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EGYETEM.
Dr. Onder Csaba lemondását követõen várhatóan augusztusban lehet új rektora a Nyíregyházi Egyetemnek.
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HELYTÖRTÉNET

HELYTÖRTÉNET.
A megyeháza elõtt
hazánk két egykori
miniszterelnökének a
szobrai láthatók.

VISSZATEKINTÕ

HORÁNYI JULI

SOK A BETEG, TERJED AZ INFLUENZA
Már a karácsony elõtti héten átlépte a megyében a járványküszöböt az influenzaszerû megbetegedések gyakorisága, ezért is rendeltek el több kórházban látogatási
tilalmat. Dr. Salzmann Marianna, megyei tiszti fõorvos szerkesztõségünk kérdésére
elmondta, bár a téli szünet alatt átmenetileg csökkent az influenzás megbetegedések száma, a vakáció után ismételten elkezdett növekedni. Múlt héten az influenzaszerû tünetekkel orvosnál megjelentek közel fele 15 éven aluli gyermek, 38 százaléka 15–34 év közötti fiatal felnõtt volt, és a 35–59 éves korcsoportba tartozott a
betegek 14 százaléka, 6 százaléka pedig a 60 éven felüliek közül került ki. A betegség megelõzése érdekében azt javasolja, hogy kerüljük a zsúfolt helyeket, gyakran
szellõztessünk és beteget is csak indokolt esetben látogassunk.
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FÜGGÖNY FEL!

Bohózattal nyitja az új esztendõt a 35. évadánál járó Móricz Zsigmond Színház
társulata. A Puskás Tivadar által rendezett elõadás garantált szórakozást ígér, hiszen több színpadon aratott már zajos sikert. Michael Frayn fergeteges komédiájának szombaton lesz a premierje, mi a 12. oldalon foglalkozunk vele egy fontos
alkotója kapcsán. (Képünk még a fõpróbán készült.)

HETEDSZER IS: „MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!”
Már a hetedik szezonjában várják a sportolni vágyókat a Mozdulj Nyíregyháza! programjai. A megszokott
helyszíneken a bevált mozgásformák segítségével kapcsolódhatnak ki az egészségükért tenni vágyók, ezúttal is
újdonsággal bõvülve.
2013. év végén indult útjára a Mozdulj Nyíregyháza!,
amelynek keretein belül a város önkormányzata ingyenes
lehetõséget biztosít azoknak, akik tenni szeretnének egészségükért. A tömegsport az önkormányzat önként vállalt
feladata, amely mozgásra ösztönzi a város lakóit. A 2017es téli-tavaszi programban 16 tevékenységgel, a hét minden napján, különbözõ helyszíneken várják ingyenesen
minden korosztály érdeklõdõit. Idén januárban a hetedik
szezon indult el, amely újdonságot is tartalmaz.
Hornyák Enikõ, az önkormányzat sportreferense elmondta, hétfõnként hét órától egy teljesen új mozgásformát honosítanak meg, a piloxingot, amely Magyarorszá-

gon most kezd el terjedni. Hozzátette, remélik, hogy a
nyíregyháziak is megszeretik majd és látogatják. Ez a lehetõség három mozgás kombinációja, amelyben benne
vannak a pilates jóga nyújtó gyakorlatai, de erõt kívánó
bokszmozdulatot is tartalmaz, mindezt a tánc ritmikájával ötvözve. A szervezõk a programok összeállításakor
az idõsebb korosztályra is gondoltak, akiket esésmegelõzõ és csontritkulás mozgásprogram vár, a felnõttek
választhatnak még gerinctorna, funkcionális edzés, gerincjóga, alakformáló aerobik, zumba vagy pilates közül. A családok kikapcsolódhatnak a MediBall, a Fittjóga programokon, és a vasárnapi lehetõségeken, a tekén, a lövészeten és a nordic-walkingon. A „Mozduljka”
programjai a legkisebbeknek kínálnak elfoglaltságokat.
Valamennyi program ingyenes, elõzetes bejelentkezés
csupán a vasárnapi családi lövészetre és a tekére szükséges. (Részletek a 6. oldalon.)
(Szerzõ: Mikita Eszter)

SZOMBATON SÓSTOLIMPIA!

