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ULTRAHANG

A HÉT TÉMÁJA

NYITOTT KAPUK.
Szombaton lesz napra
pontosan egy éve, hogy
egy látványos táncos produkcióval újra megnyitotta kapuit a Váci Mihály
Kulturális Központ.
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NAPRÓL NAPRA

ARCKÉPCSARNOK.
Érdekes párhuzam:
ahány településen iskolaigazgató lett Andó Károly, mindannyiszor beválasztották a képviselõtestületbe is.
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EGYETEM LETT...

7–10

VISSZATEKINTÕ

TÖRTÉNÉSEK 2015-BEN.
Folytatjuk sorozatunkat.
Visszapillantunk 2015
eseményeire, a teljesség
igénye nélkül. Megtekinthetik, mi történt tavaly Nyíregyházán.

12

ÚJ PROGRAMELEMEK

EGYETEMI NYÍLT NAP – NYÍREGYHÁZÁN!
Egyetem lettünk! – Ez a mottója a korábbi Nyíregyházi Fõiskola jövõ heti Nyílt
Napjának. Mint köztudott, szokni kell a megnevezést, hiszen az intézmény mostantól
alkalmazott tudományok egyetemeként mûködik tovább. A „Generációk tudása, generációk óta” jeligéjû rendezvényt január 19-én, kedden tartják a Sóstói úton, ahol
akár az intézetek munkájába is betekinthetnek az érdeklõdõk. A tájékoztató elõadások mellett intézeti és tanszéki bemutatók, szórakoztató programok, koncertek, játékok is várják az érdeklõdõket, akik a felsõoktatási szakképzésekrõl, alapszakokról,
mesterszakokról és a duális képzésekrõl egyaránt tájékozódhatnak. Egyébként január 21–23-a között az egyetem képviselteti magát a budapesti Educatio kiállításon is,
ott is és személyesen is tájékozódhatnak az érdeklõdõk, mielõtt február 15-éig beadják a felvételi jelentkezéseket. Bõvebben az egyetemrõl a 6. oldalon olvashatnak.
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SPORTOS ÚJÉVKÖSZÖNTÕ

Jókedvû, játékos sorversennyel indították az évet az ovisok a Bem iskolában.
Az egyik legsportosabb nyíregyházi intézmény hagyományos rendezvényére 13 óvoda 22 csapata fogadta el a meghívást, akikbõl iskolásként, felnõttként a „Mozdulj Nyíregyháza” rendezvény aktív résztvevõi válhatnak. Az
elsõ fél év régi és új, ingyenes mozgásformáit a 12. oldalon részletezzük. S
ha valaki az óvodák mindennapjaira kíváncsi, kattintson a nyiregyhaza.hu
külön ezzel a korosztállyal foglalkozó, folyamatosan frissülõ rovatára!

JÓ HÍR: KÉTHETENTE ÜRÍTIK A SÁRGA-KÉK KUKÁKAT
Februártól kéthetente indítja, tehát megduplázza a szelektív hulladékot begyûjtõ járatok számát a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
A nyíregyházi önkormányzat az elmúlt évben pályázaton nyert 1,2 milliárd forintot a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztésére és korszerûsítésére. Az
Okoskuka projekt részeként a cég 22 ezer darab 240 literes szelektív hulladékgyûjtõ edényt biztosított külön térítési díj nélkül a családi és sorházas lakókörzetekben.

FEBRUÁRTÓL GYAKRABBAN GYÛJTIK
Petró Árpád, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta, hogy az
eddigi tapasztalatok alapján februártól megduplázzák, tehát a havi rendszeresség után kéthetente indítják a szelektív hulladékot begyûjtõ járatokat. Ez a kapacitás elég
lesz a megnövekedett szállítási igények kielégítésére.
Nyíregyháza még „zöldebbé” tétele érdekében a
THG Kft. azt tervezi, hogy az igények felmérése után

NÉPSZERÛ AZ ÚJ SZELEKTÍV EDÉNY

JÓ LAKOSSÁGI HOZZÁÁLLÁS

Korábban ezeken a lakóterületeken a szelektív hulladékot zsákos rendszerrel gyûjtötték, ezt váltotta fel a merev falú (sárga-kék színû) edényzet. Az új rendszerben decemberre már 68 százalékkal több szelektív hulladékot
gyûjtöttek be, mint az elõzõ év hasonló idõszakában. Ez a
projekt sikerességét jelzi, hiszen az új eszközök kiosztásával elérték céljukat a lakosság környezettudatos gondolkodásának formálásában is.

– Örvendetes, hogy Nyíregyháza lakossága az új
kezdeményezés kapcsán is bizonyította környezettudatos hozzáállását, melyért már számos elismerésben részesült Nyíregyháza – nyilatkozta szerkesztõségünknek dr. Kovács Ferenc. – Ezért a THG Kft.-t
arra kértem, hogy a változó igényekhez igazodva
sûrítse a szállítást, amit februártól sikerül is megoldani – értékelte a lépést a polgármester.

idén a város intézményeit és gazdálkodó szervezeteit
már saját forrásból látják el szelektív hulladékgyûjtõ
edényekkel, így ezzel is csökkenthetõ a kommunális
hulladék mennyisége. Az új idõpontok már most megtekinthetõk a www.thgkft.hu-n, a friss szállítási dátumokat
tartalmazó Hulladékszállítási naptárt pedig a következõ
hetekben kapják meg az érintettek.

NAPRÓL NAPRA
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TELJES SZÜLÕI ÉLMÉNY

90. SZÜLETÉSNAP

Milyen várandósnak lenni és milyen,
amikor folyamatosan sír a csecsemõ? Ezt
próbálhatták ki azok a még gyermekvállalás elõtt álló fiatalok, akik részt vettek
a „Teljes szülõi élmény” címû rendezvényen a Jósavárosi Görög Katolikus
Egyházközség Közösségi Házában.

A 90. születésnapja alkalmából köszöntötte családja és dr. Adorján Gusztáv önkormányzati képviselõ Ivanov
Istvánt. Pista bácsi nyugdíjas napjait 2
unokája és 3 dédunokája teszi széppé,
amikor nem velük tölti idejét, szívesen
olvas, sétál, vagy nézi a televíziót.

JANUÁR

CSÜTÖRTÖK
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JANUÁR

CSÜTÖRTÖK
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LÁTVÁNYETETÉS

ÉVADNYITÓ A VILLÁBAN

Mint a természetben, úgy ebédelhetett a Nyíregyházi Állatpark szibériaitigris-családja. Bár a zsákmányt nem maguknak kellett elejteniük, fákra akasztott
és a földbe rejtett húsból lakmározhattak. Ezzel a gondozók célja az volt,
hogy a tigrisek ne lustuljanak el.

Világutazós beszélgetéssel és kiállítással nyitották meg az új évadot a
Bencs Villában. Az est vendége Sipos
László, Forster-érmes fotográfus volt, de
a közönség láthatta Szakács Erzsébet
keramikus munkáit, és rövid koncertet
adtak a Cantemus Kórus tagjai is.

JANUÁR

CSÜTÖRTÖK
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JANUÁR
PÉNTEK

ÕSTERMELÕI IGAZOLVÁNY

A Szántó Kovács János utcára riasztották a nyíregyházi tûzoltókat. Az egyik
társasház földszinti lakásában az ott lakóknak jelzett a szén-monoxid-riasztója. A helyszínre kiérkezett tûzoltók
megállapították, hogy „ tévedett” a berendezés, de a lakást átszellõztették.

Új mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló kormányrendelet lépett hatályba január elsejétõl. Ez megteremti az elektronikus eljárás és a jelenlegi papír alapú igazolványok helyett a kártya alapúak bevezetésének
feltételeit.

PÉNTEK

8

JANUÁR
HÉTFÕ

A jelenleg forgalomban lévõ, legkorszerûbb ultrahang készülék segíti az orvosok
munkáját a jövõben a Jósa András Oktatókórház Szülészet-nõgyógyászati Osztályán. A diagnosztizáló mûszer már a korai terhességben is kimutatja a magzati elváltozásokat és a fejlõdési rendellenességeket. A gép segítségével a kismamák is
jobb képet kaphatnak szervezetükben fejlõdõ babájukról.
Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató azt
mondta a gép bemutatóján, az új ultrahanggal a betegellátást még biztonságosabbá tudják tenni. A fõigazgató hozzátette, a nyíregyházi Szülészeti Osztály az
ország legnagyobb forgalmú intézménye.

TÖBB A GYERMEK
Az elmúlt évben 150-nel több gyermek
született Nyíregyházán, mint két évvel
ezelõtt. A korszerû ultrahang segíti az orvosok munkáját a terhesgondozás egész

ideje alatt, az ezekhez kapcsolódó valamennyi szûrõvizsgálat során, és a nõgyógyászati beavatkozások elõtt is. Dr.
Angyal Géza fõorvos, az ultrahanglabor
vezetõje szerint a gép olyan lehetõségeket nyit meg számukra, amelyet egy ennél
kisebb tudású mûszerrel lehetetlen lenne
elérni és reprodukálni.

ÚJFAJTA LEHETÕSÉGEK
A Jósa András Oktatókórház Szülészetnõgyógyászati Osztályán az elmúlt évben
több mint 15 ezer 500 ultrahangvizsgálatot végeztek a szakemberek, akik rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken és világkongresszusokon is. A
Nyíregyházára került új eszköz a képeket
képes digitálisan tárolni, ami a betegellátás színvonalának javulása mellett lehetõvé teszi az adatok tudományos feldolgozását, illetve azt, hogy szükség esetén az
itteni orvosok a világ bármely részén rendelõ kollégájukkal konzultálni tudjanak.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
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PONTOS IDÕ

BUDAPESTEN A TÁRSULAT

Több napon át nem mûködött a köztéri óra Nyíregyházán, a Kossuth téren. A berendezés szerkezete feltételezhetõen a hideg idõ miatt állt meg.
Az órát megjavították a szakemberek
és pénteken déltõl újra mutatja a pontos idõt.

Budapesten is fellép legsikeresebb
elõadásaival a Móricz Zsigmond Színház társulata. A nyíregyházi színészek
négy darabbal is meghívást kaptak a
fõvárosba. A Szibériai csárdás mellett
a Dollárpapát, a Koppéliát és a Taurintraumát is elõadják.

TILOS LÁNCRA VERNI A KUTYÁT!
Január elsejétõl az állattartóknak is változásokat kell megszokni. Tilos ugyanis
tartósan láncon tartani a kutyákat. Aki a
szabálymódosulás ellenére mégis kiköti az
ebet, bírságra számíthat. Változtak továbbá a kennelben tartott jószágok életkörülményeire vonatkozó elõírások is.
2016 januárjától ugyanis nem mindegy,
mekkora területre zárják be a kutyákat. Kistestû ebek esetében legalább 10, közepes
termetûeknél 15, nagy kutyáknál pedig legalább 20 négyzetméternek kell lenni a
kennelnek.

