ÉPÜL A DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG – PÁLYÁZAT TÉRÍTÉSMENTES ESZKÖZÖKÉRT
Kedves Olvasó! A Digitális Magyarország olyan komplex
kormányzati program, amely négy pillér mentén – digitális infrastruktúra, digitális közösség és gazdaság, digitális állam, digitális készségek – a teljes hazai digitális környezet fejlesztését
tûzte ki céljául. A program megvalósítása révén 2018-ra minden háztartásban elérhetõvé válik a legalább 30 Mbit/s sebességû internet-hozzáférés, növekszik az állam által nyújtott elektronikus közszolgáltatások száma, a digitális írástudás elterjedésé-

vel nõ az állampolgárok egyéni életminõsége, míg a digitális gazdaság kiszélesítésével jelentõsen nõ hazánk versenyképessége is.
Elsõként egy település-központú kísérleti alprogram megvalósítására kerül sor, amely helyszínének kiválasztásánál Nyíregyháza
városára, illetve a Nyíregyházi Járásra esett a döntés. Az alprogram
elsõdleges célja, hogy a végrehajtás során szerzett tapasztalatok
felhasználhatóak legyenek az országos szintû, nagyrészt már EU
forrásból finanszírozott stratégia megvalósításánál. Ennek része-

ként informatikai eszközök biztosítására is adott egy keret, melyekre pályázni lehet. Ennek tárgya 5000 darab notebook, továbbá 1000 darab tablet térítésmentes, személyes használatának biztosítása azon természetes személyek részére, akik megfelelnek a kiírás feltételeinek. Lehet, hogy Ön is érintett! A
részletekért lapozzon a 6-7. oldalra, kattintson a
www.emagyarorszag.hu/nyiregyhaza weboldalra, nézze a
Nyíregyházi Televízió ezzel a témával foglalkozó mûsorát.

TÖBB SZÁZ ÚJ MUNKAHELY
Legújabb, 5,1 milliárd forint értékû beruházása részeként
681 új munkahelyet hoz létre a Continental Magyarországon, ezek nagy részét Nyíregyházán – jelentette be Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezetõ elmondta: a kormány kiemelten támogatta a projektet, amelyhez 1,7 milliárd forinttal járult hozzá. A beruházással a Continental autóipari beszállító nyíregyházi üzemében új gépsorokat telepítenek, felújítanak egy csaknem négyezer négyzetméteres gyártócsarnokot, építenek egy új raktárcsarnokot, beindítják a hûtõ-fûtõ csövek gyártását, valamint növelik a légrugógyártás kapacitását. (Folytatás a 3. és a
8-9. oldalon.)
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További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

A címlapképen olvasható idézet Orbán Viktortól való. A
miniszterelnök a kormány nevében, a Modern Városok
Program keretében nagyszabású megállapodást kötött a
szabolcsi megyeszékhely önkormányzatával kedden. (Képünkön Orbán Viktor és dr. Kovács Ferenc polgármester az aláírást követõen.) A tervezett beruházások összértéke nagyságrendileg 100 milliárd forint lehet.
– Nyíregyháza lehet az egyik legnagyobb nyertese a
következõ évek fejlesztéseinek – ezt mondta Orbán Viktor Nyíregyházán, miután aláírták a dokumentumot. Ebben rögzítették, melyek azok a kiemelt beruházások, amelyek a Modern Városok Program keretében biztosan számíthatnak forrásokra.

FEJLÕDÕ INFRASTRUKTÚRA
E szerint a kormány támogatja a Kállay-kúria felújítását, és azt a tervet is, hogy a már meglévõkön túl egy új,
320 hektáros ipari park alakuljon ki. Zöld utat kapott a
nyugati elkerülõ továbbépítése a Tokaji útig, majd ezt kö-

vetõen Nyírszõlõsig. Csak ez körülbelül 18 milliárd forintos fejlesztést jelent. Emellett támogatást kap 3 nagy belvárosi közlekedési csomópont fejlesztése és a város 41 új
busszal, valamint elektromos tömegközlekedési eszközökkel gazdagodik. Orbán Viktor hozzáfûzte, Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter ígérete szerint 2016 decemberére Tokajt és Nyíregyházát bicikliút fogja összekötni.
A miniszterelnök bejelentette, Sóstón állami forrásokból
fog új, négycsillagos szálloda épülni. 1,5 milliárd forintot
szánnak a múzeumfalu fejlesztésére, és egymilliárd forintból szépülhet meg a Szabadtéri Színpad.

EGYÜTTÉRZÉS HELYETT ELISMERÉS
– Vége van annak a korszaknak, amikor Nyíregyházára
gondoltunk, az együttérzés volt a meghatározó. Most egy
olyan korszakba szeretnénk lépni, amikor Nyíregyházára
gondolnak, az irigység vagy az elismerés, vagy legalábbis
az oda kívánkozás érzése lenne meghatározó és ez nincs
messze. A megállapodásunk 2020 környékére, ennek a
lélektani változásnak a bekövetkezését lehetségesnek tartja
– fogalmazott a miniszterelnök.

Fotó: Szarka Lajos

„NYÍREGYHÁZA AZ ORSZÁG EGYIK
GAZDASÁGI KÖZPONTJA LEHET 2020-RA”

HATALMAS LEHETÕSÉG
Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy 2,5-3 milliárd
forintot fordíthat a város a Tiszavasvári úti NYVSC pálya
felújításra, ahol egy atlétikai centrumot alakíthatnak ki.
Hozzáfûzte, a Sóstói úti stadion fejlesztése is napirenden
van, de ehhez azt a feltételt szabták, hogy a Szparinak fel
kell jutni az NB II-be. A miniszterelnök azt is elmondta,
az állatpark fejlesztése is szóba került az önkormányzattal, azonban errõl nem született egyelõre megállapodás.
Orbán Viktor végül azt mondta, ezekkel a beruházásokkal a megyeszékhely 2020-ra az ország egyik gazdasági
motorja lehet.
Dr. Kovács Ferenc szerint hatalmas lehetõségekhez jut
most Nyíregyháza a kormányzati támogatással. A fejlesztéseknek köszönhetõen pedig a város egyre vonzóbb a
befektetõk körében is. A miniszterelnök a sajtótájékoztató
után a Kossuth téren az összegyûlt városlakóknak is elmondta, milyen megállapodás született a kormány és az
önkormányzat között.
(Exkluzív interjú és háttér a 8-9. oldalon.)

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

NOVEMBER 3., KEDD

NOVEMBER 5., CSÜTÖRTÖK

GONDOZTÁK A SÍRBOLTOT

FIX ELLENÕRZÉSI RENDSZER

Megszépítették a Krúdy család sírboltját a Krúdy Gyula Gimnázium diákjai a
nyíregyházi Északi temetõben. Hagyomány, hogy minden év õszén a tanulók
saját kezûleg gondoskodnak errõl. Az
intézmény 9. d osztályos tanulói most a
kovácsoltvas kerítést festették újra.

Megkezdték a fix közúti ellenõrzési
rendszer kiépítését a 4-es fõút átvezetõ
szakaszán, a László utcán és a Pazonyi
úton. Az eszközökkel a rendõrség kontrollálni tudja a forgalmi jelzõlámpák és
sok helyen a vasúti átjárón történõ áthaladásra vonatkozó elõírások megtartását.

NOVEMBER 6., PÉNTEK

NOVEMBER 6., PÉNTEK

EGYÉVES LETT KAMILLA

MESÉLÕ FOLTOK

Egyéves lett a Nyíregyházi Állatpark
zsiráfborja, Kamilla, aki jelenleg 2,8
méter, de ivarérett korában magassága
eléri majd a 4,3 métert is. A többhektáros, Afrika élõvilágát bemutató kifutórendszerben él, olyan ritka patásokkal
együtt, mint például a fekete lóantilop.

Várja az érdeklõdõket a Nyírbálók
Foltvarró Egyesület „Mesélõ Foltok”
címû kiállítása a Váci Mihály Kulturális
Központ emeleti galériájában. A tárlatot Szatmári Istvánné babakészítõ nyitotta meg. A különleges darabok november 29-éig tekinthetõk meg.

ESZKÖZFEJLESZTÉS SÓSTÓN
Rendezvényenként több százezer forintot is megtakaríthat a város azzal a
sátorral, amelyet a Sóstó fejlesztését
célzó projekt részeként vásárolt a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
– A fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbõvítés Sóstógyógyfürdõn elnevezésû projekt részeként új épületek és bõvülõ szolgáltatások gazdagítják
a megyeszékhely lakóit és a nyaralóövezetbe látogatókat. A korszerû és gazdaságos mûködés megvalósítása azonban további eszközbeszerzéseket is igényelt –
hangsúlyozta dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója.

RENDEZVÉNYSÁTOR
Körülbelül 160–180-an férnek majd el
abban a sátorban, amelynek célja, hogy a
Sóstón zajló rendezvények egy részének
helyet biztosítson. Korábban, az üdülõövezetben szervezett eseményekhez béreltek
ilyet, amely komoly költséget jelentett az
intézménynek. A mostani, mintegy 13,4
millió forintos beruházással ez a probléma megoldódik.

Sóstógyógyfürdõ 2013-ban lett nemzeti gyógyhely. A tó környezetének egyedi
mikroklímájára – amely a körülötte elhelyezkedõ 300 hektáros tölgyerdõnek és a
gyógyvíznek köszönhetõ – a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. a fejlesztés során különösen
odafigyelt. A parkok gondozásához szükséges munkaeszközök beszerzésekor éppen ezért esett a választás az elektromos
kisautóra. Az aprónak tûnõ jármû 200 kilogrammig terhelhetõ, valamint 1 tonna
vonóerõvel rendelkezik, hatótávolsága 80
kilométer. Egy feltöltés után, a terhelésnek
megfelelõen akár másfél hétig is használható. A 3,4 millió forintos elektromos kisautót már üzembe is helyezték, ha jól szolgál, a jövõben újabb beszerzése várható.

FINISBEN AZ „OKOSKUKA” PROJEKT

NOVEMBER 7., SZOMBAT

NOVEMBER 9., HÉTFÕ

NÓRA-PONT

ÉPÜL A FORGATAG

A nyíregyházi HUMAN-NET Alapítvány, csatlakozva a Nóra-hálózathoz, tanácsadó szolgáltatással támogatja a nõket, hogy a családalapítás mellett a munka világában is könnyebben megtalálják
helyüket. Az eseményen részt vett Jászai
Menyhért alpolgármester is.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai
elkezdték a karácsonyi forgatag építését
a Kossuth téren. Összesen 20 faház, és
további 14 vendéglátó-ipari egység áll
majd a korzón. A színes forgatag november 22-étõl január 1-jéig várja a városlakókat és az érdeklõdõ vendégeket.