Az Eszterlánc Északi Óvoda Méhecske Csoportja tett sétát Sóstón hétfõn délelõtt (képünkön). A gyermekek megtekintették a városrész új „nevezetességét”, a jégkunyhót, és ellátogattak az ugyancsak látványos jégszoborhoz is. A hideg idõ miatt mindkettõ látható lesz valószínûleg szombaton is, amikor egy új kezdeményezés keretében nagy koriversenyt rendeznek jégszobor-faragással, forró teával. (A rendezvény részletei a 12. oldalon.)

NAPRÓL NAPRA
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ÚJÉVKÖSZÖNTÕ SORVERSENY

DONI MEGEMLÉKEZÉS

Tizenegyedik alkalommal rendezték
meg a Bem József Általános Iskolában
az Újévköszöntõ sorversenyt. Már hagyomány, hogy a téli szünet után játékos vetélkedõre hívják a város óvodásait. Az idei megmérettetésre 18 óvodából 28 csapat, 140 gyermekkel érkezett.

A doni áttörés 74. évfordulójára emlékezett a Trianon Társaság és a Rákóczi
Szövetség a megyeháza falán elhelyezett emléktáblánál, ahol beszédet mondott Baracsi Endre, a megyei közgyûlés
alelnöke. Ezt követõen koszorúkat is
elhelyeztek.
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DONI ÁTTÖRÉS

IFJÚSÁGVÉDELMI ELLENÕRZÉS

A doni áttörés 74. évfordulója alkalmából hajtottak fejet a XX. század orosi
áldozatainak tiszteletére létrehozott
emlékparkban az Orosért Közéleti
Egyesület szervezésében. Az eseményen elhelyezték az emlékezés virágait is.

A rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya több hatósággal együttmûködésben ellenõrizte Nyíregyháza
belvárosában az iskolaidõben felügyelet nélkül csellengõ, tanköteles korú
diákokat a fiatalok felelõsségérzetének
fokozása, valamint védelmük miatt.

SZJA-BEVALLÁS: SEGÍT A NAV
2017-ben elõször a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal készíti el az adózók személyijövedelemadó-bevallási tervezetét.
Ennek feltételeirõl levélben tájékoztatják az adózókat. Az ügyfélkapuval rendelkezõ ügyfelek a rendszeren keresztül javíthatják az adatokat, és juttathatják azt vissza a NAV-nak a megadott
határidõre.
Folyamatosan kapják kézhez az adózók a tájékoztatót arról, hogy a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal készíti el sok állampolgár bevallását. Az új lehetõséggel, az
ESZJA-val azok az adózók élhetnek, akik
munkáltatótól, bérbõl kapnak kifizetéseket, vagyis adóköteles jövedelmet szereztek.

BEVALLÁSI AJÁNLAT
Magyar Norbert, a NAV Észak-alföldi
Regionális Adó Fõigazgatóságának sajtóreferense elmondta, az egyszerûsített
bevallás lehetõségének megszûnésével
az ESZJA váltotta fel a bevallás kitölté-
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INGYENES PARKOLÁS

Bejáráson vettek részt a nyíregyházi tûzoltók a megyei rendõr-fõkapitányság épületében. Ellenõrizték a tûzcsapokat, a tûzveszélyes gyúlékony
anyagokat, a kapcsolószekrényeket, a
menekülési útvonalakat és a porral oltó
készülékeket.

A havazásra tekintettel dr. Kovács
Ferenc polgármester elrendelte, hogy
egy napig a város teljes területén ingyenesen használhatják a gépkocsival
közlekedõk a parkolókat. A NYÍRVV
valamennyi gépe részt vett a hóeltakarításban.
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HAGYOMÁNYOS DISZNÓVÁGÁS

ARANYGYÖNGYÖS ÉS -SARKANTYÚS

A kellemetlen idõjárás sem szegte
kedvét annak a több ezer érdeklõdõnek, akik kilátogattak a XVI. Nemzetközi Böllérversenyre a napkori Napkorona Udvarház területére, hogy
megkóstolják a fõzõcsapatok mangalicából készült finomságait.