FELELÕS ÁLLATTARTÁS
A módosított szabályozásokkal felelõs
állattartásra kényszerítik a gazdákat. Ettõl

az évtõl ellenõrzésre is számíthatnak a
kutyatulajdonosok. Az állatvédelemmel
foglalkozó módosított rendelet az önkormányzatokat, illetve a jegyzõket jelöli meg
elsõ fokú hatóságként. Aki nem megfelelõ
körülmények között tart kutyát, 15 ezer
forinttól akár a több százezer forintot elérõ bírságra számíthat. A módosítások
azonban sok kutyatartót állítanak döntés
elé. Az Állatbarát Alapítványhoz naponta
több telefon érkezik, amelyben tanácsot
kérnek a szakemberektõl arra, hogyan lehet kiváltani a láncon tartást, milyen alternatív megoldások léteznek a kutyatartásra. De olyan megkeresés is érkezett, amelyben azt közölték gazdik, hogy beadnák az
otthonba kutyájukat, mert nem tudnak a
szabályban elõírtaknak megfelelni.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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AKTUÁLIS

ADÓZÁSI SEGÍTSÉG
2016-tól sokaknak már nem kell idõt szánni a
személyijövedelemadó-bevallásra, hiszen helyettük
azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal készíti el. Aki élni
szeretne ezzel a lehetõséggel, annak január végéig
bevallási nyilatkozatot kell tennie.

Január elsejétõl több személyi okmány ingyenesen igényelhetõ a Járási Hivatalokban. A változtatások magánszemélyeket és vállalkozókat egyaránt érintenek. Az év
elsõ munkanapja óta hatalmas a tömeg a nyíregyházi Kormányhivatalban, sokan a díjmentesség miatt kérnek új
iratokat.
Hétfõ délelõtt is hatalmas tömeg várakozott a Kormányablakban. A legtöbben a január elsején életbe lépett változások miatt érkeztek. Ügyintézésüket direkt az új évre
tervezték, amikor az okmányok többségéért már nem kell
fizetni. Január elsejétõl vezették be azt az újfajta személyazonosítót, amely négy fõ funkciót lát el és a hagyományos kártyákat váltja ki. (Ez a személyi igazolvány, a TAJ
kártya, a lakcímkártya és az adóazonosító igazolvány.) A
személyi igazolvány, a lakcímkártya, a diák- és pedagógusigazolvány, az elsõ vezetõi engedély mellett az E-SZIG
is ingyenesen igényelhetõ január elsejétõl. Ha valaki családnévváltozás miatt kér új papírokat, annak az útlevélért
sem kell fizetni. Dr. Galambos Ildikó, a Nyíregyházi Járási Hivatal vezetõje azt tapasztalta, negyedike óta a Kormányablakok ügyfélforgalma rendkívül megnõtt, a legtöb-

ben a személyi okmányokat újítják meg. Az ügyfelek körülbelül ötven százaléka olyan, akinek már ténylegesen
lejárt az okmánya, a másik ötven százalék pedig ki szeretné használni az ingyenességet és szeretne azoknak a
funkcióknak a birtokába jutni, amit az új E-SZIG tud.

Azok, akik 2015-ben kizárólag munkáltatójuktól szerezték fizetésüket, kedvezményt nem érvényesítettek,
nem tettek önkéntes kölcsönös biztosítópénztári, nyugdíj-elõtakarékossági, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot, dönthetnek a bevallási nyilatkozat mellett.
Magyar Norbert, a NAV Észak-alföldi Regionális Adó
Fõigazgatóság sajtóreferense arról tájékoztatta szerkesztõségünket, ez azt jelenti, hogy az adózók a munkáltatótól február elsejéig kapnak egy olyan nyilatkozatot,
amelyben kérik az Adóhivatalt a bevallás elkészítésére. Ez a 15M30-as nyomtatvány, amelyet február elsejéig kell visszaküldeni a NAV-hoz. A kérelem benyújtását követõen az adózóknak nincs teendõjük, a NAV elkészültnek minõsíti a bevallásukat. Csak abban az esetben értesítik az ügyfeleket, ha befizetendõ adójuk van,
vagy számukra a hivatal vissza szeretne utalni. Azok-

CSALÁDOKNAK KEDVEZMÉNYES ÚTLEVÉL
Útlevelet továbbra is díjkötelesen igényelhetnek azok,
akik utazni szeretnének. Nem kell fizetni érte akkor, ha
valakinek új családnév miatt szükséges az új úti okmány,
vagy ha az elõzõt ellopták. A két-, illetve a háromgyermekes családok pedig csökkentett díjért kaphatják meg az
útlevelet.
Ha bármelyik személyi okmányt ellopják, cseréjük január elsejétõl szintén ingyenes. A magánszemélyek térítésmentesen kérhetik ki erkölcsi bizonyítványukat évente
négy alkalommal, a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának cseréjéért sem kell már fizetni, de a mezõgazdasági és erdészeti gépkezelõi jogosítvány is térítésmentessé vált.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

nak, akiknek jelenleg nincs munkáltatójuk, közvetlenül a NAV-nak nyilatkozhatnak a 15NY31-es adatlapon. A magánszemély adója 1+1 százalékát továbbra
is felajánlhatja civil szervezeteknek, egyházaknak költségvetési elõirányzatra. Nyilatkozatát a munkáltatóján
keresztül, vagy közvetlenül az adóhivatalnak papíron,
illetve elektronikusan is megküldheti.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

NYITOTT KAPUK, MÁR EGY ÉVE
Szombaton lesz napra pontosan egy éve, hogy egy látványos táncos produkcióval megnyitotta kapuit a Váci
Mihály Kulturális Központ. A több mint kétmilliárd forint
összköltségû KultúrSziget-Agóra Nyíregyháza elnevezésû projekt részeként elvégezték az épület teljes külsõ,
valamint belsõ rekonstrukcióját, kibõvült az intézmény
funkciója, ezzel együtt pedig megkezdõdött a kulturális
programok sora is.
Egy tucat kiállítás, több színházi, valamint közel félszáz gyerekelõadás, megannyi koncert, szakmai konferencia, ismeretterjesztõ elõadás és több mint 100 ezer
látogató. A nyíregyházi közönség az elmúlt egy évben
tapsolhatott már Kovács Kati, Nagy Ricsi vagy éppen a
Mystery Gang koncertjén, Vujity Tvrtkóval elutazhatott
képzeletben Dél-Koreába, de volt itt Pulyabál, Szabolcs
Néptánc Gála és szintén az épület adott helyet a Szépkorúak Akadémiájának is. Mészáros Szilárd, az intézmény igazgatója az „újranyitástól” számított esztendõt
értékelve elmondta, a nyitórendezvénnyel, a 5 Doors
õsbemutatójával magasra tették a lécet, de a nyíregyházi és a szabolcsi közönség fogékonyságának köszönhetõen, már azóta is több tucat telt házas rendezvényük
volt.

VASÁRNAP IS NYITVA...
– Szerencsére nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk,
mert a vendégeink meg vannak elégedve nemcsak az épület felszereltségével, hanem a kiszolgálással is. Szeretnek
ide jönni a cégek, a civil szervezetek, komoly presztízsû
konferenciákat is képesek vagyunk tartani. A VIDOR-sziget igazi kuriózum lett, sikeres volt a LIKE tehetségkutató
versenyünk, sok táncos csoport próbál nálunk és nagy igény
van a vasárnapi gyerekprogramokra is. A ház akadálymen2016. JANUÁR 15.

tességének köszönhetõen pedig sikerült helyet biztosítani
speciális fesztiváloknak is.

„AZ ÚJSZERÛSÉGRE TÖREKSZÜNK”
Továbbra is lesznek vasárnapi gyerekprogramok, Dumaszínház, elõadói estek, 2016-ban is fellép itt Kovács
Kati, valamint egy nagy városi táncos rendezvénynek is a
VMKK ad majd helyet. Lesz esküvõi kiállítás, országos
fodrászgála, ásványbörze, nótaest, itt lesz Csernus Imre,
és a Fitnesz Európa-bajnokság selejtezõjét is az épületben
tartják. Hangsúlyozta, nyitottak az ötletekre és örömmel
meghallgatják a városlakók véleményeit is, hiszen az a
céljuk, hogy a kulturális központ valóban a kultúra központja legyen Nyíregyházán, egy olyan intézmény, ami
minden igényt kielégít.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

SAUL FIA A MOZIBAN
A tavalyi év nemcsak a Váci Mihály Kulturális Központ életében, hanem a fenntartása alatt mûködõ Krúdy
Gyula Art Mozi számára is kiemelkedõ volt, hiszen
megháromszorozódott a nézõszáma. A 2015-ös volt
ugyanis az elsõ olyan év, amelyben a vetítések kizárólag digitálisan történtek. 172 filmet vetítettek közel
20 000 nézõnek. Premier elõtt is láthatták a nézõk a
Jurassic World, valamint a Szürke 50 árnyalata címû
alkotásokat, premierben pedig a Stars Wars: Az ébredõ erõ címû filmet. Nagy sikernek örvendett a Golden
Globe-díjat nyert Saul fia is, amit több mint 1000 nézõ
tekintett meg. Ezt egyébként még január 16-án és 17én 16:00 órától, valamint 23-án és 24-én 16:10-tõl,
illetve 28-án 19:30-tól is láthatják.
A Váci Mihály Kulturális Központ programjairól
rendszeresen olvashatnak a Nyíregyházi Naplóban is.
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HIRDETÉS

TRÜKKÖS TOLVAJOK

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozta „Nyíregyháza Város Sportjáért”
„Kovács (Bütyök) József-díj” kitüntetés adományozásának rendjét.
E kitüntetés a városban eredményesen tevékenykedõ
vagy kiemelkedõ sportsikert elért sportolónak, sportszakembernek adományozható.
A kitüntetést évente a Magyar Sport Napját megelõzõ
közgyûlésen egy személy kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy
jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltó személy
nevét, címét, az elismerni kívánt tevékenységet.
A trükkös tolvajokra hívja fel a figyelmet a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság.
Több alkalommal károsítottak meg idõs embereket magukat közüzemi szolgáltató cégek munkatársainak kiadó
bûnözõk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A módszer gyakran hasonló: az otthonukban felkeresett sértetteknek azt mondják, hogy túlfizetés miatt pénzt kapnak
vissza, de ehhez egy nagyobb címletet kell felváltani. Az
elkövetõk megfigyelik, hogy áldozatuk honnan veszi elõ
pénzét, majd elterelik figyelmét (pl. egyikük kér egy pohár vizet, esetleg aláíratnak egy papírt), és egy óvatlan
pillanatban eltulajdonítják a sokszor évek alatt összegyûjtött megtakarításait.

FIGYELEM AZ IDÕSEKRE
A bûnmegelõzési szakemberek nemcsak a médián keresztül próbálják meg a potenciális sértettek figyelmét felhívni, a tájékoztatás érdekében igénybe veszik az idõsügyi szervezetek, szociális hálózatok segítségét is, mindenkit azonban nem lehet így elérni. A Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság ez alkalommal a hozzátartozókhoz, ismerõsökhöz, szomszédokhoz fordul. Ha
õk figyelmeztetik az idõs embereket az ilyen trükkös lopások veszélyeire, talán újabb bûncselekményeket sikerül megelõzni.