Folyamatosan érkeznek a gépjármûvek
és eszközök az „Okoskuka” projektnek
köszönhetõen Nyíregyházára. Az 1,2 milliárd forintos európai uniós program eredményeként a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. a hulladékgyûjtés és -szállítás során korszerûen
használható gépjármûveket, edényeket és
egyéb eszközöket szerzett be.
A projekt célja, hogy növekedjen a szelektíven gyûjtött hulladékanyag és csökkenjen a kommunális hulladék mennyisége.
– A lakosság kényelmét, közérzetét szolgálja az „Okoskuka” projekt során megvalósított rendszer – mondta Petró Árpád,
a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT Kft. ügyvezetõje. – A 240 literes gyûjtõedények használatával az eddigi zsákos gyûjtéshez képest egy sokkal
kényelmesebb hulladékgyûjtést tudunk biztosítani. A szolgáltatás ellátásával járó környezetszennyezõdés is lecsökken az új,
korszerû jármûvek használatával, a hulla-

déklerakók élettartama pedig meghosszabbodik. Úgy gondolom, hogy egy nyugateurópai szintû szolgáltatás alapjait tudtuk
ezzel a projekttel megvalósítani Nyíregyházán, Magyarországon pedig valószínûleg egyedülállóan.

Az „Okoskuka” projektrõl a lakosság
számára tájékoztató kiadványt készítettek
és osztottak szét, a középiskolásoknak
pedig videopályázatot hirdettek, a pályamûveket a THG Nonprofit Kft. hétfõ délig
várja. A felhívás részletei a nyiregyhaza.hu
weboldalon olvashatók.

ÖNKÉNTES MENTÕCSOPORT
NOVEMBER 10., KEDD

NOVEMBER 11., SZERDA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

SZARVASÛZÕK KALANDJAI

A Magyar Tudomány Ünnepérõl 1997tõl emlékeznek meg Magyarországon, hivatalos ünnepként azonban 2003-tól tartják számon. Azóta minden év novemberében a Nyíregyházi Fõiskolán is rendezvényekkel tisztelegnek a tudományos tevékenységek és azok mûvelõi elõtt.

A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola diákjai a közelmúltban teljesítették a „Három helyen át” elnevezésû
túrát Vágáshuta és Rudabányácska között.
A fiatalok út közben szalamandrával és
egyéb érdekességekkel is találkoztak.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Megalakult és belvízvédelmi gyakorlatot tartott múlt héten pénteken a
Nyíregyházi Települési Önkéntes Mentõcsoport, melynek a NYÍRVV Nonprofit Kft. 25 munkatársa a tagja.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Gerebenics Károly, a katasztrófavédelem
megbízott helyi kirendeltségvezetõje elmondta, Nyíregyházán a belvíz szokott veszélyt jelenteni, így a települési mentõcsoport a hivatásos szervezetek munkáját tudja
segíteni egy káresemény bekövetkezténél.
A gyakorlat során a résztvevõk egy olyan
kritikus belvízi helyzetet szimuláltak, mely
szerint a tartós esõzések következményeként a víz elöntötte a lakóingatlanok kertjeit, és már a házakat is veszélyezteti. Az
önkéntesek a káresemény megakadályozá-

sára egy óra alatt egy 10 méter hosszú vízzáró gátat, egy buzgár elfogó medencét és
bordás támasztást építettek. A mentõcsoport a képzés és gyakorlat végén megkapta az alapvetõ vízkár-elhárítási tevékenység ellátásához szükséges minõsítést. Jászai
Menyhért alpolgármester úgy látja, a hivatásos szervezetek mellett szükség van egy
ilyen civil szervezet létrehozására is, hiszen
baj esetén gyorsabbá, szervezettebbé válhat a mentés.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

HATVANMILLIÓ FORINT A BÖLCSÕDÉKRE
Múlt héten pénteken dr. Kovács Ferenc polgármester a Babaház Bölcsõde 40 éves jubileumi ünnepségét
megelõzõen sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 2015ben az oktatási-nevelési intézmények épületeinek felújítására fordított önkormányzati forrás meghaladja a
bruttó 334,5 millió forintot.
A városvezetõ az ünnepségen elmondta, Nyíregyháza
azon kevés városok között van, amelynek nem csökkent,
hanem nõtt a népessége. A két népszámlálás között 0,8
százalékos növekedés figyelhetõ meg.

TÖBB MINT 700 FÉRÕHELY
Nyíregyházán a 0–3 éves korú gyermekek napközbeni
ellátása a nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szervezeti
keretein belül, 9 bölcsõdében biztosított, az elmúlt évek

folyamatos fejlesztéseinek eredményeként összesen 716
férõhelyen. A központ intézményeinek felújítására idén
70 millió forintot fordítottak. Ebbõl a bölcsõdékre közel
60 millió forint jutott. A felújítási munkák 2 hónap alatt
készültek el, augusztus 26. és október 26. között. Ebben
voltak nyílászáró- és padlóburkolat-cserék, festési, valamint fûtéskorszerûsítési és gépészeti munkák, továbbá kültéri játékok beépítése, felújítása történt meg és térkövezési munkák is zajlottak.

NINCS GONDOZÁSI DÍJ
A sajtótájékoztatón elhangzott: idén júniusban szintén
önkormányzati forrásból a nyíregyházi bölcsõdék udvari
mobil játékokkal lettek gazdagabbak több mint 8 millió
forint értékben. Kilenc bölcsõde 54 gondozási egysége,
összesen 123 darab fejlesztõ játékot kapott. A polgármester elmondta, a fenntartóknak 2012-tõl van lehetõsége a
bölcsõdei térítési díj bevezetésére. Nyíregyháza önkormányzata ezt a gondozási díjat azonban nem vezette be.
Idén szeptembertõl a gyermekétkeztetés normatív szabályozása megváltozott. Az ingyenesen étkezõk köre kibõvült, melynek köszönhetõen ma már a bölcsõdékben a
gyermekek 76 százaléka térítésmentesen jut az ellátáshoz
(gondozás, nevelés, étkezés).

ÚJJÁSZÜLETÉS AZ ÉVFORDULÓRA
Az idén 40 éves Babaház Bölcsõdében tavaly kicserélték a nyílászárókat, korszerûsítették a fûtési rendszert és
szigetelték a tetõt, valamint a homlokzatot. 2015-ben fes-

Jobbról: dr. Horváthné dr. Veisz Katalin önkormányzati
képviselõ, dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Nagy
Erzsébet, a nyíregyházi Gyermekjóléti Központ
igazgatója a vezetõk és a dadák körében
tettek a belsõ helyiségekben, felújították a kerítést, kiépítették a cirkulációs rendszert, valamint modernebbé váltak a felnõttek szociális szobái is.
A Krúdy Gyula utcai bölcsõde 1975 novemberében
nyitotta meg kapuit. Az induláskor 80 apróságnak biztosítottak helyet a gondozók, akik munkájukat olyan magas
színvonalon végezték, hogy a megye több településérõl
rendszeresen érkeztek bölcsõdei dolgozók, hogy szakmai
tapasztalatokat és gyakorlatot szerezzenek a nyíregyházi
intézményben, ahol számos továbbképzést is tartottak. A
bölcsõde jelenleg teljes kihasználtsággal mûködik, naponta
106 gyermeket fogad.

ÓRIÁSI BERUHÁZÁS NYÍREGYHÁZÁN
(Folytatás az 1. oldalról.) Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a
ContiTech beruházásairól szóló sajtótájékoztatón elmondta, a Continental a világon a legnagyobb autóipari beszállító, márpedig az autóipar a magyar gazdaság zászlóshajója, ráadásul a projekt
az ország keleti felében teremtene munkahelyeket, ezért támogatta a kormány.
– Emellett azért is szántunk nagy figyelmet a projektnek, mert a Continental német vállalatcsoport, és a magyar-német
gazdasági kapcsolatok alapvetõen határozzák meg a magyar gazdasági teljesítményt.
A hazánkban jelenlévõ 80 milliárd euró
értékû külföldi tõkebefektetés egynegyede
Németországból származik, és miközben

ségvetési hiány alacsonyan tartása mellett
növelni a munkahelyek számát. Hozzátette: ennek eredményeként úgy tûnik, most
a leminõsítések után a felminõsítések korszaka jöhet. Kifejtette, nem túlzás az az ál-

lítás, hogy az elkövetkezõ idõben KözépEurópa lesz az európai gazdasági növekedés motorja, hiszen a térség országai jelentõs strukturális reformokat hajtottak végre azért, hogy versenyképesebb üzleti környezetet hozzanak létre. Emellett a politikai stabilitásnak is kiemelt jelentõsége van
ebbõl a szempontból, ezért Magyarország
alapvetõen jó pozícióból vághat neki a beruházásokért folytatott versenynek.

7000 ALKALMAZOTT

a Németországba irányuló magyar export és
a magyar-német kereskedelmi forgalom rekordot döntött tavaly, az idei év elsõ nyolc
hónapjában az elõbbi 7, az utóbbi pedig 8
százalékkal nõtt – közölte.

A MAGYAR MODELL MÛKÖDIK
Szijjártó Péter hangsúlyozta: az elmúlt
években több beruházást is bejelentettek,
ami azt bizonyítja, hogy a magyar modell
mûködik, vagyis lehetséges a pénzügyi fegyelem megtartása mellett a gazdasági növekedés és az új munkahelyek teremtése.
Lehet az államadósság csökkentése, a költ-

Jókay László, a ContiTech Hungária Kft.
nyíregyházi gyárának ügyvezetõ igazgatója elmondta: a Continental csoportnak világszerte 200 ezer alkalmazottja van, forgalma 34,5 milliárd euró volt tavaly. A magyarországi cégcsoportnak 7 ezer alkalmazottja van, és több mint 1 milliárd euró volt
a tavalyi forgalma. A most bejelentett beruházást az elkövetkezõ másfél-két évben
hajtják végre, ennek részeként Nyíregyházán is megkezdik az autóipari hûtõ-fûtõ
csövek gyártását, modern kaucsukkeverékgyártó gépsort és az ehhez szükséges logisztikai hátteret hoznak létre. Ezáltal tovább javíthatják piaci pozíciójukat, és jelentõs munkahelyteremtõként jelenhetnek
meg a térségben.
2015. NOVEMBER 13.

3

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

ÚJ ZEBRA AZ ALMA UTCÁN ÉS ROZSRÉTEN

FELKÉSZÜLTEK A TÉLRE
Felkészült a téli idõjárási körülményekre a Magyar
Közút Zrt. megyei igazgatósága is. (A Városüzemeltetés elõkészületeirõl múlt héten írtunk). Megtartották a gépszemléket, többek között 39 kombinált
jármûvel és 6 ezer tonna sóval készen állnak a több
mint 2 ezer kilométernyi út síkosságmentesítésére és
hóeltakarítására.
Csapó László, a Magyar Közút Zrt. Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Igazgatóságának vezetõje elmondta, a
hozzájuk tartozó úthálózaton a téli védekezési feladatokat fontossági sorrendben hajtják végre. A teljes
síkosságmentesítés az úgynevezett õrjáratos utakon
valósul meg 734 kilométeren, de ezeket a szakaszokat
az elkövetkezõ idõszakban folyamatosan bõvíteni szeretnék. Az M3-as autópálya kezelése továbbra is a Borsod megyei igazgatósághoz tartozik.