A 23. Országos Szólótáncfesztiválon a Nyírség Táncegyüttesbõl Junior Díjat nyert Szél Gábor, mint ígéretes tehetség. Aranygyöngyös Táncos
címet nyert továbbá Szûcs Nóra, s
Aranysarkantyús Táncos címet Demarcsek Dániel. (Képünkön.)

Az elmúlt idõszak különösen hideg idõjárása miatt több mint 600 vízmérõ elfagyott, 400 esetben pedig az aknákban lévõ
vezetékek is megrongálódtak a Nyírségvíz
Zrt. mûködési területén, a megye 86 településén – annak ellenére, hogy a szolgáltató mindig idejében figyelmeztet az anyagi kellemetlenséggel is járó problémára.
A Nyírségvíz Zrt. munkatársai minden
õsszel felhívják a fogyasztók figyelmét arra,
téliesítsék vízmérõ berendezéseiket.
Amennyiben a vízmérõ aknának megfelelõ a szerkezeti magassága, duplája az elõírtaknak, akkor hõszigetelésre még télen
sincs szükség, mert nem okozhat kárt a
hideg a vezetékben, sem a mérõben. Azonban ha a födém nem megfelelõ vastagságú, akkor a hõszigetelésrõl a fogyasztónak
kell gondoskodni. Erre a célra megfelelõ
például egy legalább 5 centiméter vastagságú nikecell darab, amely megakadályozza azt, hogy a mérõ ne fagyjon el mínuszok idején. Nemcsak a vízórákat, hanem
a csõvezetékeket is érdemes megóvni az
idõjárástól a biztonságos mûködés érdekében. Lényeges, hogy a szigetelõanyagok
egészen a tél végéig szárazon maradjanak,
hiszen ha azok is vizesek lesznek, megfagynak és veszélybe kerülhet szigetelõ
funkciójuk.

A FOGYASZTÓ FIZET

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

2

ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL
Fontos, hogy az ügyfélkaput használó adózók javítani is tudják a bevallási
tervezetet. A módosítást így ügyfélkapun
keresztül lehet visszaküldeni a NAV-nak.
Amennyiben valaki nem regisztráltatta
magát és szándéka sincs ezt 2017. március 15-éig megtenni, akkor kizárólag
postai úton intézheti adóbevallással kapcsolatos ügyeit, önbevallás formájában.
Akinek csak munkabérbõl származik
jövedelme, május 22-éig kell, hogy beérkezzen a NAV-hoz a bevallása. Az
egyéni vállalkozóknak, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek
és az õstermelõknek a bevallási határidõ február 25. Amennyiben valaki nem
tesz eleget személyijövedelemadó-bevallási kötelezettségének, azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 200 ezer forintig
terjedõ mulasztási bírsággal sújthatja.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
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sének a lehetõségét, amelyet a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal készít el az adózók
részére. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy
március 15-éig kapják meg az adózók
azt a bevallási ajánlatot, amelyet a munkáltatótól, kifizetõtõl származó kontrolladatok alapján készít el a NAV és küldi
el ügyfélkapuval rendelkezõ ügyfeleknek. Aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, annak postai úton kézbesítik ezeket
a dokumentumokat.

A vízóra elfagyására a szolgáltatás hiánya hívja fel a figyelmet, de olyan is elõfordulhat, hogy kifolyik a vízmérõaknába
a víz. A meteorológiai elõrejelzések alap-

ján továbbra is hidegre lehet számítani,
ezért a szolgáltató kéri a fogyasztókat, hogy
aki még nem téliesítette berendezéseit, tegye meg, mielõtt probléma adódna. Sulyok
Béla, a Nyírségvíz Zrt. vízellátási mûszaki
vezetõje elmondta, ha az óra elfagy, akkor az pénzébe is kerül a fogyasztónak,
hiszen a szolgáltatási szerzõdés alapján
mindenkinek saját felelõssége és kötelessége, hogy a mérõeszköz fagyvédelmérõl

gondoskodjon. A mûszaki vezetõ hozzátette, ha elfagy az óra, a csere díja közel
20 ezer forint.

BEJELENTÉST LEHET TENNI...
Amennyiben valakinek mégis megtörténik, bejelentést tehet a Nyírségvíz Zrt.
éjjel-nappal elérhetõ hibaelhárító szolgálatánál. A 42/523-600-as telefonszámon,
amely a számlákon is megtalálható, vagy
az ugyfel@mail.nyirseg-viz.hu-n 24 órában
várják a fogyasztók bejelentéseit.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
2017. JANUÁR 20.