A javaslatokat 2016. január 31-éig lehet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A rendõrség felhívja a figyelmet, hogy:
– A szolgáltatók nem viszik házhoz a túlfizetés összegét.
– A szolgáltatók munkatársaitól minden esetben kérjen fényképes igazolványt!
– Ha bûncselekményre utaló vagy gyanús körülményt
észlel, azonnal tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó
számon!
– Figyelje meg minél pontosabban a gyanús személyeket, jegyezze fel gépkocsijuk rendszámát, színét, típusát!
– Idõs – különösen egyedülálló – ember ne engedjen
lakásába idegeneket! Szükség esetén hívja fel egy hozzátartozóját vagy szomszédját; a váratlan látogatónak
mondja meg, hogy jöjjön vissza késõbb!

CSEREDIÁKKÉNT ÚJ-ZÉLANDON
Noha a magyarországi diákok a napokban fejezik be a
2015/2016-os tanév elsõ félévét, tõlünk 18 ezer kilométerre, a földgömb déli féltekéjén, Új-Zélandon, még csak
most kezdõdik a szemeszter. Ide készül Nagy Erik, a Krúdy
Gyula gimnázium diákja is, aki egy éven keresztül, az
AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram tanulójaként fog ott eltölteni 11 hónapot.

Toldi Zsuzsanna, az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram megyei körzetelnöke arról tájékoztatta szerkesztõségünket, azok a fiatalok, akik a következõ tanévet külföldön
szeretnék elkezdeni, még jelentkezhetnek.

AZ ÉV KÖRZETE
A szervezetnek nyíregyházi kirendeltsége is van, ami
tavaly októberben átvehette az „év körzete” díjat Budapesten. Az õ közremûködésükkel utazik Új-Zélandra Erik
is, akinek középiskolai tanára ajánlotta a lehetõséget.

A VILÁG MÁSIK VÉGÉN...
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Pályázati felhívás
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
alkalmából, nyíregyházi középiskolás diákok
számára

Az AFS diákcserékkel foglalkozik, Magyarországról 40
országba utazhatnak a középiskolás diákok, akik fogadócsaládoknál laknak, és ugyanúgy középiskolába járnak,
mint itthon.

– Sok ország közül lehetett választani. Új-Zéland azért
is különleges számomra, mert a világ másik végére mégiscsak ritkán jut el az ember. Sok sportot ki szeretnék majd
próbálni, és az ottani törzsi nyelvet is meg akarom ismerni. 10 éve tanulom már az angol nyelvet, így bízom benne, hogy a kommunikáció nem fog nehézséget okozni.
Az biztos, hogy életre szóló élményekkel teli évem lesz.
Szeretném fejleszteni az önállóságomat, valamint az alkalmazkodóképességemet, és nagyon kíváncsi vagyok
arra, hogy az osztálytársaim és a családom mennyit fog
változni az egy év alatt – mesélte Erik.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MÉG LEHET JELENTKEZNI
Február 6-7-én lesz a következõ kiválasztás számukra. A
szervezet arra is lehetõséget biztosít, hogy külföldrõl jöjjenek
diákok Magyarországra. A keresztféléves fiatalok februárban
érkeznek Columbiából, Paraguayból és Malajziából Nyíregyházára, és decemberig lesznek városunkban. (Fogadócsaládoknak is folyamatosan lehet jelentkezni.)
Bõvebb információ kérhetõ Toldi Zsuzsannától a 20/3372992-es telefonszámon vagy a zsuzsanna.toldi@afs.org
e-mail címen.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A pályázat címe: A kommunizmus áldozataira emlékezünk
Pályázhat: valamennyi 2015–2016-os tanévben nyíregyházi középiskolában tanuló diák
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata olyan
irodalmi pályamûvek beadását várja, melyek:
– megemlékeznek a kommunizmus áldozatairól, tisztelegnek a kommunizmus áldozatai elõtt, vagy
– a témával kapcsolatos, saját családban, ismeretségi körben megtörtént valós eseményt dolgoznak fel, vagy
– a témával kapcsolatos véleményt, érzelmet fejeznek ki,
vagy
– a témával kapcsolatban üzenetet fogalmaznak meg az
utókor számára.
Mûfaj: szabadon választott irodalmi mûfaj
Beküldési határidõ: 2016. február 19. (péntek) 24 óra
Beküldés módja: elektronikus formában, az alábbi e-mail
címre: emlekezunk@nyiregyhaza.hu
Díjazás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az 1–6. helyezett pályamû benyújtóját oklevéllel és értékes vásárlási utalvánnyal díjazza.
További információ: www.nyiregyhaza.hu

2016. JANUÁR 15.
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INTERJÚ

KÉPVISELÕI ARCKÉPCSARNOK – ANDÓ KÁROLY (IV. VÁLASZTÓKÖRZET)

SPORTEMBERBÕL ISKOLAIGAZGATÓ ÉS KÉPVISELÕ
Érdekes párhuzam: ahány településen iskolaigazgató
lett Andó Károly, mindannyiszor beválasztották a képviselõ-testületbe is. Így az oktatási szakember Hodászon,
Nagyecseden és Nyíregyházán is szolgálta már a választókat, városunkban a 2014-ben kezdõdött ciklustól, a FIDESZ-KDNP soraiban.
Ráadásul annak ellenére tudott gyökeret ereszteni szerte a megyében, hogy õ nógrádi, és serdülõként még a salgótarjáni elsõ osztályú csapatban focizott. Nyíregyházán,
az akkori Bessenyei Fõiskolán 1983-tól végezve a testnevelés–földrajz szakot, már távol- és hármasugró atlétaként
alakított nagyot: országos ötödik helyig és junior válogatottságig vitte. Friss diplomásként pedig a Kálmánházi Általános Iskolában kezdett, Szabolcsban maradva.

AZ ELSÕ KIHÍVÁS
Egy év után a korabeli 9-es iskolába hívták, s épp csak
eltelt a vezetõi kinevezéshez szükséges öt év gyakorlata,
mikor az elsõ nagy kihívás érte: Hodászra hívták igazgatónak, ahol letette a névjegyét. – Korunkat megelõzve több
település integrációjával szakiskolát hoztunk létre, tankonyhát alakítottunk ki, miközben felpezsdítettük a kulturális életet feleségemmel, az onnan származó Nórával, aki örökös
szenvedélyének, a táncnak hódolva ma mûvészeti iskolákat vezet – mondja.

NAGYECSEDEN ÁT AZ APÁCZAIBA
Az eredményeit látva, 2001-ben Nagyecsedre hívták,
majd 2007-ben a megyeszékhelyrõl keresték, ekkor lett
az Apáczai (korábban: 2-es Gyakorló) Általános Iskola
igazgatója, mely idén hatvanéves. A nehéz helyzetben
Andó
Károly racionalizálás után az egyedi arvégrehajtott
szükséges
culat kialakítására törekedett, széles spektrumon kínálva
a képzési lehetõségeket: a dráma-tánc és egyéb mûvészeti ágak mellett több sportágban (kosárlabda, streetball,
aerobik és sakk) diákolimpiai döntõs és gyõztes csapataik
vannak, s az iskola stabilan mûködik a nyári fenntartóváltás után.

TÖBB TELEPÜLÉSEN IS MEGVÁLASZTOTTÁK
Andó Károly közéleti szerepvállalása még a ’90-es évek
második felére esik, ekkor lett a Fidesz tagja, majd késõbb
a 9. számú, akkor mátészalkai országgyûlési választókerület elnöke. – Mindhárom településen megtiszteltek a választók a bizalmukkal, így az igazgatói-tanári pályafutásom mellett képviselõként is folyamatosan dolgoztam és
dolgozok. Nyíregyházán dr. Kovács Ferenc polgármester
kért fel 2014-ben a jelöltségre, s a kibõvült, a belváros
jelentõs részét érintõ 4. számú körzetben szereztem mandátumot, mely a bokortanyák egy részét is magában foglalja – mutatja be a területet.

BELVÁROS ÉS BOKORTANYÁK

CÉLKITÛZÕS HITVALLÁS

Ez utóbbit egyébként az igazgató-képviselõ kiemelten
fontosnak tartja. Mint emlékeztet: az 1956-ban indult iskola vállalta fel annak idején a bokortanyasi tirpákok oktatását, s ez a bizalom mai napig megvan az intézmény iránt. –
Fantasztikus a Nyíregyházát két és fél százada újraalapító,
dolgos tirpákok szellemisége, mely még ma is él. Szeretném õket jobban felkarolni, s nemcsak az utak felújításával
javítani az életminõségüket, hanem a hagyományaik megõrzésében is segíteni õket – mondja a terveket.

A kétgyermekes, s a pedagógus szakma egyik legmagasabb elismerését megkapó, Apáczai-díjas igazgató a névadótól választott idézettel fogalmazza meg hitvallását, amit
egyébként kõbe is vésetett az iskola területén: „Mindenekelõtt a legnagyobb célt tûzd magad elé” – és ez legyen
reális, teszi hozzá. Az övé az iskola hosszú távú megtartásán, sikeres menedzselésén túl a körzetében lakók életminõségének javítása, amely kapcsán a Rákóczi utcán
kialakított helyiségben várja idõrõl idõre fogadóóráján a
kéréseket, ötleteket, javaslatokat. (Szerzõ: Tarczy Gyula)

PIACI SIKERTÖRTÉNET
Ami pedig a belsõ részeket illeti: átalakult körzetének
központja, a Búza téri piac teljes körû modernizálása sikertörténet, mely így az ország legnagyobb fedett piacává
is vált. A beruházássorozat zárásaként még újabb parkolókat alakítanak ki a környékén. S emellett sorolja az útés járdafelújításokat, melyek az átgondolt önkormányzati
fejlesztési stratégia részeként az õ körzetét is érintették.

A PIAC MELLETT AZ UTAKRA, ZÖLDFELÜLETEKRE IS FIGYELTEK
– Ennek a térségnek a leglátványosabb fejlesztése természetesen a Búza téri piaccsarnok és környéke, mely
átgondolt fejlesztési stratégia szerint történik évek óta –
tájékoztatott Szabó Edina, a NYÍRVV Nonprofit Kft. sajtóreferense. – A külsõ vásárhely lefedése és a szabadpiac térköves burkolása, valamint parkolók felújítása után
még további megállóhelyek kialakítása várható. Ám az
önkormányzati út- és járdafelújítási program is komolyan érintette az elmúlt években a választókörzetet. Jelentõsebb aszfaltozás, nagyfelületû útjavítás zajlott, például a Kórház, az Árok és részben a Szalonka utcán több

szakaszon járda újult meg, a Hímesben pedig épült. A
városszépítés és kényelem jegyében lakossági kérésre
helyeztünk ki padokat, szelencéket, fedett kerékpártárolót, emellett karbantartottuk a játszótereket, helyreállítottuk az Éneklõ nõ szobrot és megújítottuk több helyen,
a sárga és fehér dombház elõtt, valamint az Árok és a
Rákóczi utcán is a zöldfelületet. S nyilván sokan örülnek
annak is, hogy több helyen eltûntek a térképrõl az illegális hulladéklerakók, például a Kerék és Acél utcán, illetve a bokortanyáknál – sorolta a sajtószóvivõ a teljesség igénye nélkül.