Az iskolások dr. Kovács Ferenc polgármesterrel és Bajnay Kornéllal, a térség önkormányzati képviselõjével
szórták fel a fényvisszaverõ gyöngyöket
tást, két lámpaoszlopot állítottak fel a csomópontban, megNyíregyháza tizenhetedik figyelemfelkeltõ, piros-feoldották az átkelõ járdakapcsolatát, valamint a Bazsalikom
hér színû gyalogátkelõhelyét festették fel múlt héten csüés a Margaréta utca közötti 71 méteres szakaszon helyreáltörtökön az Alma utcán, ahol eddig nem is volt zebra.
lították a tönkrement járdát is. Az iskolások a zebrafestés
után virágot is ültettek az átkelõnél. Bajnay Kornél önkorDr. Kovács Ferenc hangsúlyozta, a közlekedésbiztonság mányzati képviselõ elmondta, a nagy forgalom miatt tartotnövelése már 2011 óta kiemelt céljuk, abban az évben 11 ták fontosnak az új gyalogátkelõ kialakítását, hiszen a köpiros-fehér zebrát festettek fel a polgármesteri keret terhé- zeli iskolába 300 gyerek jár, valamint ott van a játszótér, az
re, majd folytatták ezek kiépítését, idén például újabb két orvosi rendelõ, a gyógyszertár és a posta is.
helyen. Az Alma utcai új gyalogátkelõhely kialakítását a
A városüzemeltetõ cég a közelmúltban ugyancsak lakosBorbányán élõk kezdeményezték, és a NYÍRVV Nonprofit sági kezdeményezésre létesített új gyalogátkelõhelyet RozsKft. kivitelezésében valósult meg. Az útszakaszon a gyalo- rétszõlõben, a Rozsteleki és a Fenyõ utca keresztezõdéségos közlekedés és az iskolás gyermekek biztonsága érde- ben. A két új gyalogátkelõhely tervezése, engedélyeztetékében a jobban észrevehetõ, piros-fehér burkolati jelet fes- se, valamint a világítás kiépítése közel 10 millió forintba
tették fel. A zebrához a NYÍRVV Kft. kiépítette a közvilágí- került.

Csapó László igazgató a sajtótájékoztatón
A felkészülés során a hófúvásveszélyes útszakaszokon
hófogó hálókat telepítettek, de sokat segítenek a megelõzésben az erdõ- és cserjesávok is. A gépeik téli tisztán
tartási terv alapján dolgoznak, az ügyeletet közel 200 fõvel látják el. Emellett folyamatos kapcsolatot tartanak a
rendõrséggel és a katasztrófavédelemmel.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Vállalat

gazdasági ügyintézõt keres.
A munkakör betöltésének feltétele: szakirányú
középfokú végzettség, szakmai gyakorlat.
Jelentkezés: fényképes önéletrajz beadásával
személyesen a vállalat székhelyén, vagy e-mailben:
iroda@temetkezesnyh.hu
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JÁTSZÓTÉR-PROGRAM: A BELVÁROS ÚJ SZÍNFOLTJA
Megújult a Benczúr téri játszótér. Az elavult eszközöket modernekre cserélték, biztonságossá tették a
talajt és a terület köré kerítést is építettek. Az önkormányzati forrásból, bruttó 19,7 millió forintból megvalósuló felújítással a belváros legszebb és legmodernebb játszótere készült el.
Ezt múlt héten csütörtökön dr. Kovács Ferenc polgármester, Tormássi Géza önkormányzati képviselõ és Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje jelképesen adta át a városlakóknak. A köszöntõbeszédek után az
óvodások színes lufikat engedtek a magasba.
A korábbi három játszóeszközt elbontották, helyükre 9
új, egyedi tervezésû játékot építettek, melyek illeszkednek a park környezetéhez.
– A korábban itt lévõ eszközök túlnyomó része balesetveszélyes volt – mondta Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit
Kft. ügyvezetõje. – Ezeknek a felújítása már nem lett volna gazdaságos, ezért építettünk egy új játszóteret, ami a
belváros legbiztonságosabbja lett.

BIZTONSÁGOS ÉS SOKSZÍNÛ
A Benczúr téren egy közel 20 méter hosszú, 4 tornyú
kombinált játékvárat állítottak fel két íves csõ- és egy tûzoltócsúszdával. A vár elsõsorban nagyobb gyermekek számára készült, mászókövekkel, hálóval és egy fektetett
bordásfal kapaszkodóval lehet feljutni. Két mérleghinta,
négy lengõhinta, egyensúlyozó és négyüléses rugós játékok is helyet kaptak a téren, a legkisebbeknek pedig egy
alig egyméteres csúszdaházat, egy rugós játékot és biztonságos bébihintákat telepítettek. Új homokozó is készült,
mely fölé árnyékolót építettek. A játékok alá 300 négyzetméter gumitégla burkolatot fektettek le, a lengõhinták alatt
pedig 150 négyzetméter folyami homok ütéscsillapító talaj készült. A balesetveszély elkerüléséért a terület köré
50 méter hosszú kerítést építettek.
– A Benczúr téren a korábbinál jóval több eszközzel
bíró és a belváros legbiztonságosabb játszótere valósult

Dr. Kovács Ferenc polgármester (középen), Tormássi Géza önkormányzati képviselõ (jobbra) és Bocskai Péter,
a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje óvodásokkal együtt avatták fel az új játszóteret
meg az itt élõk és természetesen az én örömömre is –
mondta Tormássi Géza önkormányzati képviselõ. – Remélem, hogy minél többen használják majd, hiszen ez
Nyíregyháza egyik legszebb környezetben lévõ játszóhelye.

lehetõség most nem volt – összesen 103 és fél millió forintot tudtunk fordítani a játszóterek biztonságossá tételére
és korszerûsítésére, valamint újak építésére is, hiszen a
gyerekek nevelése, támogatása a város szempontjából kiemelt fontosságú.

FOLYAMATOS A KORSZERÛSÍTÉS

KÖZEL SZÁZ JÁTSZÓTÉR

Idén a NYÍRVV Nonprofit Kft. két új játszóteret épített
Mandabokorban és a Garibaldi utcán, további kilencet pedig felújítottak és bõvítettek.
– Ez a program már harmadik éve zajlik – mondta dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. – Az elmúlt
három évben a város saját erejébõl – hiszen erre pályázati

2015-ben a NYÍRVV Nonprofit Kft. bruttó 29,8 millió
forint önkormányzati forrást fordított a 11 játszótér felújítására és bõvítésére. A Városüzemeltetés munkatársai
folyamatosan végzik Nyíregyháza 94 játszóterének karbantartását és minden évben frissítik a homokozók földjét. Mindezekre bruttó 20 millió forintot fordít a társaság.

Mielõtt még szétfagyna –
szükséges óvintézkedések
a vízmérõk és a pénztárcák kímélésére
A hideg és a fagy komoly károkat okozhat a talajban vagy a fûtetlen pincékben található vízmérõkben. Tanácsos idejében készülni és megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a pénztárcánkat sújtó, esetleges plusz
kiadásokat. A hatályos jogszabályok szerint a fagy kiengedésekor elfolyt vizet, a
mérõcsere költségeit és a szétfagyott, nem javítható vízmérõt a felhasználóknak
kell megfizetnie, ugyanis a törvény szerint Õk kötelesek a vízmérõ fagy elleni,
megfelelõ védelmérõl gondoskodni.
Mit tegyenek a Felhasználóink, hogy elkerüljék a hideg okozta jelentõs károkat és vízveszteségeket?
– Gyõzõdjenek meg arról, hogy jól záródik-e vízmérõaknájuk fedele!
– Az aknák sérült fedõlapját cseréljék ki, ha hiányzik, azt pótolják!
– Az aknát és a vízmérõt szigeteljék hungarocellel, pléddel vagy maradék szigetelõanyaggal.
– A pincében és a zárt helyen lévõ vízmérõk, vízvezetékek esetén ellenõrizzék
a pinceablak épségét, szigetelését, és tartsák azt zárva!
– A télen nem használt ingatlanokat víztelenítsék, az ott lévõ aknát is szigeteljék!
– Figyeljenek arra, hogy a vízmérõben a víztelenítést követõen is maradhat víz,
ezért a vízmérõakna szigetelését mindenképp meg kell oldani!
Amennyiben Felhasználóink megteszik a szükséges óvintézkedéseket, tavasszal várhatóan nem ilyen vízmérõkkel fognak találkozni!
Köszönjük, hogy odafigyelnek vízmérõjük állapotára, hiszen azok rendeltetésszerû mûködtetése közös érdekünk!
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

2015. NOVEMBER 13.

5

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

EGYRE TÖBB A ROMÁNIAI TURISTA NYÍREGYHÁZÁN
Nyíregyháza és a Magyar Turizmus Zrt. összefogásának eredményeként november 2-án dr. Kovács Ferenc polgármester vezetésével egy itteni delegáció
utazhatott a romániai Nagyváradra, ahol újságírókkal,
valamint turisztikai szakemberekkel találkoztak.
A turistaforgalom növelésének érdekében több nyíregyházi turisztikai bemutatkozás valósult meg ebben az évben Romániában, melyek rendkívüli sikerrel záródtak.

FELESÉGET KAPOTT AZ OROSZLÁN
A KSH felmérése szerint a Nyíregyházán eltöltött romániai vendégéjszakák száma dinamikusan nõ, így a szakemberek fontosnak tartják a román piacon történõ aktivitások folytatását. A Hotel Ramada különtermében a szakmai program vendégeit Huszár István Erik, Nagyvárad alpolgármestere és dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte. Elõadást tartott Katona Ilona, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója, Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregy6
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házi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje, Gajdos László,
az állatpark igazgatója és dr. Podlovics Roland, a SóstóGyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója.
A délután fontos eseménye volt a 2013-ban újjáépített
Nagyváradi Állatkert meglátogatása. A Nyíregyházi Állatpark jelentõs támogatást nyújtott a nagyváradiaknak, hiszen több mint 50 állatot adtak azért, hogy ki tudjon nyitni a kert. Persze a szakmai együttmûködés folyamatos,
így most sem érkezett a küldöttség üres kézzel. A Nagyváradi Állatkert magányos hím oroszlánjának feleséget
hoztak, Zinát, a szabolcsi megyeszékhelyen született 4
éves oroszlánt.

rosi városnézést követõen kirándulást tettek a múzeumfaluba, az Aquarius Élmény- és Gyógyfürdõbe, valamint ellátogattak az állatparkba is.

NAGYVÁRADIAK TANULMÁNYÚTON
Annak érdekében, hogy a workshopon részt vevõ médiaképviselõk és a turisztikai szakemberek személyesen
is megtapasztalhassák a prezentáción bemutatottakat, november elsõ hetében ellátogattak Nyíregyházára a helyi
TDM szervezésében. A kétnapos tanulmányút során megismerkedhettek a város turisztikai attrakcióival. A belvá-

Furkóné Szabó Marianna ügyvezetõ és a Nagyváradról
érkezett vendégek a TDM irodában
– A sikeres rendezvény után bízunk abban, hogy Nyíregyháza a jövõben még kedveltebb célterülete lesz a romániai turistáknak – nyilatkozta Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS
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„AZÉRT FEJLESZTÜNK NYÍREGYHÁZÁN, MERT JÓL CSINÁLTÁK EDDIG” – EXKLUZÍV MINISZTERELNÖKI INTERJÚ
ELKERÜLÕ, CSOMÓPONTOK, BICIKLIÚT

Mint címoldalunkon is olvashatták, a Modern Városok
Program keretében becslések szerint százmilliárd forintos forrásból fejlõdhet tovább Nyíregyháza. A kormányfõ és a polgármester (a kormányzat és a város) közötti
szerzõdés aláírását követõen Orbán Viktor miniszterelnök ismét exkluzív interjút adott szerkesztõségünknek.
Szerzõ: Tarczy Gyula
– Tavaly azt nyilatkozta nekünk, hogy nagy ereje Nyíregyházának az ipari park és segítenek továbbra is befektetõket találni. A mai külgazdasági és külügyminiszteri bejelentés szerint közel 700 munkahely jöhet létre Nyíregyházán. Kérem, hogy kommentálja ezt a tényt.
– Pontosan 665 munkahelyrõl beszélünk, szerintem szép
eredmény. Szerencse is kell hozzá, és nem csak a kormányon múlik az ilyesmi: Nyíregyháza magának köszönheti,
hogy ilyen lehetõség kapujában áll. Önöknek jó hírük van a
külföldi befektetõk körében, mindenki, aki eddig beruházott itt, elégedett. Könnyû úgy ajánlani egy várost, hogy ott
van mögötte aranyfedezetként az eddig elvégzett munka.