KÖZLEKEDÉS

NYUGATI ELKERÜLÕ: A TERV ÉS A TOVÁBBÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZVE
Hamarosan teljessé válhat a Nyíregyháza nyugati elkerülését biztosító út. A tervek szerint mostanáig megépült szakaszokat további 7,7 kilométerrel, Nyírszõlõsig
hosszabbítják meg. A munkálatokkal elõreláthatólag
2020-ban végeznek.
A már meglévõ két szakaszból az elsõ 2013 novemberétõl 2014 októberéig épült az M3-as autópályától a
Kálmánházi útig, összesen 2,2 kilométeren. A második
ütemben a Kálmánházi utat a Tiszavasvári úttal kötötték
össze, amely további 4,5 kilométert jelentett, ezzel Nyíregyháza Nyugati Ipari Parkját is bekötötték az országos
autópálya-hálózatba.

NYOLC KILOMÉTERNYI HOSSZABBÍTÁS
A már a Magyar Közlönyben is megjelent információk
alapján hamarosan folytatódhatnak a munkálatok, az eddig elkészült szakaszokat Nyírszõlõsig hosszabbítják meg,
így teljessé válhat a város nyugati elkerülését biztosító út.
A közel 8 kilométeres kétszer egy sávos út új nyomvonalon jön létre, 12 méteres koronaszélességgel, 3,5 méteres
sávszélességgel, 2,5 méteres padkaszélességgel.

VASÚTVONALAT KERESZTEZ
– Egy 7,7 kilométeres szakasz van még hátra, amely a
36-os számú fõutat köti majd össze a Nyírszõlõsi úttal.
Ennek érdekessége, hogy ez fogja keresztezni a Budapest–

Nemsokára a Tiszavasvári út másik oldalán is folytatódni fog a Nyugati elkerülõ, Nyírszõlõs irányába
Miskolc–Szerencs–Nyíregyháza vasútvonalat is, úgyhogy
egy komolyabb csomópontra is szükség lesz hozzá – emelte ki kérdésünkre Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kommunikációs igazgatója.
Az engedélyezési terv és az építési engedély már ren-

delkezésre állnak, a mérnökkiválasztás is folyamatban van.
Amennyiben a kivitelezõt még idén sikerül kiválasztani,
akkor a munkálatokkal elõreláthatólag 2020 elsõ negyedévére készülnének el. Az építkezés kizárólag hazai forrás
felhasználásával valósul meg.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

VÁRHATÓAN NYÁRON MÁR TEKERHETÜNK TOKAJIG
lométer hosszú egybefüggõ kerékpárút-hálózat kialakítása különbözõ szakaszokra bontva épül.

TOKAJ ÉS RAKAMAZ
A Tokaj és Rakamaz közötti külterületi szakasz 3 kilométer hosszú. A kerékpárút 3 régi hidat („régi” 38. sz.
fõút hídjai) is érint, melyek felújítását a „KE-VÍZ 21” Zrt.
végzi. Rakamaz külterületi szakaszán, illetve belterületén
burkolatfelújítást, átépítést, szabványos kialakítást végez
majd el a vállalkozó. A 4,9 kilométer hosszú kivitelezés
során a nyertes vállalkozó a Hosszú hidat is felújítja. A
rakamazi vasúti keresztezõdésben fény- és félsorompóval
ellátott biztonságos vasúti kerékpáros átvezetés épül ki, a
Depona Plusz Kft. kivitelezésében.

TISZANAGYFALUTÓL NYÍREGYHÁZÁIG
A Tiszanagyfalutól Nyírtelekig tartó, 8,7 kilométer
hosszú szakasz keretében a Virányosnál található vasúti
keresztezõdésben fény- és félsorompóval ellátott biztonságos vasúti kerékpáros átvezetést épít ki a „KE-VÍZ 21”
Zrt. Nyírtelek és Nyíregyháza között 7,3 kilométer hosszú
kerékpárút épül az egybefüggõ kerékpárút-hálózat kialakítása érdekében általuk.
Mint ismert: a Nyíregyházát Tokajjal összekötõ kerékpárút a Modern Városok Program részeként valósul meg,
melyrõl 2015 novemberében kötött megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Kovács Ferenc polgármester. A Magyar Közlönyben megjelent szûkszavú friss
információkat bõvítendõ, rákérdeztünk a projekt megvalósítására a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-nél.