A DONI ÁTTÖRÉSRE EMLÉKEZTEK
A doni áttörés 73. évfordulójára emlékezett a Trianon
Társaság és a Rákóczi Szövetség a megyeháza falán elhelyezett emléktáblánál. 1943. január 12-én kezdõdött a
Don-kanyarban a Vörös Hadsereg támadása, amelyben a
magyar hadsereg közel ötvenezer katonája esett el.

ben, mint Muhi, Mohács vagy Doberdó, amire minden
évben legalább egyszer emlékezni és emlékeztetni kell.
Hozzátette, azért is, mert Magyarországon nincs olyan
család, akit a második világháború valamilyen módon ne
érintett volna.

NYÍREGYHÁZÁÉ A LEGNAGYOBB VESZTESÉG

A második magyar hadsereget a németek követelésére,
kormányközi egyezmény alapján irányították a keleti frontra. A 207 ezer katona az ottani körülményekhez viszonyítva hiányos fegyverzettel és felszereléssel indult csatába, amit közel ötvenezren nem éltek túl.

MINDEN CSALÁDOT ÉRINTETT
Dr. Bene János, a Jósa András Múzeum igazgatója azt
mondta, a Don-kanyar azt jelentette a magyar történelem2016. JANUÁR 15.

Bajnay Kornél önkormányzati képviselõ a koszorúzáson,
a megyeházánál

A veszteség Nyíregyházát is érintette, hiszen a nyíregyházi ezred felváltó alakulatként indult a Don partjára 1942.
október 31-én. A váltáskor érte õket a szovjet áttörés. A
kivonuló 3950 katona és 118 tiszt közül 1943. május 3-án
714 katona és 21 tiszt érkezett vissza. A feljegyzések alapján az országban a legnagyobb, 82 százalékos veszteséget a nyíri bakák szenvedték a doni harcok idején.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében Bajnay Kornél koszorúzott. (Szerzõ: Mikita Eszter)
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EGYETEM

EGYETEM LETT A FÕISKOLA
Január elsejétõl alkalmazott tudományok egyetemeként
mûködik tovább a Nyíregyházi Fõiskola, ami presztízsben és feladatokban is többet jelent a jövõben. A felsõoktatási intézmény új rektora december 20-ától dr. Onder
Csaba lett.
A Nyíregyházi Fõiskola szenátusa az elmúlt év októberében a három pályázó közül dr. Onder Csabát jelölte a
rektori posztra, majd december közepén a miniszterelnök
aláírta megbízatását, így december 20-ától hivatalosan is
az intézmény rektora. A fõiskola életében meghatározó
változás volt, hogy a kormány döntése után a parlament is
megszavazta, január elsejétõl alkalmazott tudományok
egyetemeként folytatják a felsõfokú oktatást.

SZERVEZETI ÉS ARCULATI MEGÚJULÁS
Dr. Onder Csaba rektor elmondta, presztízsben ez egy
óriási növekedést jelent mind az oktatóiknak, mind pedig
a hallgatóiknak, nyilván ez a felelõsségben is jelentkezik.
A 2020-ig szóló stratégiai tervek elkészültek, most a részletek kidolgozása folyik. Ezekben pontosan megfogalmazzák, hogy mit várnak el önmaguktól, és mit szeretnének
nyújtani a leendõ hallgatóiknak, mind az oktatásban, mind
a kutatásban. Az új fejlesztési stratégiát várhatóan februárban fogadja el a szenátus. A 2016-os év a szervezeti és
arculati megújulásról szól majd immár az egyetem jegyében.

MEGKEZDTÉK A FELVÉTELI KAMPÁNYT
Az új intézményi forma célja, hogy a funkciók alapján
történjen a munkamegosztás a felsõoktatásban. A képzéseket a gazdasági-társadalmi igények alapján formálják,
ezért kiemelt szerepet kap a jövõben a duális képzés. Fontosnak tartják, hogy a diákok a tanulmányaikkal párhuzamosan gyakorlati képzést is kapjanak különbözõ vállalatoknál. Ezért az intézmény több tucat céggel kötött együtt-

mûködési megállapodást, ahol a hallgatók munkaszerzõdés alapján fizetésért szerezhetnek munkatapasztalatot.
Az új egyetem már decemberben megkezdte felvételi kampányát. Új alapszak lesz a jármûmérnöki, valamint az
ének-zenei és népi kultúra tanár szakpár. Emellett három
új szakirányú továbbképzést is indítanak.
Változás, hogy a mesterképzésben nem lesz bemeneti
feltétel a középfokú komplex nyelvvizsga. Jó hír, hogy a
korábbi tervekkel ellentétben nem emelkedik a 280 pontos felvételi ponthatár. A Nyíregyházi Egyetem január 19én nyílt napot tart, a felvételi jelentkezés határideje pedig
február 15-e.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

MIT JELENTHET AZ EGYETEMMÉ VÁLÁS?
INTERJÚ DR. HADHÁZY TIBORRAL, A NYÍREGYHÁZI EGYETEM KITÜNTETETT, NYUGALMAZOTT TANSZÉKVEZETÕJÉVEL
Az idén dr. Hadházy Tibor, nyugalmazott fõiskolai tanár, fizikus, a fõiskola korábbi oktatási rektorhelyettese
kapta meg a Kabay-díjat. A morfingyártás ipari módszerét kidolgozó világhírû tudósról, Kabay Jánosról elnevezett elismerést az MTESZ szokásos, éves közgyûlésén adta
át Nyíregyházán.
A Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 1976 óta minden évben odaítéli a szakma egy jeles
képviselõjének az életmûdíjnak is számító plakettet. Idén,
a természettudományok területén folytatott több évtizedes szakmai munkája elismeréseként a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott oktatója, a Fizika Tanszék volt vezetõje, dr. Hadházy Tibor részesült az elismerésben. Elmondta, megtisztelõ volt számára megkapni a kitüntetést, hiszen élete és szakmája minden szállal Nyíregyházához és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez köti, a fõiskolán 45
évig dolgozott.
– Mely tudományos eredményére, kutatására a legbüszkébb?
– Tudományos eredményeim két, egymástól távol esõ területen születtek: a pedagógiában, s egy szûkebb szakmai
területen, az optikai emissziós spektroszkópiában. Mindkettõt munkahelyem – NyF Fizika Tanszéke – sajátos helyzete szülte, s erre a kettõsségre valójában büszke is vagyok.
E mondatok megértéséhez tudni kell, hogy 1967-ben,
amikor a Fizika Tanszékre kerültem, annak teljes eszközállománya 2 darab kétajtós szekrényben elfért. A kísérleti fizika felsõfokú oktatásához szükséges eszközkészlet beszerzése, megépítése képezte a kezdeti idõkben a fõ kihívást.
20 évig voltam a közoktatás ügyeivel foglalkozó, Országos
Köznevelési Tanács (OKNT) tagja, amely a mindenkori miniszter szakmai tanácsadó szervezete – s dolgoztam e testület számos albizottságában –, illetve vagyok jelenleg is
az MTA Pedagógusképzési Albizottságának társelnöke.
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– Fizikusi kutatói és oktatói munkássága mellett, az
igazgatásban, hosszú évekig mint oktatási rektorhelyettesként munkálkodott a fõiskolán. Vonható-e párhuzam
az integráció utáni és a mai Nyíregyházi Egyetem tudományos, társadalmi szerepe, jövõképe között?
– A fõiskola – megítélésem szerint – az elmúlt évtizedekben jó feleleteket adott a társadalmi, a munkaerõ-piaci elvárásokra csakúgy, mint a felsõoktatási kihívásokra –
képzési spektrumában és szervezeti struktúrájában megjelenítve azokat. A kezdeti vidéki kis Pedagógiai Fõiskolából – idõközben – a magyar felsõoktatási szféra meghatározó, az integrációt követõen 4, majd 5 kart mûködtetõ
intézménnyé vált. Széles skálán fogadta be a megye, a
régió továbbtanulni kívánó érettségizettjeit, és speciális
országos képzéseket is meghirdetett. Jelentõsen átalakult
a képzési kínálat, kiépült, illetve kiépül a duális képzési
rendszer. Ezen az úton haladva – s bízva abban, hogy az
oktatási környezet hosszabb távon is stabil marad – én az
intézmény oktatási jövõképét illetõen két fõ irányt érzek
kikristályosodni. Az egyik a nagy hagyományokkal bíró,
visszaerõsítendõ pedagógusképzés, a másik a szintén komoly múltra visszatekintõ mûszaki és mezõgazdasági profil. Úgy gondolom, hogy a mindkét területre jellemzõ,
immár krónikusnak tûnõ szakemberhiány mérséklésében
meghatározó szerepe lehet az intézménynek.
– Január 1-jétõl egyetem lett a Nyíregyházi Fõiskola.
Hogyan látja, milyen lehetõségek nyílnak a mondhatni
„a tudományos ranglétrán elõrébb lépett” intézmény
oktatói és hallgatói számára?
– Nagyon örülök az elnyert és kiérdemelt egyetemi rangnak, s õszintén gratulálok minden, ezért a célért dolgozó,
s ezt a célt elérõ oktatónak, vezetõnek. Volt már olyan
idõszak a fõiskola életében, amikor reálisnak tûnt a „felminõsítés”, de az mégsem perfektuálódott.

Az egyetemi rang az oktatók és a hallgatók számára –
szerintem – lehetõséget és felelõsséget egyaránt jelent.
Szükséges lehetõleg minden szakon a mesterfokozatú képzési szint elnyerése, de ezek mellett a regionális igények
alacsonyabb szinten való kielégítése is.
Az oktatók minõsítettségi mutatói több évtizede igen
jók az intézményben. Itt a lehetõséget abban látom elsõsorban, hogy az egyéni pályaíveket „iskolákká” kell rendezni, s mihamarabb alkalmassá kell válni az intézménynek néhány doktori képzés indítására. Az egyre igényesebb oktatási-kutatási környezet hamar ráébreszti majd a
hallgatókat arra, hogy õk már egy más, magasabb szintet
képviselõ intézmény polgárai. Nekik, de minden kollégának is azon kell dolgozni, hogy a 2017-ben 55 éves intézmény nevében a „Nyíregyházi” és az „Egyetem” szavak
szorosan összetartozzanak, egy új minõséget jelezzenek.
Az NyF és az NyE rövidítések között ugyanis nemcsak
egy vízszintes vonalka a különbség, hanem sokkal, de
sokkal több...
(Szerzõ: Béres Tamás)
(A teljes interjú a www.nyiregyhaza.hu oldalon olvasható.)
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NYÍREGYHÁZI TÖRTÉNÉSEK 2015-BEN
Folytatjuk sorozatunkat. Visszapillantunk 2015 eseményeire, a teljesség igénye nélkül.
Megtekinthetik, mi történt egyebek mellett tavaly májustól az év végéig, Nyíregyházán.

MÁJUS

II. RÉSZ MÁJUS–DECEMBER

VÁROSI OVIS ÉS GYERMEKNAP

VÁROSNAPI RENDEZVÉNY
Nyíregyháza újratelepítésének 262. évfordulója alkalmából tartottak városnapi rendezvénysorozatot, mely Ünnepi
Közgyûléssel vette kezdetét. Az évfordulón az iserlohni és a
szatmárnémeti városvezetõk is jelen voltak.