„NYÍREGYHÁZA EGY SIKERES VÁROS”
– A Modern Városok Programmal minden megyei jogú
városba eljutnak. Miért van erre szükség?
– Magyarországon korábban az a kultúra alakult ki, hogy
a területfejlesztés leginkább Budapestrõl elgondolt koncepciók alapján történt. Ugyanakkor mégiscsak azoknak a szava kell, hogy döntõ legyen, akik ott élnek, ahol a fejlesztések történnek. Tehát Nyíregyházán leginkább annak kell
történnie, amit a nyíregyháziak akarnak. Ezért hirdettük
meg ezt a programot, hogy minden város kezdjen el gondolkodni azon, hogy a következõ években milyen fejlesztéseket szeretne végrehajtani. A nyíregyháziak eljutottak
oda, hogy volt egy komplett elgondolásuk, leadták az elképzeléseiket, mi azokon sokat dolgoztunk és gondolkodtunk, ma pedig leültünk, kitárgyaltuk, megegyeztünk. Ha
az olyan városok, mint Nyíregyháza – és az országnak van
még néhány ilyen szépen fejlõdõ, szép perspektíva elõtt
álló városa – nem fejlõdnek, akkor nem lesz húzóerõ a
magyar gazdaságban. Híve vagyok annak, hogy a leszakadt térségeket is támogatni kell, de közben sosem szabad
elfelejtkezni azokról, akik igazából húznak. Ott kell fejlesztéseket végrehajtani, ahol már vannak sikerek, ahol
van ehhez erõforrás, tapasztalat, rutin. Nyíregyháza nem
azért részesül most egy komoly fejlesztésbõl, mert itt rosszul
mennének a dolgok, éppen fordítva! Azért fejlesztünk
Nyíregyházán, mert jól csinálták eddig. Azért fejlesztünk
Nyíregyházán, mert ez egy sikeres város. Most már ott tartunk, hogy ha egy város sikeres, ha boldogul, ha munkahelyeket hozott létre, ha van benne erõ, ez egy hivatkozási alap arra, hogy újabb és újabb lehetõségekhez jusson,
és a kormány ehhez társuljon be.

Orbán Viktor miniszterelnök a sajtótájékoztatót követõen a Kossuth téren találkozott a nyíregyházi polgárokkal

MUNKANÉLKÜLISÉGBÕL MUNKAERÕHIÁNY
– A szerzõdés aláírását követõ sajtótájékoztatón Ön jelezte, hogy Nyíregyháza 2020-ra az egyik jelentõs gazdasági központtá erõsödhet az országban. Hogyan értette
pontosan?
– 2010-ben azért Önök elég rossz bõrben voltak, mint
ahogy az egész ország is. A fejünk tetejéig ért már az adósság, azért küzdött az ország, hogy ne omoljon össze. A
munkanélküliség messze 10 százalék fölött volt, az államadósság nõtt, a pénzügyek nem voltak rendben, és az egész
világ leírt bennünket. Vesztett helyzet volt, innen kellett
talpra állni. Ha Nyíregyházára mindezt lebontom, 19 milliárdos adósság nyomta az Önök vállát, plusz még 4-5
milliárd forint ki nem fizetett szállítói tartozás. Ez megfojt
egy várost, így nem tud létezni. Hiába dolgoznak az emberek, amit megtermelnek, ami értéket létrehoznak, az a
korábbi adósság törlesztésére elmegy. Ezt hívják adós-rabszolgaságnak, és Nyíregyháza nem volt messze ettõl a
helyzettõl, Magyarország pedig egy adósság-rabszolga
mókuskereket taposott 2010-ben, innen kellett kitörni. Ez

sikerült! 19 milliárdot le tudtunk venni az Önök válláról, a
város új polgármestere, Kovács Ferenc képes volt arra, hogy
átszervezze a város gazdálkodását, a szállítói tartozásokat
kifizette, és összességében meg tudott indulni Nyíregyháza azon az úton, aminek eredményeképpen a munkanélküliség 8–10 százalékról lecsökkent 5 és fél százalékra.
Ha figyelembe vesszük, hogy van itt 3000 közmunkás, most
hoztunk még 665 munkahelyet, és a mai megállapodás
még újabb munkahelyeket fog eredményezni, azt gondolom, hamarosan el fog fogyni a munkaerõ Nyíregyházán.
Önöknek nem a munkanélküliség lesz a gondjuk, hanem
az, hogy nem lesz elég munkáskéz.
– A Modern Városok Program nyíregyházi szerzõdésének egy fontos pontja az, hogy segítenek bõvíteni az ipari
parkunkat.
– A megállapodás 320 hektárról szól. Ennek egy kisebbik
része, több mint húsz hektár állami tulajdonban van, a többit pedig az állam fogja fölvásárolni, viszont Önöknek kell
majd berendezniük, közmûvesíteniük, utána pedig mûködtetniük. Ez tisztességes megállapodás, nagy elõny és lehetõség Nyíregyházának. Szerintem több lehetséges beruházójuk és befektetõjük lesz, mint amennyit be tudnak fogadni.

– Ha maradunk ennél a térségnél gondolatban, akkor
folytassuk az infrastruktúrával, hiszen a nyugati elkerülõ
további részeinek megépítésére is garanciát vállalnak.
– A nyugati elkerülõt teljes egészében be fogjuk fejezni.
Úgy becsülöm, hogy 18 milliárd forintos összegrõl lehet
szó. Megállapodtunk arról is, hogy van a városon belül
három nagy csomópont, amit meg kell építeni. Azt nem
mertem vállalni, hogy két éven belül mind a hármat befejezzük, de azt igen, hogy az elsõhöz hozzákezdünk, és
utána van szándék a másik kettõre is, de annak az ütemezését még újra áttekintjük. Megállapodtunk, hogy Nyíregyházát és Tokajt össze fogja kötni egy körülbelül 30 kilométeres bicikliút, aminek 2016 végére már mûködnie
kell.
– Ám a szerzõdés elsõ pontja mégsem infrastruktúrához
kötõdik, hanem a Kállay-kúria megújításához, amelyet
egyébként nemrégiben kaptunk meg az államtól. Miért?
– Azért kapták meg, mert kérték, és azt gondolom, hogy
jobb helyen van Önöknél, mint nálunk. Másfelõl, amikor elsõ
helyre tettük, az járt a fejünkben, hogy a modern világ mindig csak a jelen pillanatra figyel, pedig aki a múltját elfelejti,
az sajnos elveszti az esélyét a jövõre is. Önöknek volt egy
miniszterelnökük, akire büszkék lehetünk, ez fontos Magyarországnak, fontos Önöknek, hiszen azt tudják mondani a világnak, hogy amikor a jövõt tervezik, akkor nem homokra
építenek, hanem sziklára, hiszen ilyen elõdök vállán állnak.
A gazdasági befektetések sikere is azon múlik, hogy jó szemlélettel, jó gondolkodással tekintünk-e a saját életünkre, és
szerintem a Kállay-kúria felújítása, emlékhely létrehozása,
egy „Kállay-kultusz” a jó gondolkodás bizonyítéka.

„NYÍREGYHÁZA KULTÚRVÁROS”
– Tehát akkor ugyanaz történik a Kállay-kúriával, mint
mondjuk a Bujtosi Szabadidõ Csarnokkal, hogy nemcsak
az épületet kapjuk, hanem a forrást is a fejlesztéshez.
– A nyíregyháziak mindig is kiálltak mellettünk, a mostani kereszténydemokrata-fideszes kormány mögött folyamatosan ott volt ez a város. A bizalmat megkaptuk, Önök
nélkül talán nem is tudtunk volna olyan nagyarányú gyõzelmet aratni, mint amilyet 2010-ben és 2014-ben. A sikerhez kellett Nyíregyháza, meg a bennünket támogató
nyíregyháziaknak a szavazatai. Most az ország egy kicsit
jobban áll, hiszen sokat dolgoztunk, új lehetõségek nyíltak meg, miért ne adnánk meg Nyíregyházának azt, ami
egyébként neki jár?
– A kormány segítséget nyújt a Szabadtéri Színpad felújításához is. Mikor a Kossuth téren találkozott nyíregyházi polgárokkal a sajtótájékoztatót követõen, ez a bejelentése spontán tapsot okozott.
– Kultúrvárosban vagyunk. Persze, örülnek az ipari parknak, meg minden másnak is, de az, hogy a Szabadtéri Szín-

DR. KOVÁCS FERENC: „KIEMELKEDÕ JELENTÕSÉGÛ NAP NYÍREGYHÁZA ÉLETÉBEN”
– Nyíregyháza fejlõdése, jövõje szempontjából mindig nagyon nagy jelentõséggel bír, ha a magyar kormány
vezetõje látogat el hozzánk. Ez a mai nap talán még ezek
közül is kiemelkedik, hiszen látható, hogy a megállapodás mennyire komplex, átfogó és mennyire igazodik
Nyíregyháza valós igényeihez. S nemcsak a város fejlõdése, de mindennapjaink szempontjából is meghatározó, aminek sok ember fog örülni Nyíregyházán, büszke
lesz erre, mert dolgozik is ezért. Polgármesterként persze teljesen más, sokkal jobb fejlesztésrõl tárgyalni a miniszterelnökkel, mint adósságátvállalásról. De biztos
vagyok benne, hogy a miniszterelnök úr, a kormány azt
is értékelte, hogy a 19 milliárd átvállalt hitel mellett a
város 5 milliárd forintnyi, az elõzõ vezetés által ki nem
fizetett szállítói számlákat saját erõbõl rendezte.