A kerékpárút a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. beruházásában, hazai költségvetési
forrás felhasználásával valósul meg. A NIF Zrt. kommunikációs igazgatója, Loppert Dániel úgy fogalmazott, a fejlesztésre vonatkozó közbeszerzési eljárások eredményesen lezárultak. – Várhatóan február folyamán átadjuk a
munkaterületeket a nyertes vállalkozóknak, így a tervek
szerint a kivitelezés nyáron befejezõdik. A mintegy 25 ki-

NYÍREGYHÁZA, VASÚTI ÁTJÁRÓVAL
A fejlesztés Nyíregyháza belterületén mintegy 0,5 kilométer hosszú szakasz megvalósítását jelenti, amely magában foglalja a MÁV 100. sz. vasúti fõvonal keresztezést is, ahol fényés félsorompóval ellátott biztonságos vasúti gyalogos és kerékpáros átvezetés épül, a nyertes ajánlattevõ ennél a szakasznál is a „KE-VÍZ 21” Zrt.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

FORGALMIREND-VÁLTOZÁSOK
Új forgalmi rend lépett életbe keddtõl a Vay Ádám körút–Egyház utcai csomópontban. Most már két sávban lehet a körútról balra, az Egyház utcára kanyarodni. A
Vasvári Pál utcáról szintén két sávban lehet balra, a Rákóczi utca felé kanyarodni. A
változásokra új burkolati jelek és jelzõlámpák hívják fel a figyelmet. Bordás Béla
városgondnok érdeklõdésünkre elmondta, a Városüzemeltetés a Szegfû utca négysávosítása miatt újrahangolta a lámparendszert, így a Rákóczi utca–Vay Ádám körút–
Szegfû utca szakaszon dinamikusabban lehet haladni.

2017. JANUÁR 20.
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ÚJ SZÍN A KÖZLEKEDÉSBEN: SZÜRKE RENDSZÁM
Szürke rendszámot kell igényelniük április elejétõl
azoknak, akik szabályosan szeretnék szállítani kerékpárjaikat az autó hátuljára szerelt, hátsó rendszámot takaró
csomagtartón. Az új rendszám 5500 forintba kerül majd
és a kormányablakokban kell igényelni.
Tavasz közeledtével egyre többen mozdulnak majd ki
a szabadba. Sokan pattannak kerékpárra, hogy a téli idõszak után a friss levegõn mozogjanak. A biciklisek jó része igyekszik távol a várostól élvezni az egyik legnépszerûbb szabadtéri sport nyújtotta elõnyöket. A gyakorlatban
sokan szállítanak úgy kerékpárt, hogy eltakarják a rendszámot és nem azonosítható be a jármû, így veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Ezt elkerülendõ április elejétõl a meglévõ rendszám mellé kötelezõen egy szürke
rendszámot kell igényelnie mindazoknak, akik ily módon
tervezik a kétkerekû szállítását.

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁSNÁL SZÜKSÉGES
A hivatalos szabályozás szerint csak úgy lehet az autó
hátulján biciklit szállítani, ha a rendszámot takaró, hátsó ajtóra, vagy vonóhorogra szerelt kerékpártartón külön lámpasorral egybeépített rendszámtartó van. Így
nem kell minden alkalommal átszerelni, ez a lényege a
szürke rendszámnak, hiszen a kerékpártartó külsõ konzolján az eredetivel egyébként megegyezõ, csak szür-

A háttér még hófehér, de ha kizöldül, csak szürkével lehet ezeket szállítani
ke alapszínû rendszámot kell felszerelni. – A most bevezetendõ nem csak a színében különbözik az alaprendszámtól. A másik eltérés, hogy az alaprendszámpár
esetében, ha elhagyjuk vagy megrongálódik és csere
szükséges, akkor csak egyszer tudjuk azt utángyártatni.
A szürke rendszámmal kapcsolatban ilyen korlátozás

nincs, egyébként minden más tekintetben hasonlít az
alaprendszámhoz, csak az alapszíne lesz szürke – mondta el szerkesztõségünk megkeresésére dr. Galambos Ildikó, a megyei kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalának vezetõje a két rendszámtípusról.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