DEFIBRILLÁTOROKAT ADTAK ÁT
Két új defibrillátort vásárolt a Nyíregyházi Cantemus
Kórus annak a jótékonysági hangversenynek a bevételébõl, amelyen Kocsis Zoltán és Kelemen Barnabás Kossuthdíjas mûvészekkel együtt léptek közönség elé. Az egyik
berendezést a Móricz Zsigmond Színház kapta, a másik
pedig a Kodály Teremhez került, de azt szükség esetén a
Váci Mihály Kulturális Központban is használhatják.

KLÍMAVÉDELEM NAPELEMEKKEL
Napelemekkel csökkentik a polgármesteri hivatal energiaköltségeit. A városháza tetejére egy uniós pályázat segítségével 300 négyzetméter napelemet szereltek fel. Dr.
Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, ezek nemcsak
a költségeket csökkentik, hanem a város környezettudatosságát is bizonyítják.

ÚJFAJTA BÉLVIZSGÁLAT
Már elérhetõ a Jósa András Oktatókórházban az endoszkópos kapszulás bélvizsgálat, a fájdalommentes
gasztroenterológiai szûrés új lehetõsége. A vastagbél ilyen
vizsgálatát térítés ellenében vehetik igénybe a betegek. A
vékonybél kapszulás szûrését késõbb vezethetik be, ezt
már az egészségpénztár támogatásával.

Városi Ovis Napot rendeztek a Sóstói Múzeumfaluban. Több mint négyezer gyerek ismerkedhetett meg a
zõ évadot.

KERÉKPÁROSBARÁT VÁROS

EZREK A RAJTNÁL

Nyíregyháza 2015-ben is megkapta a Kerékpárosbarát
Település címet. A Vácott rendezett díjátadón az ország 55
önkormányzatának képviselõje vehette át az elismerést.

Ötödik alkalommal szervezték meg több ezer résztvevõvel Nyíregyházán a Michelin Bringafesztivált. A rendezvény célja nem változott: a biztonságos közlekedésre
hívták fel a figyelmet.

JÚNIUS
ELKÉSZÜLT A TÉRBURKOLAT
Befejezõdött a Búza téri szabadpiac térburkolatának felújítása. A 23 és fél millió forint értékû beruházással a piaccsarnok elnyerte végleges formáját, s a nyíregyházi létesítmény Magyarország legnagyobb fedett szabadtéri vásárterévé vált.

HELYI ÉRTÉK DÍJAS AZ NYTV
Helyi Érték Díjat kapott a Nyíregyházi Televízió Híradója. A 76 vidéki televíziót tömörítõ Helyi Televíziók Országos Egyesülete megmérettetésén a szakmai zsûri döntése alapján az NYTV Híradója az ország második legjobb hírmûsora lett.

SÓSZOBA A GYEREKEKNEK
Sószobát alakítottak ki a gyerekeknek a Központi Orvosi Ügyelet épületében, a Szent István utca 70. szám alatt.
A létesítményhez a Rotary Club Nyíregyháza jótékonysági rendezvényük bevételébõl biztosította a forrást. A
sószoba ingyen vehetõ igénybe, orvosi beutalóval.

VÉGET ÉRT A SZÍNHÁZI ÉVAD
Több mint négyszáz elõadás után véget ért a 2014/
15-ös évad a Móricz Zsigmond Színházban. A társulat
munkáját évadzáró ülésen köszönte meg dr. Tasnádi
Csaba igazgató, aki egyben elköszönt a mûvészektõl
és a dolgozóktól is, hiszen a színház Schlanger András személyében új vezetõvel kezdte meg a követke-
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hagyományokkal, az Árpád-kori faluval, és szórakozhatott az Alma együttes koncertjén.

KINYITOTTAK A NYÁRI TÁBOROK
Nyíregyházán 7 helyszínen, 34 turnusban 1600 iskolás
táboroztatásához nyújtott támogatást az önkormányzat, s
emellett 11 turnusban 1000 gyermek nyaralhatott a Balatonnál, a város szigligeti üdülõjében.

ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS
Nyíregyháza önkormányzata 2015-ben is biztosított
napi egyszeri ingyenes étkezést a rászoruló gyermekeknek. Majdnem 1900 iskolás juthatott meleg ételhez térítésmentesen a helyhatóság jóvoltából.

SZENZÁCIÓ: AFRIKAI ELEFÁNT
Afrikai elefánt született a Nyíregyházi Állatparkban. A
kis állat a látogatók javaslataiból a Kito nevet kapta.

ELKÉSZÜLT A KÖRFORGALOM
Átadták az Arany János utcai körforgalmat. Az eddig
veszélyes közlekedési csomópont sok baleset helyszíne
volt, ezért is tartotta fontosnak a város vezetése a probléma megoldását.

MEGKEZDÕDTEK A KEZELÉSEK
Még 2014 októberében átadták a Jósa András Oktatókórház új Onkológiai Tömbjét, 2015 júniusára pedig már befejezõdött a nagy teljesítményû, csúcstechnológiás gépek beállítása és tesztüzeme is. Az új környezetben így megkezdõdhettek a sugárterápiás kezelések.
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JÚLIUS

Tréner Kft. alkotta konzorciumot bízta meg, hogy a kadétok elméleti és gyakorlati oktatását elvégezze.

AJÁNDÉK TANSZERCSOMAG

TÖBB SZÁZ ÚJ HÛTÕ

MEGÚJULT AZ IGRICE SÉTÁNY

Összesen 391 hûtõgépet adományozott az Electrolux
Lehel Kft. Nyíregyháza önkormányzatának. A berendezések óvodákba, bölcsõdékbe, szociális intézményekbe kerültek.

Megújult az Igrice sétány és új burkolatot kapott a futópálya is. Az Európai Unió által is támogatott beruházás eredményeképpen térkövezett járdán, kulturált környezetben
juthatunk el a Blaha Lujza sétányról az Igrice sétányig.

SÉTÁNYFELÚJÍTÁS A BUJTOSON

FELÚJÍTOTTÁK A JÁRDÁT A CSALÁD UTCÁN

Felújította a Bujtosi-tó város felõli részének sétányát a
NYÍRVV Nonprofit Kft. A társaság közel 500 méteres szakaszt borított salakkal azért, hogy pihenésre és sportolásra
egyaránt alkalmas legyen a terület.

Felújítottak közel egy kilométer gyalogutat a Család utcán. Ezt szalagátvágással adták át a járókelõknek. A város,
folytatva az elmúlt 2 év munkáját, 2015-ben összesen 754
millió forintot fordít önerõbõl, hitelfelvétel nélkül a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére.

VÁROSI AJÁNDÉK A BÖLCSÕDÉKNEK
Nyolcmillió forint értékben kaptak udvari mobil játékokat a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ fenntartásában
mûködõ bölcsõdék. Az önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztés 9 nevelési intézmény, 54 gondozási egységében teszi szebbé a kisgyermekek mindennapjait.

IDÕSEK VILÁGNAPJA
Az Idõsek Világnapja alkalmából színvonalas kulturális
programmal köszöntötte a nyugdíjasokat Nyíregyháza
önkormányzata a Váci Mihály Kulturális Központ hangversenytermében, ahol a nézõtér zsúfolásig megtelt.

ELBÛVÖLTE A VÁROS A MOKKÁT

PÁRATLAN HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Különleges kiadással jelentkezett a Mokka. A TV2 népszerû reggeli ébresztõjének stábja egy teljes hétre megyénkbe költözött, több napon át Nyíregyházáról, az Aquarius
Élményfürdõbõl jelentkeztek be a mûsorvezetõk.

AUGUSZTUS
TESZTELIK A CHIPES KUKÁKAT
Megkezdõdött a szelektív hulladékgyûjtõ kukák és a házi
komposztálóedények kiosztása Nyíregyházán. Beüzemelésükkel hosszú távon a kommunális hulladék mennyiségének csökkenése valósulhat meg a szabolcsi megyeszékhelyen.

ÚJ REHABILITÁCIÓS RÉSZLEG
Csaknem félmilliárd forintból épült rehabilitációs részleget avattak fel a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban. A beruházás a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az észak-alföldi régióban elnevezésû projekt részeként valósult meg.

LEZÁRULT A SZENNYVÍZPROGRAM
Lezárult a Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési
és Szennyvíztisztítási programja, mely újabb 8 ezer ingatlan szennyvízelvezetését teszi lehetõvé, miközben szennyvíztisztító telepet fejlesztettek, és megépítettek egy központi komposztálót.

NEMZETKÖZI TÁNCFESZTIVÁL
Igazi karneváli hangulatot teremtettek a II. Free Dance
Nemzetközi Táncfesztivál résztvevõi Nyíregyházán,
fellépõruhában vonulva végig a Kossuth utcán. 21 tánccsoport 400 táncosa köszöntötte a megyeszékhely lakóit.

KÖZÖSSÉGI RENDÉSZETI IRODA
Közösségi rendészeti irodát adtak át a Jósavárosban. A
közösségi rendõrök feladata, hogy keressék a kapcsolatot
a lakossággal és megtalálják a városrészre jellemzõ problémák okát. Az irodát az önkormányzat ajánlotta fel a rendõröknek, a közbiztonságot erõsítõ projekt pedig a Svájci
Hozzájárulás és hazai források felhasználásával jött létre.

SZEPTEMBER
ÚJ GENERÁCIÓS KORMÁNYABLAKOK
Ügyfélközpontúság, gyorsabb ügyintézés, XXI. századi
körülmények. Egyszerre két, új generációs kormányablakot avattak a megyeszékhelyen.

MESSZE FÖLDRÕL CSODÁJÁRA JÁRTAK
A Budapest Klezmer Band és az olasz BandAdriatica
adta a VIDOR Fesztivál utolsó koncertjét a Kossuth tér vi-
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Szeptember elsején a nyíregyházi önkormányzat a város valamennyi általános iskolájába, közel 5 ezer alsó
lágzenei nagyszínpadán. A Vidámság és a Derû Országos
Seregszemléjén 9 nap alatt, 60 helyszínen, 400 program
várta a kikapcsolódni vágyókat.

ÚTFELÚJÍTÁS AZ ÉRKERTBEN
Megújult két útszakasz az Érkertben. A Toldi és a Vécsey
utca megszépült hídja közötti utak friss útalapot és aszfaltréteget kaptak, az Érkerti lakótelep rehabilitációs projektje
keretében, a takarékos gazdálkodás által megmaradt forrásokból.

KONDIPARK OROSON
Új kondipark épült Oroson, az Élet utcán. A NYÍRVV
Nonprofit Kft. 2014-ben állította helyre a területen a játszóteret és a sportpályát, 2015-ben pedig 12 kondieszközt
épített fel a társaság. A nettó 6 millió forint értékû beruházás eredményeként gyermekek és felnõttek számára egyaránt használható sporteszközöket helyeztek el.

tagozatos diáknak 1500 forint értékû tanszercsomagot
juttatott el.

EURÓPA LEGJOBB ÁLLATKERTJE
Európa legjobbja lett az 500 ezer látogatószám alatti
állatkertek kategóriájában a Nyíregyházi Állatpark, amelyet a több mint 100 másikhoz hasonlóan, negyven szempont alapján minõsítettek.