KÖZLEKEDÉS- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS
2010-ben a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést jelöltük meg a legfontosabb városvezetési feladatként. Egy új iparfejlesztési terület nyílt, s a LEGO három hete jelentette be az újabb beruházási hullámot. A
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szeretnék megköszönni a kormánynak, hiszen ennek elkezdését 2008-ban, a korábbi kormányzat csak 2025-re
datálta. A közlekedésfejlesztés nemcsak az elkerülõ tranzitforgalom miatt, hanem a gazdaság, a munkahelyteremtés szempontjából is nagy jelentõségû és ezt szolgálja ebben a megállapodásban. A nyugati elkerülõnek elkészül
három jelentõs csomópontja is. Az egyik a Tiszavasvári
úton, a másik a Tokaji úton lesz, a harmadik pedig a Sóstógyógyfürdõ–Nyírszõlõs közt, ez leginkább turisztikai szempontból fontos. A turizmus Nyíregyházán nagy munkáltató, sok ember, cég él ebbõl, az elsõ nyolc havi adatok
alapján idén is az országos átlag háromszorosát mutatják
a vendégéjszakák növekedésének nyíregyházi számai.
Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Kovács Ferenc
polgármester a megállapodás aláírását követõ sajtótájékoztatón
közeljövõben, 320 hektáron létrejövõ új ipari park kiemelkedõ jelentõségû, hiszen a régi gyakorlatilag betelt. Elkészült a nyugati elkerülõ elsõ hét kilométere, amit külön

EGÉSZSÉG ÉS TURIZMUS
Külön kértem és örülök, hogy miniszterelnök úr támogatta a szálloda építését. Az elõfeltételeket is próbáltuk
megteremteni, hiszen a város visszavásárolta azt a területet – 300 millió forintot költve a korábbi, ínséges idõkben
is arra –, amit a korábbi városvezetés 2010 elõtt eladott.
Szabó Tünde államtitkár, olimpikon, városunk szülötte járt

itt szombaton, és büszkén nyilatkozta, hogy Nyíregyháza milyen sportos város. Ennek van egy infrastrukturális
háttere, részben saját erõbõl, részben a kormány támogatásából, és beindult a mozgás, hiszen elindítottuk az
ingyenes Mozdulj Nyíregyháza! programot. Ezért tartom
fontosnak, hogy a nagyon elhanyagolt Tiszavasvári úti
sporttelep, ami tavaly a város tulajdonába került a MÁVtól, ilyen lehetõséget kap, hogy atlétikai centrummá fejlõdjön.

MUNKAHELYTEREMTÉS
Ez a megállapodás egy nagyon nagy lehetõség minden területen, amit mi szeretnénk kihasználni, élni ezzel. Egyben szeretném minden nyíregyházi nevében megköszönni ezt a kormányzati támogatást, külön kiemelve
a friss hírt, hogy a ContiTech 665 munkahelyet létesít Nyíregyházán. A két jelenlévõ miniszter úr, Lázár János és
Seszták Miklós is támogatták, aktív kérdésekkel segítették ezt a megállapodást, és azt gondolom, hogy a megvalósulásuk után is azt fogja gondolni miniszterelnök úr,
s a kormány is, hogy érdemes volt ide befektetni.

pad felújítására lesz egymilliárd forint, osztatlan lelkesedést váltott ki. Ez egy gazdasági szempontból zakatoló
város, de ennél több: van múltja, kultúrája, atmoszférája,
és a kultúra fontos minden egyes lokálpatriótának. Ha már
egyszer úgy adta a jó sors, meg a nyíregyháziak bölcsessége, hogy egy itteni színtársulati tagot választottak meg parlamenti képviselõnek, õ meg szívén hordja a kultúra dolgát és elém tette ezt a javaslatot, ami szakmai szempontból kiállta a próbát, akkor valósítsuk meg!

NÉGYCSILLAGOS SZÁLLODA SÓSTÓN
– Rövid ideig volt most Nyíregyházán, de Sóstón is tudott egy kis idõt tölteni, melynek fejlesztését szívügyének
tartja a városvezetés. És a kormány?
– Ez valamilyen formában mindig elõkerült, mert a hagyományos iparágak mellett van a turizmus is, ami sok
embernek ad munkát, meg több lehetõséget ad a vállalkozóknak is. Önök Sóstóval kétség kívül megfogták a Jóisten
lábát. Az egy fantasztikus hely, nagyon kevés város mondhatja el magáról, hogy közvetlenül mellette egy ilyen hatalmas park áll rendelkezésre, ami nem is üres ráadásul,
hanem már komoly kulturális-történeti múltja is van. Egy
nagy gondjuk van Önöknek ott, ezt megértettem, hogy
nincs ebben a városban egy nagy, négycsillagos szálloda.
– Most már lesz?
– A megállapodásunk errõl is szól. Érveltem, hogy ezt
nem a kormánynak kellene megoldania, hanem a magánbefektetõknek, de a polgármester meggyõzött arról, hogy
arra tudnak találni magánbefektetõt, hogy valaki mûködtesse a szállodát. A kockázatot viszont nem fogja tudni
vállalni egyetlen befektetõ sem egy olyan városban, ahol
fejlõdik ugyan a turizmus, de nincs ebben a pillanatban
garancia – a magángazdaságban szokásos idõtávon belül
– a megtérülésre. Végül is ezért tartjuk az államot, hogy
ott, ahol észszerû módon lehet kockázatot vállalni, ezt tegye meg és ezzel nyisson ki egy kaput. Meglesz a pénz
arra, hogy egy 200 szobás, négycsillagos hotelt a Sóstón
meg tudjanak építeni, és utána a mûködtetésrõl már a városnak kell gondoskodnia.

KOMPLEX FEJLESZTÉS
– Emellett hallhattunk a múzeumfalu további fejlesztésérõl, és az állatpark is szóba került.
– Ha Önöknek az az elõnyük van, hogy nem szétszórva
vannak az attrakcióik, hanem egy nagy térben, akkor mindegyiket fejleszteni kell. Az állatkert igazgatójával hosszan
beszéltem, világos, hogy szerinte a város „üdve” az állatkert jövõjén fordul meg. Van egy elképzelésünk a vidéki

magyar állatkertek fejlesztésérõl, meg kell néznünk, hogy
hogyan oszthatják el egymás között ezek a városok a forrásokat. De biztos, hogy a nyíregyházi állatkert fejlesztése
nem marad el.

ÚJABB NAGY SPORTCENTRUM
– Köszönjük! Bár ezt mondhattam volna folyamatosan.
De talán még egy jelzõ, Ön Nyíregyházát kultúrvárosként
aposztrofálta a beszélgetésünk során, mi emellett szívesen mondjuk azt is egyre inkább magunkról, hogy sportos
város vagyunk. Ehhez is adnak segítséget?
– Sportbarát kormány van Magyarországon, mely a
sportot stratégiai ágazatnak tekinti, fõként a gyerekek
miatt, ez a családpolitikánknak a része, ezért mindenki
azonnal megtalál bennünket minden sportfejlesztési ötlettel. Ha úgy látom, hogy önerõbõl is tettek már a sportért, ott könnyebben nyílik meg a buksza, mert ott lehet
látni, hogy nem egy divathullámra próbál fölülni a polgármester, hanem valóban van egy mély népi igény a
városban arra, hogy a sportot támogassák és fejlesszék.
Megnéztem, itt 12-13 szabadtéri kondiparkot, ovi-foci
pályákat hoztak létre, tehát a város maga saját erõbõl is
sokat tett. Az elsõ lépés az lesz, mint Fehérváron, a futball és a könnyûatlétika kettéválasztása. Megállapodtunk
egy nyíregyházi atlétikai centrum fölépítésérõl, megerõsítésérõl, az NYVSC pályán, így lesz egy újabb nagy sportcentruma Nyíregyházának. Persze, a futball is elõkerült,
ott végül is abban maradtunk, hogy van egy elméleti támogatás, kézrázás most még azonban nincs. Azt várjuk,
hogy ebbõl a szerencsétlen helyzetbõl, ahova Önök jutottak a kizárást követõen, kapaszkodjanak vissza az NB
II-be, akkor tudunk konkrétan beszélni arról, hogy a most
ötletpályázat szintjén lévõ terveket hogyan és mikor valósítsuk meg. Nyíregyháza futballszeretõ közönsége számíthat ránk.

„NYÍREGYHÁZA SZÁMÍTHAT RÁNK”
– Miniszterelnök úr, Ön tehát kezet rázott a polgármesterrel, az a kérdés befejezésül, hogy ugye ez nem egy
szándéknyilatkozat, ettõl jóval több?
– Ez egy szerzõdés. Aláírta a polgármester is és én is, és
nem is a saját nevünkben, hanem Nyíregyháza nevében
és a magyar kormány nevében. Tehát ez egy megállapodás az Önök városa és a magyar kormány között.
– Ami azt jelenti, hogy ez létre is fog jönni.
– Ezt be kell tartani, mert ha nem vagyunk korrektek, akkor nem fog mûködni az ország. A kormány csak olyasmit
vállalt ebben a szerzõdésben, amit meg is tud valósítani.

A KORMÁNY ÉS A VÁROS VEZETÉSE MEGEGYEZETT ABBAN, HOGY:
1. a Kállay-kúria tulajdonviszonyának rendezését követõen a Kormány biztosítja az épület felújításához szükséges forrásokat az egykori miniszterelnök hagyatékának méltó elhelyezése és bemutatása érdekében;
2. a város és a térség gazdaságának további fejlesztése, nemzetközi versenyképességének elõmozdítása érdekében a
Kormány támogatja egy új ipari park kialakítását;
3. a térség gazdasági és közlekedési szempontjainak figyelembevételével a Kormány támogatja a Nyíregyházát nyugati
irányban elkerülõ út befejezését és meghosszabbítását;
4. a Kormány vállalja a turisztikailag is kiemelt jelentõséggel bíró Tokaj városa és Nyíregyháza közötti kerékpárút teljes
kiépítését;
5. a város közlekedési infrastruktúrájának javítása érdekében a Kormány támogatja a város közösségi közlekedési csomópontjának átépítését és bõvítését, valamint új buszok beszerzését;
6. a Kormány szerepet vállal a Sóstó fejlesztési programban, amely új szálláshelyek létrehozását, a Nyíregyházi Állatpark
és a Sóstói Múzeumfalu fejlesztését foglalja magában;
7. Nyíregyháza közösségi és sportéletének támogatása jegyében a Kormány segítséget nyújt egy atlétikai centrum kialakításához;
8. a helyi kulturális élet támogatása jegyében a Kormány segítséget nyújt a városi szabadtéri színpad felújításához.

INTERJÚ A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓBAN
A miniszterelnökkel készült teljes interjút – kiegészítve
a polgármesteri gondolatokkal – a Híregyháza címû
mûsorban láthatják pénteken este 20.30-tól, szombaton reggel 9-tõl és este 22-tõl, valamint vasárnap
10.30-tól a Nyíregyházi Televízióban.

Fotók: Szarka Lajos.
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ÉRDEKESSÉGEK

IDÔSÜGY

107 ÉVES A LEGIDÕSEBB NYÍREGYHÁZI

DIGITALIZÁLÓDÓ IDÕSEK

Még négy év, és a nyíregyházi Major Ferencné lehet Magyarország legidõsebb embere. (Az eddigi hazai rekord 111 év.) Kató néni a múlt héten pénteken
ünnepelte 107. születésnapját. Arra pedig, hogy õ legyen az abszolút korrekorder, jó esélye is van, hiszen
az orvosa szerint a szíve jó állapotban van, és nem is
szed csak egyfajta gyógyszert.

Idõseket tanítanak a számítógépes világ rejtelmeire a Móricz Zsigmond könyvtárban. A nyugdíjasokat a Digitális Nyíregyháza egyik elemeként oktatják, és többek között az internet, a táblagépek és az
okostelefonok használatát sajátíthatják el. A 15 órás
tanfolyam ingyenes, az önkormányzat támogatásával jött létre és már az elsõ órán, múlt hét csütörtökön nagy volt az érdeklõdés.