A HASZNÁLT ÁRA STAGNÁL, AZ ÚJÉ NÖVEKSZIK

Nem emelkednek az ingatlanárak. Ez az országos tendencia a szakértõk szerint már a megyében is megfigyelhetõ, ugyanis a vásárlók kivárnak. Ennek ellenére sok az
új építésû ingatlan, amelyek négyzetméteréért 300–340
ezer forintot is elkérnek a tulajdonosok. A használt lakások négyzetméterára Nyíregyházán meghaladja a 200
ezer forintot.
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Néhány hónappal ezelõtt egy átlagos 50 négyzetméteres panellakást is közel 12 millió forintért értékesítettek a
tulajdonosok. Ma erre már nem sok esély van. A vásárlók
ugyanis kivárnak. Az országos tendencia, miszerint csökkennek az ingatlanárak, azt igazolja, hogy érdemes várni,
hamarosan ugyanis kevesebb pénzért is lakástulajdonossá válhat valaki.

– A fõvárosban és a vonzáskörzetében megállni látszik
az óriási növekedés, stagnálási állapotban vannak az ingatlanárak, és ezt nagyon jól érezzük Nyíregyházán is.
Azt tapasztaljuk, hogy ez a hatalmas kereslet megállni látszik. Olyan magasságba emelkedtek Nyíregyházán is az
ingatlanárak, hogy ezt már nem lehetett tovább növelni.
Azt vesszük észre, hogy a vevõk most már kivárnak. Nincs
már olyan, hogy bejött egy ingatlan és 2 nap alatt el is
adjuk, mert van rá öt vevõ – hangsúlyozta Csisztu Csilla, a
Duna House platina fokozatú értékesítõje.
Míg korábban a használt lakások négyzetméterára súrolta a 250 ezer forintot, addig ma már egy jobb állapotú,
szigetelt, jó környezetben épült panellakást 200 ezer forintos négyzetméteráron lehet eladni. De még mindig többet
kap érte a tulajdonos, mint két évvel ezelõtt. Akkor ugyanis
kb. 8 millió forintért keltek el a hasonló ingatlanok. Az új
lakások értékesítése azonban továbbra is töretlen. A szakember szerint ezeket az ingatlanokat már „ asztalról” eladják, annak ellenére is, hogy 300–340 ezer forintos négyzetméteráron mozognak. Az építési kedv is szárnyal, a tervek
szerint a vállalkozók idén kb. 300–400 lakás megépítését
ígérik.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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AKTUÁLIS

ÚJ ALAPSZAKOK AZ EGYETEMEN
Dr. Onder Csaba lemondását követõen várhatóan augusztusban lehet új rektora a Nyíregyházi Egyetemnek.
A felvételi visszaszámlálás idõszakára öt új alapszakkal
bõvült az intézmény kínálata, a PPP hitelek egy részének
kiváltásával pedig évi 80 millió forintos megtakarítással
számolnak.

továbbtanulók, köztük az öt új alapszakból. Dr. Kiss Ferenc elmondta, mûszaki területen újdonság a jármûmérnöki és a hivatásos repülõgép-vezetõ szak. Emellett lesz
közösségszervezõ, óvodapedagógus és gyógypedagógus
képzés is.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint dr.
Onder Csabát lemondását követõen a köztársasági elnök a
rektori megbízása alól január 16-ai hatállyal felmentette.

AUGUSZTUSTÓL LEHET REKTOR
A Nyíregyházi Egyetem szenátusának javaslata alapján a
fenntartó február 28-án írja ki a rektori pályázatot, amelyre
március 30-áig lehet jelentkezni. A beérkezett pályázatokról
május végén dönt a szenátus, így várhatóan augusztusban

SZABADULÁS A TERHEKTÕL

Dr. Kiss Ferenc vezeti most az intézményt
lehet új rektora az egyetemnek. Az intézmény vezetését addig dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes látja el.