KÁRMENTESÍTETT HULLADÉKLERAKÓ
Befejezõdött a borbányai hulladéklerakó kármentesítése. Az önkormányzat a területet pályázati forrásból, összesen 1,6 milliárd forintból tisztította meg. Erre azért volt
szükség, mert a talajba jutott káros anyagok már a város
ivóvízbázisát is veszélyeztették. A projektzárón kiderült, a
kármentesítés jól halad és öt év után a terület akár értékesíthetõvé is válhat.

ÜTÕS VIDEÓ AZ ÉLETMENTÉSRÕL
Nyíregyházán már 29 életmentõ készülék van a város
forgalmas pontjain, a berendezések használatát azonban
sokan nem ismerik. A Rotary Club kezdeményezésére
összefogással egy tájékoztató filmet készített a Nyíregyházi Televízió arról, hogyan kell használni a közintézményekben lévõ defibrillátorokat.

TÖBB MUNKAHELY A LEGO-NÁL

WIZZ AIR KÉPZÉS NYÍREGYHÁZÁN

Bejelentették: 2016-ban több terméket állítanak elõ, és
bõvítik a gyár összeszerelõ csarnokát, valamint a raktárát.
A fejlesztésekhez 350 új munkatársat vesznek fel. A cég
hosszabb távú terveiben a nyíregyházi termelés megduplázása szerepel, amit újabb 25–50 millió eurós beruházással valósítanának meg.

A szabolcsi megyeszékhelyen képzi majd repülõgéppilótáit a Wizz Air. A légitársaság két holland cég és a

A TISZAVASVÁRI ÚTIG ÉR AZ ELKERÜLÕ
Átadták a Nyíregyházát nyugati irányban elkerülõ út újabb

MEGSZÉPÜLT A GÖRÖGKATOLIKUS ISKOLA
Megújult a görögkatolikus általános iskola régi épülete.
A homlokzatfelújítást, a tantermek rekonstrukcióját és az
energetikai korszerûsítést a Nyíregyházi Görögkatolikus
Egyházmegye saját forrásból és európai uniós pályázaton
nyert pénzösszegbõl végezte el.

Tizenhárom új jármû, valamint 22 ezer szelektív hulladékgyûjtõ kuka beszerzésével és egy korszerû informatikai
háttér kiépítésével Magyarországon páratlan hulladékszállítási rendszert alakított ki a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. Nyíregyházán. A beruházás pályázati forrásból valósult meg az önkormányzat közremûködésével, mely a szükséges önerõt is biztosította.

TIRPÁK FESZTIVÁL

szakaszát. Az M3-as autópályától így egészen a Tiszavasvári
útig lehet közlekedni. Ez a szakasz 4,5 kilométer hosszú,
kétszer egy sávos és a Simai (Kálmánházi) úttól indulva, a
LEGO gyár mellett haladva éri el a 36-os fõutat.

NOVEMBER
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.

GAZDASÁGI KÖZPONT LEHETÜNK
Nyíregyháza lehet az egyik legnagyobb nyertese a következõ évek fejlesztéseinek – ezt mondta Orbán Viktor
Nyíregyházán, miután aláírták a Modern Városok Program
megállapodást. Ebben rögzítették, melyek azok a kiemelt
beruházások, amelyek ennek keretében biztosan számíthatnak forrásokra.

ÚJ ZEBRA
Nyíregyháza tizenhetedik figyelemfelkeltõ, piros-fehér
színû gyalogátkelõhelyét festették fel az Alma utcán, Borbányán, ahol eddig nem is volt zebra.

JÁTSZÓTÉR-PROGRAM
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.

PÁLYÁZAT DIGITÁLIS ESZKÖZÖKRE
Ötezer notebook és ezer tablet talál gazdára Nyíregyházán. Elindult a Digitális Magyarország térítésmentes eszközosztási pályázata.

ÚTFEJLESZTÉS
Ünnepélyesen felavatták és jelképesen átadták a nagyszállásiaknak a Mérõ és Majoranna utcák újonnan épített,
aszfaltozott szakaszait.

Elkészült a körforgalom és a biztonságos gyalogátkelõ
Oroson, a 41-es számú fõút két csomópontjában. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. 350 millió forintot fordított
a fejlesztésre.

Újabb értékes, aktivitásra csábító területtel gazdagodott
Sóstógyógyfürdõ. A Csónak utca–Szódaház utca sarkán
lévõ, korábban elhanyagolt, ligetes területet kitaposott ösvény helyett térkövezett sétány szeli át.

ÚJABB JÁRDASZAKASZOKAT ADTAK ÁT
Mintegy 120 millió forintos önkormányzati forrásból
3100 méternyi járda épült és újult meg idén a megyeszékhelyen. A Rákóczi utcán egy 207 méteres szakaszt,
a Kert utcán pedig egy 690 méteres szakaszt adtak át a
városlakóknak. Ezek a helyreállítási munkálatok is részét képezik annak a programnak, amelynek során Nyíregyháza önkormányzata saját forrásaiból 9 helyszínen
végzett járdajavítási munkálatokat a szabolcsi megyeszékhelyen.

SPORTÁGI ELNÖK LETT
Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét a Magyar Röplabda Szövetség tisztújító közgyûlésén 65 tagból
62-en választották meg az elnöki posztra.

SZÍV VILÁGNAPJA

OKTÓBER

VISSZATEKINTÔ

ELKÉSZÜLT AZ OROSI ÚTI KÖRFORGALOM

ÚJ JÁTSZÓPARK

2015-ben is megrendezték a Szív Világnapját Nyíregyházán. Szeptember utolsó vasárnapján a prevenció, azaz
a megelõzés jegyében szakorvosi tanácsadással és szûrésekkel várták a városlakókat a Kossuth térre.

z

Demecseri töltött káposzta, tökös-répás lapcsánka, karcagi birkapörkölt és körmös-csülkös káposzta kovászos
házi cipóban. Néhány különleges étel, amit megkóstolhattak az ínyencek a Kossuth téren. Már harmadik alka-
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lommal adott otthont a szabolcsi megyeszékhely a Tirpák Fesztivál és Hungarikumok Találkozójának, amelynek középpontjában a kulturális értékközvetítés és a
gasztronómia állt.
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AZ ÉV TÉMÁJA
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VISSZATEKINTÔ

ÚJ MR-KÉSZÜLÉK
Új, energiahatékony MR-készülék segíti a gyógyítómunkát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórházban.

tal a Kincs utca, Westsik Vilmos utca és Szegély utca közötti 1480 méteres szakasz kapott aszfaltburkolatot. A bruttó 110,7 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg.

MEGÚJULT SÓSTÓ EGÉSZE

ÚJ JÁRDA A 4-ES HUSZÁROK ÚTJÁN

Hivatalosan is lezárult a Sóstógyógyfürdõt érintõ komplex, 2,1 milliárd forintos szolgáltatásfejlesztési és funkcióbõvítõ projekt.

571 méteres, újépítésû járdaszakaszt adtak át a 4-es
huszárok útján. A több mint 20 millió forintos fejlesztés
lehetõvé teszi, hogy a városrészben lakók biztonságosan
juthassanak el otthonaikba és közelíthessék meg a Pazonyi
úton található bevásárlóközpontot.

DECEMBER
ÚJ UTAT ADTAK ÁT OROSON IS
Felavatták és jelképesen átadták Oroson a Tujafa utca
és a Tujafa köz 1050 méter hosszú leaszfaltozott útszakaszait. A területen nyolc csapadékvíz elvezetésére alkalmas szikkasztókutat is kiépítettek a munkások. A beruházás 74 millió forint önkormányzati forrásból valósult meg.

MILLIÓS AJÁNDÉK AZ OVIKNAK

TÁMOGATÁS A HALLGATÓKNAK
Hatvanegy hallgatót támogatott 2015-ben Nyíregyháza önkormányzata. A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Kuratóriuma felsõfokú tanulmányaik folytatásához
nyújtott egyszeri segítséget azoknak, akik sikeresen pályáztak a lehetõségre.

A nyíregyházi óvodák több mint 1,2 millió forint értékben kaptak sportszereket, valamint játékokat karácsony elõtt az önkormányzattól.

KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAG
Dr. Kovács Ferenc polgármester sajtótájékoztatón jelentette be, hogy december 23-áig minden nyíregyházi
nyugdíjas kézhez kapja az önkormányzat által nyújtott karácsonyi ajándékcsomagot, immár harmadik éve.

SZÍNHÁZBARÁT ÖNKORMÁNYZAT
A Magyar Mûvészeti Akadémia Színházmûvészeti
Tagozata kiírása alapján szerezte ezt az újabb címet a
város. Mert bár hivatalosan az önkormányzat lett színházbarát, egész Nyíregyházára is érthetõ, a növekvõ
bérletszámokból és a szabadtéri nyár látogatottságából kiindulva.

ÉRKERTI KUTYAFUTTATÓ
Új, eszközökkel felszerelt, zárt kutyafuttató várja az Érkert négylábú lakóit. Nyíregyháza második elkerített
ebparkja külön kínál mozgási lehetõséget a nagy-, illetve
a kistestû kutyáknak. A lakossági igényként felmerülõ létesítményt százszázalékos önkormányzati forrásból, közel hat és fél millió forintból valósították meg.

MEGÚJULT PARKOLÓ
Átadták a városlakóknak az Univerzum Üzletház mögött lévõ felújított parkolót. A belvárosi terület hosszú évek
után most végre aszfaltburkolatot kapott, így már komfortos körülmények között állhatnak ott meg az autósok. A
munkálatok során 43 parkolót alakítottak ki, ebbõl egy a
mozgáskorlátozottaké.

BEFEJEZÕDÖTT HÁROM ÓVODAFELÚJÍTÁS
A nyíregyházi önkormányzat összességében valamivel
több mint 153 millió forintot – amelybõl 150 millió pályázati támogatás, 3 millió pedig saját forrás – fordított az
Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdõ Tagintézményének, a
Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézményének, valamint a Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézményének rekonstrukciójára. Az átadóünnepséget az utóbbiban rendezték meg, ahol a kicsik mûsorral is kedveskedtek.

LEZÁRULT A TÖMBKÓRHÁZ PROJEKT

A TURIZMUS OSCARJA
2015-ben tizenketten kapták meg a turizmus Oscarjának
tartott Pro Turismo-díjat, amelyet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adott át Budapesten. A szakma legrangosabbnak számító elismerésében dr. Kovács Ferenc
polgármester is részesült.

JÓSAVÁROSI KUTYAFUTTATÓ
Az érkerti után egy újabb, eszközökkel felszerelt kutyafuttató várja a négylábúakat és gazdáikat, most már a
Jósavárosban is – a Robinson domb Garibaldi utca felõli
részén. Ezzel már három zárt területen játszhatnak az ebek
Nyíregyházán. A mai kor követelményeinek megfelelõ új
kutyafuttató százszázalékos önkormányzati forrásból, közel 7,7 millió forintból valósult meg.