Szerzõ: Bruszel Dóra
Elsõ és második világháború, forradalom, Rákosi-korszak,
Kádár-korszak, rendszerváltás. Csak néhány történelmi esemény, amelyet a 107 éves Kató néni meg- és átélt. 1908.
november 6-án született Tiszaújlakon, Kárpátalján, ami a mai
Ukrajna része. Világéletében szeretett utazni, mindemellett
mély vallásos életet élt, fontosnak tartotta, hogy összefogja a
helyi evangélikus közösséget, ezért vasárnapi iskolát tartott a
gyerekeknek. Nagyon szeretett olvasni, ahogy õ mondja, a
családjukban ez egyfajta nívót jelentett. Dolgozott a cipõgyárban bérszámfejtõként és még mozit is vezetett. Házasságából egy fia született.

EGYEDÜL KELLETT HELYT ÁLLNIA
Férjét 1944-ben elhurcolták málenkij robotra, ahonnan
soha többé nem tért vissza, így Kató néninek édesanyját, nagynénjét és gyermekét egyedül kellett eltartania hosszú éveken
keresztül. 1960-ban költözött Nyíregyházára. Ott jártunkkor
azt mondta, sok nehéz évet élt át, de Isten mindig vele volt és
megsegítette. 96 éves kora óta a szociális gondozási központ munkatársai látják el. Az õ körükben ünnepelte születésnapját is. Dr. Kovács Ferenc polgármester bár nem lehetett jelen a köszöntésen, ajándékcsomagot és virágcsokrot,
na meg persze személyes jókívánságait küldte el.

Szabó Rita, a szociális gondozási központ szakmacsoport-vezetõje és Kató néni

IMÁDKOZIK ÉS ÉNEKEL
Kató néni mindennapjait ma már csak pihenéssel tölti. Az
egyik fülére nem hall, látása pedig sokat romlott az utóbbi
idõszakban, de ennek ellenére, ahogy õ mondja, jól érzi
magát. Sokat imádkozik, énekel, és mesél a régi dolgokról.
Kedvence a húsleves, a fõtt hús és a sóskaszósz, ebéd után
pedig mindig kér süteményt is. Jelenleg egyedül él, Budapesten lakik a menye és két unokája, velük szokta tartani a
kapcsolatot. Kató néninek az év elején kezdõdõ tüdõgyulladása volt, de szerencsére abból is kigyógyult és a szíve is jól
bírja – a korához képest. Azt mondja, már csak egy vágya
van: szeretne végigsétálni az utcán szülõfalujában,
Tiszaújlakon. Búcsúzóul hozzátette, ha a szerencse mellé
áll, jövõre is megünnepli majd a születésnapját, de õ úgy
érzi, 110 évig fog élni.

A tanfolyam célja, hogy az idõsek fel tudják venni a
digitális világ ritmusát és frissen tarthassák az elméjüket, ráálljon a kezük a számukra esetenként egzotikusnak tûnõ mûszaki ketyerékre.
A Digitális Nyíregyháza egyik partnerének, a Magyar
Telekomnak már nagy tapasztalata van az idõsek oktatásában, országszerte eddig is több ezer nyugdíjast avattak be az informatika rejtelmeibe. A szabolcsi megyeszékhelyen pedig most a Digitális Nyíregyháza részeként tanulhatnak a felnõttek. Jászai Menyhért alpolgármester a tanfolyam elsõ óráján azt mondta, ma már a
számítógép használatának ismerete elengedhetetlen, ráadásul rengeteg lehetõséget nyújt, mindezek kihasználása pedig kortól független.

MÉG LEHET JELENTKEZNI
Aki most kapott kedvet ahhoz, hogy az informatika
világával megismerkedjen, azokat a Móricz Zsigmond
könyvtárban várják. Itt adnak arról is felvilágosítást, hogy
mikor lehet az idõsek számára kifejlesztett számítástechnika-órákon részt venni. A beiratkozásért cserébe
a képzés idõtartamán kívül is használhatják a jelentkezõk az intézmény digitális eszközparkját.

FONTOSAK A NYUGDÍJASOK
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Patyán László fõiskolai docens, dr. Ulrich Attila alpolgármester
és Fintor Károlyné titkár
Ülésezett az Idõsügyi Tanács múlt
héten csütörtökön a Városházán, ahol
számba vették az elmúlt hónapok eseményeit, és a résztvevõk elõadást hallgattak meg a 65 év felettiek helyzetérõl, valamint a megújult Jósa András
Oktatókórház idõseket érintõ ellátásairól is.
Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város alpolgármestere, az Idõsügyi
Tanács elnökhelyettese kiemelte, a nyugdíjasokkal való törõdés ugyanolyan fontos,
mint a gyerekekkel való foglalkozás, hiszen
õk a legvédtelenebbek.

JAVULÓ BETEGELLÁTÁS
Az ülésen a tagok Patyán László fõiskolai docenstõl meghallgatták a Nyíregyházán végzett Háztartáspanel kutatás eredményeit, amely a városban és a járásban élõ
idõsek életminõségét vizsgálta. A felmérés
kiterjedt az aktív nyugdíjasok arányára és
többek között egészségügyi állapotukra is.
10
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Dr. Francz Mónika, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház orvosigazgató-helyettese tájékoztatást adott arról, hogy az intézményben, a betegellátás tekintetében, milyen minõségi javulás várható az új épületek és berendezések átadását követõen.

KEDVEZMÉNYES FÜRDÕZÉS
Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója pedig az idõseket
érintõ kedvezményekrõl beszélt. A nyíregyházi nyugdíjasok hétfõi napokon a Júlia fürdõben 900, míg az Aquariusban 1200 forintért válthatnak belépõjegyet.
Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára örömét fejezte ki, hogy a Nyíregyházi
Napló, az Idõsek Világnapi rendezvényt
követõ számában egy szép összeállítást
adott közre, köszöntve ezzel Nyíregyháza
város idõs polgárait. Kiemelte Z. Pintye
Zsolt erre az alkalomra írt „Öleljétek meg
az idõseket! c. cikkét is, ami nagyon szívhez szóló volt.

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat
2015. november 20. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban 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 – átvehetõ
a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a
varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.
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2015. NOVEMBER 13.

11

ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

NEGYEDSZÁZADOS A RENDSZERVÁLTÁS
„ Volt egyszer egy rendszerváltás...” címmel kiállítás nyílt múlt héten pénteken a Jósa András Múzeumban. A tárlat az intézmény és a Periférián Alapítvány
közös gyûjteményébõl állt össze. Az esemény megnyitójára dr. Kovács Ferenc polgármester ajándékkal érkezett.
– A kiállítás apropóját az adta, hogy éppen 25 év telt el
az elsõ szabad választások óta – mondta dr. Szilassy Géza,
a Periférián Alapítvány elnöke, aki hozzátette, a rendszerváltás idõszaka Magyarországon 1987-tõl, a lakiteleki ta-

többek között zászlók is. A megnyitón köszöntõt mondott
dr. Kovács Ferenc polgármester, aki ajándékot is vitt a Jósa
András Múzeumnak.

AJÁNDÉK A MÚZEUMNAK
– Igazgató úr említette, hogy nincs elég tér a kiállításra,
hiszen nagyon sok a dokumentum. Én öt évvel ezelõtt lefoglaltattam egy domain nevet, a www.rendszervaltok.hu
nevet, eddig nem volt idõ arra, hogy aktiváljuk, de azt
gondolom, hogy ez a kiállítás a legmegfelelõbb idõpont
arra, hogy ezt megtegyük. Remélem, ez a domain név lehetõséget ad arra, hogy a nyíregyházi emlékek teljes körûen, korlátok nélkül feltöltésre kerüljenek, akár fotók,
dokumentumok, kisfilmek, személyes visszaemlékezések
formájában is, s ezek így korlátlanul hozzáférhetõek is
lesznek a nyíregyháziak számára. Bízom abban, hogy

VAN MIBÕL VÁLOGATNI
– Nagyon sok tárgyi emléke van a múzeumnak a rendszerváltás korából – errõl már dr. Bene János történész, a
Jósa András Múzeum igazgatója beszélt. A vitrinekben láthatók korabeli hirdetmények, szórólapok, jelvények, és

Egy ötkilós, Gesztenye névre hallgató sóstóhegyi liba
nyerte meg a nyíregyházi Libaszépségversenyt. A Sóstói
Múzeumfaluban tizedik alkalommal rendezték meg Márton-napon a nem mindennapi vetélkedõt. Kulturális programok és kézmûves foglalkozások várták a látogatókat,
de mindezek mellett természetesen különleges libás ételeket is lehetett kóstolni.

HÚSVÉTIG CSAK SÉTÁLÓJEGGYEL
Zárva tart a Sóstói Múzeumfalu november 1-je és 2016.
március 31-e között. A téli idõszakban a skanzenben csupán sétálhatnak a látogatók, az épületek belsõ megtekintésére, illetve a vizesblokkok használatára nem nyílik lehetõség. Az érdeklõdõk ebben az idõszakban sétálójegyet
közvetlenül a fõkapunál, a vagyonõröktõl válthatnak,
amelynek ára 200 forint.

Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke, dr. Bene
János múzeumigazgató, dr. Kovács Ferenc polgármester és
Petneházy Attila országgyûlési képviselõ
lálkozótól indult, s a választások évfordulója miatt gondoltak arra, hogy egy tárlatot rendezzenek, és visszaemlékezzenek arra, hogyan is alakultak az események, mik
is történtek akkor.

LIBASZÉPSÉGVERSENY

ISKOLÁINK A TOPON
Korabeli hirdetmények és szórólapok a rendszerváltás
idejébõl
mindez Nyíregyháza történelmét közelebb hozza nemcsak a fiatalokhoz, hanem mindannyiunkhoz, mindazokkal a tanulságokkal, amelyekkel szolgál – hangsúlyozta a
polgármester.
A tárlat november 26-áig látható a Jósa András Múzeumban.

Több kategóriában is helyezést értek el nyíregyházi
gimnáziumok a HVG országos összesített középiskolai
rangsorában. A legjobb 100 intézmény közé bekerült a
Krúdy Gyula és a Kölcsey Ferenc Gimnázium is. Az
elõbbi a 20., míg az utóbbi a 43. lett.
Az összesített mellett, kisebb, speciális rangsorokat
is felállítottak. A diákolimpiai sikerek kategóriájában a
Vasvári Pál Gimnázium végzett az elsõ helyen, a környezetvédelmi szakmai rangsor legjobbja pedig a Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezetvédelmi-Vízügyi
Szakközépiskola lett.