BÕVÜLÕ KÍNÁLAT
A felvételi visszaszámlálás idejére bõvült az intézmény
oktatási kínálata, immár 92 lehetõségbõl választhatnak a
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A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a korábbi PPP rendszerû fejlesztések hiteleinek eddigi kormányzati kiváltása
országosan hat felsõoktatási intézmény 13 programját érintette, amelyek összesen 29 milliárd forintba kerültek. Köztük volt a Nyíregyházi Egyetem is, ahol korábban három
szerzõdés futott, ebbõl egyet sikerült kiváltani. Dr. Kvancz
József kancellár elmondta, az elmúlt év végére visszakerültek az intézményhez a tanulmányi, B, D és E épületek.
Ezzel évente 80 millió forintot takaríthatnak meg. Jó hír,
hogy az idei évben folytatódik a PPP hitelek kiváltása, a
programba újra bekerült a Nyíregyházi Egyetem, így kedvezõ döntések esetén újabb költségektõl szabadulhat meg
az intézmény.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

JELEN! 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!
A mai felnõtt író/költõ nemzedék törekvése hétköznapi
olvasmányként kínálni az irodalmat, élõ, hús-vér emberekként bemutatni az alkotókat, s így gyarapítani az olvasótábort. Valami hasonló missziót vállalt a Móra Könyvkiadó és a József Attila Kör, amikor pályázatot hirdetett, s a
tavalyi könyvhétre kiadta a Jelen! címû antológiát, melyet
városról városra bemutat szerte a hazában. A cél: mûfajteremtés az ifjúsági prózával. Célközönség: a középiskolás fiatalok. A téma: felvillantani a kamaszok életében
megjelenõ sorsfordító, vagy akár banális eseményeket. A
haverok, buli, love témakör pesszimista módon, többnyire negatív élethelyzetekben jelenik meg a 17 kortárs ifjúsági novellában, bár a remény zárja szinte valamennyi
írást. A Móricz Zsigmond könyvtárban január 26-án délután fél 5-re várják a fiatalokat az antológia bemutatójára,
melynek a délelõtti irodalomórákhoz hasonlóan vendége
lesz a kötet több szerzõje, és a Móra Kiadó két szerkesztõje is.
A fiatal írók szemével a világ – kötetbemutató est moderátora Béres Tamás író, szociológus szerkesztõ, a Nyíregyházi Egyetem munkatársa, ki az Apám illata címû novellával maga is szerepel a Jelen antológiában, mint felnõtt alkotó színesíti a kötetet. Tamás most az NKKA ösztöndíja támogatásával, a Vándorút szociológiai novellafüzér megjelenésén dolgozik. (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

„BESZÉLGESSÜNK VÁROSUNKRÓL!”
A Városvédõ Egyesület programsorozatának soron
következõ témája: Nyíregyháza mûemlékei.
Az alkalomra újra megjelentetik bõvítve a Mesélõ
Nyíregyháza sorozat Nyíregyháza mûemlékeit bemutató füzetét, melybõl ugyanis már egyetlen példány sem
áll rendelkezésre. A korábbi nagy sikerre tekintettel levetítik Kéry Péter filmjét, melynek címe: Épül a város.
A rendezõ-operatõr a város életében kiemelkedõ szerepet játszó építészeknek, Alpár Ignácnak, Barzó Mihálynak és dédapjának, Kéry Józsefnek állít emléket
dokumentumfilmjében. Idõpont: január 26., 17.00 óra.
Helyszín: Jósa András Múzeum 2. emeleti nagyterme.
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HIRDETÉS

KOMPLEX, KÜLÖNLEGES SZÁLLÁSHELY A STARTNÁL
Már az utolsó simítások zajlanak, és rövid idõn belül a
belvárosban egy komplex, s a mögötte álló vállalkozás
színes portfóliója miatt különleges szolgáltatásokat is
nyújtó szálláshely születik. Egy saroknyira a Continental
Arénától, a SPAR Áruház szomszédságában a START Vállalat átalakítja egy korábban példaértékû, de mára átrendezõdött feladatot ellátó épületcsoportját.
Balogh Zoltán, a megye egyik meghatározó munkaadója, a START Vállalat vezérigazgatója úgy látja: vitathatatlan Nyíregyháza intenzív fejlõdése a közlekedést segítõ
infrastruktúra és csomópontok ki- és átalakításaival, a munkahelyteremtéssel, a várost körülölelõ iparfejlesztéssel, illetve Sóstó turisták általi felfedezésével, benne az európai
hírû állatparkkal. Természetesen ezt kíséri a foglalkozta-

emberek is hosszabb-rövidebb ideig városunkban tartózkodnak, s feladatként merül fel az elhelyezésük, esetleg
munkakörülményeik segítése, ellátásuk biztosítása.