2015 IS AZ ÚTÉPÍTÉSEK ÉVE VOLT

Lezárult a „Jósa András Tömbkórház Projekt” elnevezésû beruházás Nyíregyházán. A több mint 6 éven át
tartó munka eredményeképpen olyan egészségügyi bázisintézmény jött létre a megyeszékhelyen, amely az

országban szinte egyedülálló módon központosítja az
osztályokat, lerövidítve ezzel a betegutakat. A kórház
új épületeibe a meglévõk mellé új, hatékony
orvosmûszerek is érkeztek.

A nyírszõlõsiek régi álma vált valóra azzal, hogy ezút-
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ÉRDEKESSÉGEK
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MOZGÁS

ÚJ PROGRAMOKKAL FOLYTATÓDIK A MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!
Idén is folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozata. Az önkormányzat jóvoltából továbbra is ingyenes sportolási lehetõségeket kínálnak Nyíregyházán a felnõtteknek és gyerekeknek. A már megszokott sportágak
köre kibõvült, idén kölyök karate foglalkozásra és családi lövészetre is várják a mozogni vágyó városlakókat.

DÉLELÕTTI PROGRAMOK
Hétfõ 8.00–9.00: Esésmegelõzés mozgásprogram a Városi Stadion Teniszcsarnokában. Az egyensúly-, izomerõ
és akcióidõ-javító gyakorlatok jótékony hatását kihasználva mozgásgyakorlatok tanításával fokozzák az egyensúlyozási képességet, a gerinc tartási képességeit. Vezetõ:
Vámosi Istvánné gyógytornász.
Szerda 8.00–9.00: Csontritkulás mozgásprogram a Városi Stadion Teniszcsarnokában. A mozgás fokozza a
csonttermelést, erõsíti az izomzatot, ezáltal javítja a testtartást. Megfelelõ gyakorlatok végzésével megelõzhetõ a
csontritkulás kialakulása. Vezetõ: Vámosi Istvánné gyógytornász.

DÉLUTÁNI ÉS HÉTVÉGI PROGRAMOK
Hétfõ 17.00–18.00 és szerda 17.00–18.00: Gerinctorna a Zrínyi gimnáziumban. A megfelelõ életmód megválasztása mellett, a helyes testmozgás, rendszeres gerinctorna, a gerinc megfelelõ terhelésének alkalmazásával elérhetõ, hogy a korral járó gerincelváltozások ne jelentsenek az életminõségben negatív változást. Vezetõ: Vámosi
Istvánné gyógytornász.
Hétfõ 17.00–18.00: Kölyök karate a Kodályban. Az 5–
10 éves korú gyerekek számára szervezett foglalkozás utazás a harcmûvészetek világába. A foglalkozásokat tartja:
Németh Szabolcs (2. dan fokozat) magyar válogatott, többszörös magyar bajnok EB bronzérmes shotokan karates.
Hétfõ 18.15–19.15: Gyerek aerobic a Kodályban. A
gyermekeknek szervezett foglalkozás keretében a zenére
végzett mozgásformákkal játékosan fejlesztik a koordinációs és ritmusérzéket. A foglalkozásokat tartja: Magyar D.
Judit (Flexi Team Aerobic Klub).
Kedd 17.30–18.30: Alakformáló aerobic a Kodályban.
Minden izomcsoportot megmozgató, helyes testtartást elõtérbe helyezõ alakformáló torna. Kevésbé ugrálós, de mégis
dinamikus izomfejlesztés. Jó hangulatú torna minden korosztálynak. A foglalkozásokat tartja: Takácsné Gál Krisztina (Flexi Team Aerobic Klub).
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Kedd 18.30–19.30: Mediball minden korosztálynak a
Kodályban. Az egész testet rugalmasan megmozgató sport,
mely lazítja az izmokat, jótékonyan hat az érrendszerre,
az anyagcserét felgyorsítja, az immunrendszert erõsíti. Labdajáték az egészségért a Spirit SE oktatóival.
Szerda 17.00–18.00: Fitt-test interval edzés a Kodályban. Hatékony mozgásforma fogyókúrához, alakformáláshoz, erõnlétnöveléshez, energiaszint-emeléshez és anyagcsere-javításhoz. A foglalkozásokat tartja: Vadászi Róbert
és Farkas Anett (Vadászi Team).
Szerda 18.00–19.00: Lakossági zumba a Zrínyi gimnáziumban. A 2013. május óta tartó, nagy sikerrel zajló
zumbaórák folytatódnak. Zene, tánc, mozgás és sok-sok
vidám perc a T-Dance oktatóival.
Csütörtök 17.00–18.00: Gerinc-fitnesz Nagyoknak a
Kodályban. A stressz maga a mindennapi iskolai felkészülés és a munkában való helytállás miatt mindannyiunk
életében jelen van. A jóga segítségével a foglalkozásra
kilátogatók megtanulhatják a helyes testtartást, a helyes
légzést és a stresszoldás néhány formáját. A foglalkozásokat tartja: Varga Kata jógaoktató.
Csütörtök 18.00–19.00: Pilates torna a Kodályban. Egy
igazán kellemes és hatékony mozgásforma a jobb közérzethez, a koncentráció, a rugalmasság, az állóképesség
és az egyensúly fejlesztéséhez. Stresszoldó és energetizáló
hatású torna. Oktató: Ajler Emese (Emi Pilates).
Csütörtök 18.00–19.00: Családi asztalitenisz az evangélikus általános iskolában. Egy óra aktív kikapcsolódás a

pingpongasztal mellett a család minden tagjának, kezdõknek és haladóknak egyaránt. Oktató: Dorogi János (Nyíregyházi Asztalitenisz Club).
Péntek 17.00–18.00: Gyerek Zumba a Kodályban.
Zene, tánc és sok-sok nevetés a T-Dance oktatóival 6 éves
kortól fiúknak és lányoknak egyaránt!
Péntek 18.00–19.00: Funkcionális edzés a Kodályban.
Saját testtel végzett mozgásforma, mely a mozgásminõség fejlesztésén alapulva a test természetes mozgásait és
a test saját súlyát használja eszközként. Oktatók: Tarnóczy
Zalán és Kertész István (Underground Funkcionális Edzésközpont).
Szombat 9.00–10.30: FITT JÓGA a Zrínyi gimnáziumban. A jógával növelhetõ az állóképesség, kitûnõen alkalmas alakformálásra, az izmok egyszerre hajlékonyak és
erõsek lesznek, valamint jótékonyan hat a belsõ szervekre, hormonrendszerre és a testi funkciókra. Oktató: Papp
Edit (Fitt-Jóga Stúdió).
Vasárnap 8.00–9.00: Nordic-walking az Erdei Tornapályánál. Szakoktató irányításával ez nemcsak egy séta, hanem egy minden testrészt megmozgató aktív testmozgás.
Oktató: Haraszti Béláné (Pedagógus Természetbarát SE).
Vasárnap 9.00–11.00: Családi lövészet a Városi Lõtéren minden hónap 2. vasárnapján. Biztonságotokért felel:
a Polgári Lövész Egyesület. Foglalkozások idõpontja: február 14., március 13., április 10., május 8. és június 12.
Elõzetes bejelentkezés: 06-30/606-2467-es telefonszámon
(Veres Andrea ügyvezetõ elnök).
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HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

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:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016. január 22. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
január 22. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.

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 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 www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

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 (42/524540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.
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január 22. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.

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 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 www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

2016. JANUÁR 15.

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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NYÍREGYHÁZI SPORTTÖRTÉNÉSEK 2015 II.
A korábbiakhoz hasonlóan most is összefoglaljuk, mi
történt az elmúlt esztendõben. A sport területén mozgalmas év volt 2015, Veres Amarilla érmeket szerzett
világversenyeken, ismét strandröplabda-pályát építettek
a belvárosban, és megrendezték az Electrolux-futást. Íme
a második fél év.

JÚNIUS
STRANDRÖPLABDA A BELVÁROSBAN

zési díjakból befolyó összeget a Jósa András Oktatókórház Gyermeksebészeti osztályának ajánlották fel. A nap
során számos kiegészítõ program és koncert is szórakoztatta a résztvevõket. A családok egy rövidebb távon is
elindulhattak, 3 kilométert teljesítve.

SZEPTEMBER
VERES AMARILLA VB-BRONZÉRMES

Negyedik alkalommal rendezték meg a Hübner strandröplabda tornát Nyíregyháza belvárosában. A pénzdíjas
versenyre 32 csapat nevezett, az ország különbözõ pontjairól. A szervezõk több tonna homokot szállítottak a Kossuth térre, ahol négy napon át zajlott a torna. A találkozók
után a város lakói is kipróbálhatták a pályát.

DECEMBER
MIKULÁS FUTÁS
Ismét megrendezték a Városi Stadionban a hagyományos OTP Bank Mikulás futást. Az eseményen számos
programmal várta a szervezõ Nyíregyházi Sportcentrum
az érdeklõdõket. Volt tánc, tombola és Mikulás expressz,
azaz egy kisvonat szállította a gyerekeket. A rendezvénynek ezúttal is nagy sikere volt, több százan teljesítették a
400 méteres távot. Külön kategóriánként jutalmazták a
legjobbakat, de ezúttal senki nem távozott üres kézzel,
mivel mindenki ajándékot kapott.

SPORTGÁLA

AUGUSZTUS
ELECTROLUX-FUTÁS

Bronzérmes lett az Egerben rendezett kerekesszékes vívó
VB-n Veres Amarilla. A nyíregyházi sportoló nõi kardban
lett harmadik, majd csapatban is bronzérem került a nyakába. Késõbb a párizsi világkupán is harmadikként zárt,
majd megnyerte az U21-es VB-t és a világranglista helyezése alapján szinte biztos paralimpiai résztvevõ.

GYORSABB ELLÁTÁS

Félmaratoni futóversenyt rendeztek Nyíregyházán. Az
Electrolux-VIDOR futás jótékony célt is szolgált, a neve-

CÁPÁK LETTEK

Soron kívüli ellátást kaphatnak a Jósa András Oktatókórházban a Nyíregyházi Sportcentrum sportolói. Errõl
írtak alá megállapodást a felek. Indokolt esetben gyorsabban végzik el a vizsgálatokat az orvosok, és így rövidülhet
a rehabilitációs idõ. A megfelelõ orvosi háttérrel az edzésterveket is személyre lehet szabni.

A hagyományokhoz hûen, idén is megrendezte Nyíregyháza a Városi Sportgálát. Elismerõ címeket is adományoztak, így az év sportolója Helebrandt Máté gyalogló
lett, aki teljesítette a riói olimpiai kiküldetési szintet. Az
év parasportolójának Veres Amarilla kerekesszékes vívót választották. Az év edzõje elismerést két szakember
vehette át: Pokrovenszki József, Helebrandt Máté trénere és Pákey Béla, Veres Amarilla mestere. Az év testnevelõje címet Bugyi József, a Vasvári Pál Gimnázium oktatója kapta.

EGY MEGNYERT MECCSET VETTEK EL...