ÚJ LEHETÕSÉG: A WEBKÖNNYEN
Egyszerûen használható szolgáltatást kínál a
Telekom azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozóknak, akik cégüket szeretnék a világhálón megjelentetni. A technikai alkalmazással bárki tud honlapot készíteni úgy, hogy elõtte nem tanult számítástechnikai tervezést.
Csak néhány kattintás, bõ fél óra és jól áttekinthetõ honlapot készíthetnek a vállalkozók cégüknek. A
Webkönnyen elnevezésû alkalmazást a Magyar Telekom
szeptemberben vezette be, hiszen egy felmérést követõen kiderült, a nagyvállalkozásokon kívül csak kevés cég
rendelkezik internetes oldallal. Lakatos Péter, a Magyar
Telekom vállalati szolgáltatások üzletág vezérigazgatóhelyettese azt mondta az új lehetõségrõl, annak a 150
ezer vállalkozásnak szeretnének segíteni, akik ma Magyarországon nincsenek
jelen a világhálón. A cégtulajdonosok egy e-mail
cím és egy választott jelszó megadásával eljuthatnak az alkalmazás felületére, ahol az elsõ bejelentkezést követõen ki kell
választani, milyen területen mûködik a cég. A honlap elkészítéséhez nem
szükséges magasabb szintû számítástechnikai tudás,
hiszen a magyar nyelvû alkalmazás elõre megtervezett, ágazatonként variálható sablonokat kínál a ter12
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vezõnek, amelyeket késõbb bármikor megváltoztathatnak,
cserélhetnek. A minimális menüpontnak köszönhetõen az
oldal könnyen áttekinthetõ, kezelhetõ és kínál a szövegszerkesztõk elvén mûködõ felületeket is. Késõbb online
videókkal, e-mailes segítségnyújtással, Google-keresõben
való megjelenéssel is a lehetõséggel élõ vállalkozások helyzetét könnyítené meg a Magyar Telekom.
A Webkönnyennel elkészített oldalakat egy kattintással
lehetõség van megosztani a közösségi oldalakon is, így
még többen elérhetik az adott vállalkozást. A
weblapkészítõ alkalmazást úgy fejlesztették ki a szakemberek, hogy a végeredményt nem csupán asztali számítógépen, hanem tableten vagy okostelefonon is követhetik
a cég leendõ ügyfelei.
A Webkönnyen már a legkisebb, egy-két fõs vállalkozásoknak is a segítségére lehet, hiszen minimális erõfeszítéssel és költséggel kapnak olyan oldalt, amelyhez korábban drága eszközökön és fizetett szakembereken keresz-

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Lakatos Péter, a
Magyar Telekom vállalati szolgáltatások üzletág
vezérigazgató-helyettese
tül jutottak hozzá. A weboldal beindítása kockázatmentes, nem igényel beruházást, hiszen havidíjas alapú a
szolgáltatás.
A Webkönnyen 2015. végéig havidíjmentesen használható, kipróbálása sem ró plusz terheket a vállalkozásokra. Fizetni 2016-tól kell, akkor, ha az új honlap beváltotta a cégvezetõ hozzá fûzött reményeit. A néhány oldalt
tartalmazó alapverzió 2990 forint, a webshoppal is bõvített variáció pedig 8990 forint kiadást jelent a vállalkozásoknak havonta. Hûségidõt azonban egyik esetben sem
kell aláírni.
2015 októberében a Magyar Telekom honlapkészítõ
versenyt hirdetett azon vállalkozások között, akik ezzel az eszközzel hozzák létre honlapjukat, így duplán
érdemes kihasználni a Webkönnyen nyújtotta lehetõségeket!
(x)
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LETESZTELTÜK: NEM KERÜLÕ AZ ELKERÜLÕ
További tervezett szakasz

Több mint öt kilométert és legalább tizenöt percet
spórolhatnak azok az autósok, akik Budapest irányából a nyugati elkerülõn közelítik meg a belvárost, mint
azok, akik a Debreceni utat használják. Az új közlekedési összeköttetés, mely most már a Tiszavasvári útig
kígyózik, nemcsak a gazdaság és a város tehermentesítése miatt fontos, a városlakók életét is megkönnyíti.
Ha a Tiszavasvári út melletti építkezések is befejezõdnek, ez lehet a leggyorsabb korridor Budapest felõl,
vagy a fõvárosba tartva.

Célpont

Az elsõ szakasz átadása után leteszteltük, hogy Budapest felõl, az autópályától a stadionig melyik a legrövidebb és leggyorsabb összeköttetés. Már akkor világossá
vált, a nyugati elkerülõ elsõ, Kálmánházi útig tartó 2,5
kilométeres szakaszát használva is gyorsabban és rövidebben lehet eljutni a Sóstói útra, mintha a Rozsréti csomópont felõl, a Debreceni úton és a Nagykörúton hajtanánk
végig. Október végén átadták a nyugati elkerülõ egy újabb
4 kilométeres szakaszát is, így közvetlen összeköttetés jött
létre az M3-as és a Tiszavasvári út között.

AUTÓPÁLYÁTÓL A STADIONIG
Az M3-as tavaly átadott csomópontjától indulva vizsgáltuk meg, hogy idõben és távolságban mit jelent az autósoknak, hogyha Budapestrõl érkezve a stadionig hajtanak. Ahogy lejöttünk az autópályáról, sebtiben egy útvonaltervet is készítettünk egy okostelefon segítségével. Az
egyik legnépszerûbb navigációs szoftver azt tanácsolta –
lévén, hogy még a nyugati elkerülõ új szakasza nincs benne
az adatbázisában –, maradjunk a sztrádán. Rozsrétnél
kanyarodjunk a 4-es fõútra, és hajtsunk a Nagykörútig!
Majd ezen autókázva érjük el a Kossuth utca–Sóstói út
keresztezõdését, és ott forduljunk jobbra! Ez a szoftver
szerint 18 kilométer és 27 perc lesz. Mi azonban maradtunk a nyugati elkerülõn.
A Tiszavasvári út mentén jelenleg bicikliút épül, a LEGO
keresztezõdését pedig körforgalommá alakítják. A menetidõnket ezek a munkálatok ugyan nem befolyásolták, de
ezen a szakaszon egyelõre bármikor torlódásra, várako-

Fotó: internet

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
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zásra kell készülni. Ha ezek a fejlesztések elkészülnek,
akkor már fennakadások nélkül, gyorsan lehet majd az
autópályát vagy éppen a belvárost elérni.

NEGYEDÓRÁT SPÓROLTUNK
Az M3-as csomópontjától a nyugati elkerülõ új szakaszát használva, majd a Tiszavasvári úton és a Nagykörúton közlekedve jutottunk el a stadionig. Kora délután a
forgalom átlagosnak volt mondható. Negyedóra sem kellett hozzá és már a stadion parkolójában álltunk. A kocsi
szerint 11,8 kilométert autóztunk a célunkig. A teszt során egyértelmûvé vált, hogy akik a város nyugati vagy
északi részén élnek és a fõváros felé tartanak, vagy éppen Budapest felõl jönnek, azoknak ezt érdemes választani. Gyorsabb, rövidebb és persze kényelmesebb is erre
a közlekedés.

ÚJABB KÖRFORGALOM
A Tiszavasvári úti, a LEGO keresztezõdését érintõ körforgalom munkálataival kapcsolatban megkerestük az
építtetõ Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-t, akik a következõ tájékoztatást juttatták el szerkesztõségünkhöz.

A körforgalom építésére azért volt szükség, mert a LEGO
Manufacturing Kft. Nyíregyházán, a Tiszavasvári út mellett új játékgyárat épített. Az új gyár megnövekedett személy- és teherforgalmát a korábbi bekötõút nem bírta el.
A LEGO Manufacturing Kft. a bekötõutat kiszélesítette és
felújította, amely így „T-útcsatlakozással” kapcsolódott a
36-os fõúthoz. A csomópontra kiadott forgalomba helyezési engedély a végleges forgalomba helyezés feltételeként elõírta ennek a „T-útcsatlakozásnak” a körforgalommá alakítását. A Tiszavasvári út melletti új gyár biztonságos személy- és teherforgalma csak egy körforgalom építésével oldható meg. A körforgalom építése június 19-én
kezdõdött, a munkálatok várhatóan idén december végén fejezõdnek be. Ezt a tervek szerint 2016 I. negyedévében helyezik forgalomba. Az építési munkálatok most 50
százalékos készültségben vannak. Jelenleg a kivitelezõ
Colas Út Zrt. a 36-os fõút déli oldalán építi a körforgalom
egyik felét. A fõút északi oldalán, a kopóréteg kivételével,
elkészült a körforgalom másik része, most a közvilágítás
hálózatát építik ki. Szintén elkészült a járda és a kerékpárút, illetve kiváltották a vízvezetéket is. A kivitelezés összege
nettó 129 447 424 forint, amely a beruházó LEGO Manufacturing Kft.-t terheli – adta hírül az építtetõ, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.

FIGYELEM AZ IDÕSEKRE
Mindenkire nyissa rá valaki az ajtót télen – ezt
hangsúlyozta Hornyákné Pásztor Enikõ, a Joób
Olivér Szeretetintézmény vezetõje a közelmúltban Benkõbokorban tartott sajtótájékoztatóján.
Az esemény célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet arra a fokozott veszélyre, amely a tanyákon élõ idõs embereket fenyegeti a hideg idõ beköszöntével.
A vezetõ kifejtette, a Joób Olivér Szeretetintézmény
ellátási területén, télen is teljes biztonságban lehetnek
fõleg azok az idõs emberek, akik szociális ebédet is
kapnak, hiszen az õ ajtajukon mindennap kopogtatnak
a meleg ételt szállító intézményi munkatársak.

550 ADAG SZOCIÁLIS EBÉD
Az intézmény konyhája 550 adag szociális ebédet
képes megfõzni, s 170–506 forintos térítés ellenében
viszi házhoz. A szociális szervezet tanyagondnoki szolgálata kb. 800 ember napi gondjait enyhíti a szállítással, vagy tüzelõaprítással, begyújtással, gyógyszerkiváltással, vagy ha szükséges, a mentõk riasztásával. A sajtótájékoztatón elhangzott, ellátási területükön nem fordult elõ fagyhalál és mindent megtesznek, hogy a jövõben se következzen be tragédia. Hornyákné Pásztor Enikõ arra kéri a hozzátartozókat, hogy a hideg beálltával
figyeljenek jobban az idõsekre, vagy ha ezt személyesen nem tudják megtenni, akkor kérjék az intézmény
segítségét.
2015. NOVEMBER 13.
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SPORTOS VÁROS NYÍREGYHÁZA
Eredményesek az elmúlt években elindított programok, amelyeknek köszönhetõen nagymértékben nõtt
a sportolók és az edzõk száma – errõl számolt be a
sportért felelõs államtitkár Nyíregyházán. Dr. Szabó
Tünde a megyeszékhely polgármesterével közösen
megtekintette a város létesítményeit, Sóstón pedig az
élményfürdõ új egészségügyi szárnyát látogatta meg.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Dr. Szabó Tünde nemcsak Sóstón járt, megnézte a felújítás alatt álló BUSZACSA-t, de volt a stadionban és a
Tiszavasvári úti létesítményekben is. Az egykori kiváló
nyíregyházi úszó elismeréssel nyilatkozott az önkormányzat fáradozásairól. Mindez párhuzamban áll a kormány
törekvéseivel, amelyek egyre több látványos eredményt
produkálnak. A sportért felelõs államtitkár kiemelte, az
elmúlt években harminc százalékkal nõtt az igazolt versenyzõk száma, és a szakmai képzéseknek köszönhetõen
ugyanilyen arányban emelkedett az edzõké is.
– A kormány támogatja az élsportot, az utánpótlás-nevelést, a szabadidõsportot. Egy olyan reform indult el, ami
minden fejlesztést magában foglal. A létesítményfejlesztéseket is, ez pedig azért fontos, hogy tudjunk hol mozogni – mondta az államtitkár.
– Nyíregyházán az elmúlt években több szabadidõkondipark épült, többségüket az iskolák mellé telepítették. Rengetegen sportolnak Nyíregyházán. Például a Sóstói-erdõben, az Erdei Tornapályán, és Nyíregyháza az a
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Dr. Kovács Ferenc polgármester (jobbra) és Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje tárgyalt
dr. Szabó Tündével, a sportért felelõs államtitkárral
város, ahol a Mozdulj Nyíregyháza! több mint egy éve
fut, melynek köszönhetõen hetente több ezren mozognak
– ezt már dr. Kovács Ferenc mondta az államtitkárral közösen tartott sajtótájékoztatón.
A Nyíregyházi Sportcentrum az elmúlt idõszakban jelentõsen átalakult, és így több fejlesztési forrásra pályázhat. – Egységes központtá alakultunk, és a beruházások-

hoz így nagyobb eséllyel tudunk támogatókat találni. Ez
újabb fejlesztéseket eredményezhet a városban, és tovább
javulhat az infrastruktúra – tette hozzá Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje. (A Modern Városok
Program keretében a miniszterelnök és a polgármester által szignózott szerzõdésben is hangsúlyos szerepet kapott
a sport. 8-9. oldal.)

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
„Határon innen és túl” – a szomszédos országok zeneiskolái és a Vikár Sándor Zeneiskola közös reprezentatív hangversenye november 13-án 17.00 órakor a zeneiskola hangversenytermében. Illetve november 13–20-áig az intézmény
aulájában „Tündérek” címmel préselt növényekbõl kiállítás
(Gaál Eszter, az iskola egykori tanulója) tekinthetõ meg. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
Randevú a madarakkal. Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület november 11–15. között ismét madárgyûrûzõ tábort szervez a nyíregyházi Szelkó-tónál. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
Roma kultúra – a Móricz Zsigmond könyvtár programsorozata szeptember 14–november 30. között. November 13án 17.00 órától: A magyarországi cigányzene története – élõ
illusztrációval. Elõadó: Vizeli Máté hegedûmûvész. Helyszín:
a könyvtár kamaraterme.
XIV. Országos Ifjúsági Néptáncfesztivál november 14-én
10.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

ADY ENDRÉRE EMLÉKEZVE
A VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár november 16-án 14.30-tól „Táltos, messiás és költõ óriás”
címmel Ady Endrére emlékezve, a költõ születésének
hónapjában tart kulturális mûsort Torma Mária, Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó közremûködésével. A
belépés díjtalan! Helyszín: Nyíregyháza, Toldi u. 23.
Információ: 42/504-490.
A Burattinó Bábszínház elõadása: november 14-én 16.00
óra (Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet): Makacska kakaska.
Mozogjon Többet Egészségéért! címmel tartanak egészségmegõrzõ napokat a Jósavárosi Mûvelõdési Házban november 14–18. között. Részletes program a www.vacimuv.hu
honlapon található.
A „Mátyás az igazságos” címû bábelõadást mutatja be a
nagyváradi MM Pódium a Váci Mihály Kulturális Központban november 15-én 11.00 órától. Az elõadás elõtt és után
játszóházba várják a gyerekeket és szüleiket. Információ: 42/
411-822.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 14., szombat 19.00 Az ördög, Bemutató
bérlet, Nagyszínpad
November 16., hétfõ 10.00 Koppélia, Pán Péter bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Az ördög, Széchenyi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Zrínyi „D” bérlet, Krúdy Kamara
November 17., kedd 14.00 A mumus, Galiba bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Kölcsey „A” bérlet, Krúdy Kamara
November 18., szerda 10.00 A mumus, Ágacska bérlet, Nagyszínpad
10.00 Koppélia, Pöttöm Panna bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A mumus, Árgyílus bérlet, Nagyszínpad
19.00 Terefere, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Kölcsey „B” bérlet, Krúdy Kamara
November 19., csütörtök 14.30 Dollárpapa, Apáczai
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Dollárpapa, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Kölcsey „C” bérlet, Krúdy Kamara
November 20., péntek 10.00 Koppélia, Pumukli bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Az ördög, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Bérletszünet, Krúdy Kamara

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. november 17., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.
Póka Imre (11. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. november 18., 17.00 óra.
Helyszín: Kertvárosi Közösségi Ház, Prága utca 7.

ben. Téma: Kortársunk: Illyés Gyula. Bevezetõt tart: Gerliczki
András.

„Kis gyerek kis gond?!” Nyílt nap, bemutató foglalkozások, pszichológiai tanácsadás. Ha Önnek konzultációra, tanácsadásra van szüksége, hogy ez minél tökéletesebben
mûködjön kisgyermeke életében, keresse fel gyermekével
együtt a Bátorka Családi Napközit (Nyíregyháza, Báthori u.
22.) november 16-án 10.00–12.00 óra között. Kérik, jelezze
részvételét a batorkacsana@gmail.com e-mail címen, vagy
telefonon: +36-30/619-6583! Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

Híres fotográfusok a teadélutánon. A Nyíregyházi Fõiskola könyvtárának teadélutáni programjainak sorában dr. Karádi
Zsolt, a fõiskola Irodalomtudományi Intézeti Tanszék oktatójának elõadása lesz a következõ. A november 17-ei eseményen, 16.30-tól világhírû magyar fotográfusok (Mohácsi,
Elkán, Brassai) életével és munkásságával ismerkedhetnek meg
a jelenlévõk.

A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság várja az érdeklõdõket a nyíregyházi nemzeti értékeket bemutató Értékes Esték programsorozatra. November 16-án 16.00 órától
dr. Pethõ József irodalomtörténész Krúdy Gyula munkásságát mutatja be. Helyszín: Városháza, Krúdy Gyula terem. A
részvétel ingyenes.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint
a Deák Ferenc Akadémia Egyesület várja az érdeklõdõket 15.
történelmi elõadássorozatára, melynek témája „A 20. század meghatározó európai politikusai” II. rész. November 19én 17.00 óra: Edvárd Benes. Elõadó: Dr. Szarka László, az
MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos fõmunkatársa. Helye: a könyvtár konferenciaterme (Szabadság tér 2.
III. emelet).

Túró Rudi pálcikával. A Móricz Zsigmond könyvtár várja
az érdeklõdõket november 16-án 17.00 órától Trembácz Éva
Zsuzsanna Túró Rudi pálcikával címû könyvének bemutatójára. Beszélgetõpartner: Erdei-Nagy Ibolya. Bõvebben:
www.nyiregyhaza.hu.
Idõsek Akadémiája 2015 rendezvénysorozat október 20–
november 17-éig, keddi napokon a Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyházban. November 17-én 14.00 órától:
„Legyen világosság” Lélekemelõ költemények zenei aláfestéssel. Elõadó: Pregitzer Fruzsina színmûvésznõ.
A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete november 17-én
15.00 órakor a Diabétesz Világnapja alkalmából ingyenes
szûrõvizsgálatokkal, elõadásokkal és kulturális programokkal várja az érdeklõdõket a Városmajori Mûvelõdési Házba
(Városmajor u. 5.). A rendezvény szakmai védnöke dr. Gaál
Zsolt osztályvezetõ fõorvos. Információ: www.vacimuv.hu.
A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója november 17én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermé-

SPORTPROGRAM
November 14., szombat 13.30 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Kazincbarcika labdarúgó-mérkõzés

TÁNCDALOK A BENCSBEN
November 19-én, 17 órai kezdettel a Bencs Villába
várja az érdeklõdõket Rozsnyai György énekes, aki
meghívott vendégével, Zentai Edittel egy ingyenes zenés esttel szórakoztatja majd a közönséget. Az esemény
apropóját az adta, hogy 55 évvel ezelõtt csendültek fel
elõször dallamok az énekes szájából és már 45 éve
annak, hogy megkapta mûködési engedélyét. Az esten
magyar táncdalok hallhatóak majd.
Thália papja Bárány Frigyes címû könyv bemutatója november 20-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. A
kötetet írta és szerkesztette: Baraksó Erzsébet–Bodnár István.
Bemutatja: Karádi Zsolt irodalomtörténész. Házigazda: Bihari Albertné. A bemutató után a könyv kedvezményes áron
megvásárolható.
Erõs János népmesehõsét a Szegedi Miniszínház hozza el
a Váci Mihály Kulturális Központban november 22-én 11.00
órától. 10.30–13.00 óráig táncház és játszóház is várja az
érdeklõdõket. A talpalávalót a Cserge Zenekar húzza. Információ: www.vacimuv.hu, 42/411-822.

November 14., szombat 18.00 Bem iskola, Nyíregyházi KC–Ózd férfi kézilabda-mérkõzés
November 15., vasárnap 14.30 Tiszavasvári úti csarnok,
Kölcsey DSE–Mátészalka nõi kézilabda-mérkõzés
November 15., vasárnap 16.30 Bem iskola, Marso
Nyíregyháza–Kecskemét férfi kosárlabda-mérkõzés

KÖZVETÍTÉSEK:
November 15., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Nyíregyháza Spartacus–Kazincbarcika labdarúgó-mérkõzés
közvetítése
November 16., hétfõ 19.30 Nyíregyházi KC–Ózd férfi
kézilabda-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
2015. NOVEMBER 13.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

TARNAI OTTÓ EMLÉKÉRE
Az alapításának 60. évfordulóját
ünneplõ Bárczi Gusztáv Általános Iskola október 21-én egy emléktábla
állításával tisztelgett egykori igazgatója emléke elõtt.
Tarnai Ottó 1925. november 2-án
született Rákoscsabán. A fõvárosban
kezdte pedagógus pályafutását, majd
a Békés melletti Tarhosról helyezték
át 1957-ben városunkba, ahol a
Gyógypedagógiai Intézet igazgatójává nevezték ki. Intézményvezetõi tevékenysége idején kiemelten kezelte a szakemberképzést és minden lehetõséget megragadott, hogy az iskola dolgozóinak gyógypedagógiai célú
továbbtanulását elõsegítse. 30 évi
szolgálat után, 1987-ben vonult
nyugdíjba. 1990-ben õ is megkapta
az ekkor alapított Bárczi emlékplakettet, de pedagógusi munkásságát Apáczai Csere Jánosdíjjal is elismerték.
A nyugdíjba vonulását követõen számos civil egyesület
tagjaként és vezetõjeként minden fizikai és szellemi erejét a közösség szolgálatába állította. Elnöke volt a civil
szervezeteket tömörítõ Társadalmi Szervezetek Megyei
Szövetségének. Ott bábáskodott a Népfõiskolai Egyesület
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alapításánál és titkára volt a Keresztény Értelmiségi Szövetség helyi szervezetének. Büszkén emlegette, hogy
amikor kezdeményezte a Páneurópai Unió megyei tagozatának megalapítását, akkor az alakuló ülésre
meghívta az unió elnökét, Habsburg
Ottót. A névrokon elfogadta a meghívását és a Korona éttermében meg
is alakult a megyei szövetség. Szívesen tevékenykedett a Kamilliánus
Rendnél is és alakja feltûnt a vasárnapi szentmiséken, amikor diakónusként szolgált.
Még gyerekként, 1935-ben csatlakozott a két világháború között virágkorát élõ cserkészmozgalomhoz.
1989-ben szívesen állt e mozgalom
megyei újjászervezésének élére is. Õ
maga is alapított csapatot, táboroztatott és tanácsokkal, bátorító szavakkal látta el a hozzá
fordulókat. Fogadalmához élete végéig hû maradt és „híven teljesítette kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozott”. A 80. születésnapja elõtt,
2005. október 26-án hunyt el. Cserkészliliomos sírja az
Északi temetõben található.
Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)
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