Új néven szerepel a folytatásban a férfi kosárlabdacsapat az élvonalban. A Marso Nyíregyháza Blue
Sharks (Kék Cápák) nehéz tavasz elõtt áll, de szeretne eredményesen szerepelni.
És nem ez az egyetlen változás: Oláh István ügyvezetõ a csapat új mezét is bemutatta, és átadta a játékosoknak. A debütálás nem sikerült jól, mivel a Zalaegerszegtõl kikapott az együttes. A szakmai stábban
kettõs érzések vannak az õszt követõen.
– A Soprontól egy ponttal kaptunk ki, és az Alba
Fehérvár ellen sem vallottunk szégyent, papíron erõsebb csapattal szemben. Sajnos voltak olyan találkozók is, melyeket viszont nyerni kellett volna, például
a Szeged vagy Kaposvár ellen. Összességében így
kettõs az õszi szezonunk, sokat kell fejlõdnünk, és
végig koncentrálnunk szükséges a mérkõzéseken. Nagyon nehezen tudjuk elviselni azt, amikor mi vagyunk
az esélyesek, ebben fontos elõre lépnünk, és akkor a
bajnokság második szakaszában kiegyenlítettebb és
jobb teljesítményt nyújthatunk – mondta Sitku Ernõ
szakmai igazgató.
A WBO Ifjúsági világbajnoki címéért lépett kötelek közé
Berlinben Szabó Szabolcs. Az NYVSC Big Boxing öklözõje a német Jan Meiser ellen szinte végig irányította a találkozót, ennek ellenére a pontozók döntetlenre hozták ki a
mérkõzést, ami azt jelentette, hogy a német fiú megvédte
világbajnoki övét. Nagy Lajos tanítványa végig remekül
küzdött, és reálisan értékelve fölényes gyõzelmet kellett
volna aratnia.

SPORTPROGRAM
Január 15., péntek 18.00 Bem iskola, Fatum-Nyíregyháza–Jászberény nõi röplabdamérkõzés

– Az elsõ két menet elment, de ezeket is csak jó indulattal
tudom a német fiúnak adni, hiszen a mi szempontunkból
nem egyértelmûen vesztes, hanem szoros három perceket
láthattunk. Aztán Szabó nyolc menetet megnyert, sokkal jobb
volt az ellenfelénél. Ennél magabiztosabban nem lehet pontozással hozni egy mérkõzést idegenben, ezért roppant csalódottak vagyunk, hogy döntetlen eredményt hirdettek –
nyilatkozta Perutek János meccsszervezõ.
AZ OLDALT SZERKESZTETTE: DANKÓ LÁSZLÓ

Január 17., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Fatum-Nyíregyháza–Jászberény nõi röplabdamérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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PROGRAMOK
LÍRAISÁG A NÉPZENÉBEN. A Bencs Villa programja:
január 15-én 17.00 óra: Líraiság a népzenében – Aros Lilla Kitti elõadása. Közremûködik: Simon Józsefné népdalénekes, a Röpülj, páva verseny 1970-es gyõztese, a Népmûvészet Mestere, valamint Krajcsó Bence citeramûvész,
a Népmûvészet Ifjú Mestere, Takács Ildikó, Kiemelt Nívódíjas népdalénekes, Fekete Krisztina, a Görice zenekar
brácsása, Jeremiás Ádám, a Bakator zenekar prímása,
Horváth Béla diák (Mûvészeti SZKI).
RAJZKIÁLLÍTÁS. A ZOOM Egyesület és a NYÍR-DIABET
Egyesület rajzkiállítása január 16-án 11.00 órakor nyílik,
amely január 26-áig naponta 9.00 és 19.00 óra között tekinthetõ meg a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti
galériájában. Információ: 42/411-822.

KULTÚRA NAPI PROGRAMOK
VÁROSI RENDEZVÉNY A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN, január 22-én 17.00 órától. (Részletek a
11. oldalon.)
MEGYEHÁZI ÜNNEPSÉG a Bessenyei Nagyteremben, január 16-án 14.00 órától.
ARCOK ÉS KÖNYVEK A LEVÉLTÁRBAN. A megyei
levéltár az „Arcok és könyvek a történettudomány mûhelyébõl” sorozatban A Magyar Kultúra Napja alkalmából várja az érdeklõdõket január 18-án 11.00 órára a
levéltár kutatótermébe, ahol Onder Csaba irodalomtörténésszel, a Nyíregyházi Egyetem rektorával Galambos
Sándor (MNL SZSZBML) beszélget a Kölcsey-kutatásról,
A Vörös Postakocsiról és a Nyíregyházi Egyetemrõl.
ÜNNEPSÉG A VASUTASBAN. A VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár várja az érdeklõdõket A Magyar Kultúra Napja 2016. rendezvényére január 20án 10.00–12.00 óráig. Bõvebben a www.nyiregyhaza.hu oldalon.
VERSMONDÁS IS A KÖNYVTÁRBAN. A Magyar
Kultúra Napja alkalmából rendezendõ programokra
várják az érdeklõdõket a Móricz Zsigmond könyvtárba január 22-én 14.00 órától. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

A KÉT KARD ISKOLÁJA szeretettel vár minden harcmûvészet iránt érdeklõdõt edzéseikre a Városmajori Mûvelõdési Házban, amelyek keddi napokon 18.30-kor kezdõdnek. Információ: 42/434-002.
IRODALMI DÉLUTÁN. A Borbányai Mûvelõdési Ház
és a Váci Mihály Irodalmi Kávéház közös irodalmi délutánt tart január 23-án 14.00 órától A Magyar Kultúra
Napja alkalmából a Borbányai Mûvelõdési Házban.
A DZSUNGEL KÖNYVE címû zenés mesejáték a Mesekocsi Bábszínház elõadásában január 24-én 11.00 órától kezdõdik a Váci Mihály Kulturális Központban.
MAGYAR ZONGORÁS NÉGYES. Január 26-án folytatódik a Filharmónia Szezonbérlet nyíregyházi sorozata,
19.00 órától a Magyar zongorás négyes tekinthetõ meg a
Kodály Teremben (Vay Á. krt. 18.). Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
AZ ÉRCKÍGYÓ TÖRTÉNETE. Az Oltalom Alapítvány
várja az érdeklõdõket dr. Reisinger János irodalomtörténész Bibliai történetek címû, vetítéssel egybekötött elõadására a Móricz Zsigmond könyvtárba. Január 27-én
17.00 óra: Az érckígyó története. A belépés díjtalan.
PETÕFI SÁNDORRA EMLÉKEZIK a Jósavárosi Irodalmi
Kör január 27-én 10.00 órától a Jósavárosi Mûvelõdési
Házban. Témavezetõ: Vaskóné dr. Süle Ilona.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 16., szombat 19.00 Dollárpapa, Bérletszünet,
Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Január 18., hétfõ 19.00 Taurin trauma, Kölcsey „A”
bérlet, Krúdy Kamara
Január 19., kedd 19.00 Taurin trauma, Kölcsey „B”
bérlet, Krúdy Kamara
Január 20., szerda 19.00 Taurin trauma, Kölcsey „C”
bérlet, Krúdy Kamara
Január 21., csütörtök 19.00 Taurin trauma, Kölcsey
„D” bérlet, Krúdy Kamara

KIROCK-TÁK A HÁZ OLDALÁT

ELÕADÁS A SZÍNHÁZBAN. A Móricz Zsigmond Színház Társulata A Magyar Kultúra Napja alkalmából egyedülálló elõadást tart január 22-én 15.00 órától a MÛvész
Stúdióban Így bocskorosan... címmel. Rendezõ: Vaszkó
Bence. Jegyek korlátozott számban kaphatók.
ÉRTÉKES ESTÉK. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság várja az érdeklõdõket a nyíregyházi nemzeti értékeket bemutató Értékes Esték programsorozatra. Január 16án 16.00 órától dr. Bene János múzeumigazgató a Jósa
András Múzeum gyûjteményeit, valamint a nyíregyházi
huszárt mint nemzeti értéket mutatja be. Helyszín: Benczúr tér 21. A részvétel ingyenes.
SURRANÓ ÉS BREKKENÕ. A Burattinó Bábszínház elõadása: január 16-án 16.00: Surranó és Brekkenõ. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

A Kaland Old Rock kedd esti koncertjére annyian voltak kíváncsiak, hogy szinte be sem fért a közönség a Bencs
Villába. A nyíregyházi rockos öregfiúk pár perccel a kezdés után már fergeteges hangulatot teremtettek. A közönség elismerése ezúttal sem maradt el. A publikum hosszan ünnepelte a banda tagjait, valamint a meghívott fellépõket: dr. Granville Pillart, Király Istvánt, Bogáti Lászlót, dr. Berta Lászlót, Joó Lászlót és Szálkai Sándort.

GAZDIKERESÕ
Sanyi és Peti: 2015 júniusában született keverék kan kutyusok. Illedelmes, nyugodt, nagyon jó természetû kölykök, pórázon szépen sétálnak, fajtársaikkal jól kijönnek! Vélhetõen közepes termetûek lesznek.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2016. JANUÁR 15.
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HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

2015 ÚJ EMLÉKJELEI
Városunkban számos emlékmû, szobor, obeliszk, kopjafa és emléktábla található. Ezeket összefoglaló néven
emlékjeleknek nevezem. A köztéren, középületen elhelyezett emlékjelek többségében úgynevezett emlékõrzõ alkotások, amelyek a város történetére, híres szülötteire és nevezetes épületeire hívják fel a figyelmet,
segítve ezzel az emlékezés és az emlékeztetés nemes
feladatát. 2015-ben ezek száma újabbak leleplezésével
gyarapodott.
Januárban dr. Domján Elek evangélikus püspök emléktábláját leplezték le a Luther-ház falán. Júniusban a
2014-ben elhunyt dr. Pregun Márta elõtt tisztelegtek egy
emléktábla állításával, amelyet a jósavárosi görögkatolikus templomban helyeztek el. A Czuczor Gergely
emléktábla állításának apropóját az adta, hogy az önkormányzat a Zalka Máté utca nevét a bencés szerzetes
és nyelvész nevére változtatta. Helyi vonatkozás, hogy
a felvidéki áttelepítések során számos Czuczor nevû
magyar családot is lakóhelyük elhagyására kényszerítettek, akik a Nyírségben találtak új otthonra. Benczúr Miklós 1848/49-es honvéd õrnagy, ügyvéd, országgyûlési képviselõ, Benczúr János ügyvéd, bölcselõ és
Benczúr Zsuzsanna tanító, író közös emléktábláját október 6-án leplezték le a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola épületének falán. Az alapításának 60. évfordulóját ünneplõ Bárczi Gusztáv Általános Iskola egykori igazgatójának, Tarnai Ottónak állított emléktáblát a
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Szarvas utcai iskolaépületben. Nagy Lajos Imre szobrászmûvész kezdeményezésére és plakettjével Berecz
András festõmûvész tábláját avatták fel a Luther utca
16. szám alatti ház falán (képünkön).
Az 1915-ös örmény népirtás 100. évfordulója alkalmából egy örmény kõkeresztet állítottak fel áprilisban
az örökösföldi görögkatolikus templom kertjében. Decemberben pedig a Székely Hadosztály hõsei elõtt egy
emléktábla leleplezésével tisztelegtek. A hadosztály jelvényét Balogh Géza szobrászmûvész készítette el a megyeháza falára elhelyezett táblára, amelyen rovásírással olvasható az emlékjel üzenete: „A székely hõsök
halhatatlanok...”
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