35 FÕS SZÁLLÁS, AKADÁLYMENTESEN,
IRODÁKKAL, OKTATÁSI ESZKÖZÖKKEL
– A mi válaszunk az, hogy napokon belül igénybe vehetõek nálunk mintegy 30–35 fõ részére 2, 3 és 4 ágyas
szobák, felszerelve, részben közös, részben saját fürdõszobával, és saját konyhával is. Az akadálymentes épület
parkolókkal, bérelhetõ irodahelyiségekkel, oktatótermekkel, technikai felszerelésekkel (pl. négynyelvû tolmácsgéppel!), kisebb konferenciák megrendezésére (30–40 fõ)
alkalmas helyiségekkel rendelkezik – vezet körbe gondolatban a vezérigazgató.

LÉTESÍTMÉNY TÖBBCÉLÚ PROGRAMOKRA
Balogh Zoltán vezérigazgató tájékoztatásában kiemelte:
korábban is a képzés, oktatás szolgálatában állt az épület,
ami a konferenciák szervezésével megõrzi részben az eredeti funkciót is. – Ugyanakkor, bármilyen program kapcsán,
akár hozzátartozó átmeneti elhelyezésére, kiszolgálására,
bizonyos gyógyászati kezelések helyben történõ végzésére
(elektromos kezelések, gyógytorna, -masszírozás, szakorvosi vizsgálatok) is alkalmas a létesítmény. Ez idõ alatt, akár
bizonyos segítségre szoruló családtag idõszakos elhelyezése
is megoldható, a hozzátartozó akadályoztatásának idejére!

PLUSZ SZOLGÁLTATÁSOK: ÉTTEREMTÕL
SZERVEZÉSEN ÁT A NYOMDÁIG
Mivel a START Vállalat széles tevékenységi körrel
rendelkezik, így kifejezetten különleges az a szolgáltatási kör, amit a vendégek a szállás mellett kihasználhatnak. Íme, ebbõl egy kis ízelítõ.

ÉTKEZÉS, RENDEZVÉNYEK

tás javulása, a szolgáltatási területek bõvülése, s mint
mondja, egyre jobban érzékelhetõ, hogy akiknek lehetõségük nyílik, segítenek a maguk módján, hozzátéve a fejlõdéshez egy-egy sajátos téglát. Ebben vesz most részt a
Start egy különleges funkciókkal bõvített szálláshely kialakításával.

NÖVEKVÕ IGÉNYEK
– Ha valaki – akár picit is – érdeklõdik lakóhelyének,
környezetének alakulása iránt, jól érzékelheti a fejlõdés,
fejlesztések, megvalósításra kerülõ koncepciók irányait.
Városunk iparszerkezetének, új munkahelyteremtésének
megvalósításához a korábbinál fokozottabban érzékelhetõ, hogy – nemcsak a belföldi, hanem – a külföldi szak-
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Az igénybevevõk részére rendelkezésre állnak a következõk:
– étkezési, éttermi szolgáltatások,
– rendezvényszervezések, melyet a helyszínen 80–
100 fõ részvételével tudnak biztosítani.

SOKSZOROSÍTÁS, KIADVÁNYOK
Rendelhetõk emellett:
– sokszorosítási, nyomdai munkálatok,
– kiadványok – óriásplakáttal bezárólag.

FUVAROZÁS, TÁROLÁS
Emellett rendelkezésre áll:
– személy- és árufuvarozási lehetõség – akár folyamatos – biztosítása,
– raktározási kapacitás (alapanyag, termék, árutárolás, -megõrzés lehetõsége).
Mindez a szolgáltatási piacon elfogadható árakon!

– Hol lehet érdeklõdni a létesítmény igénybevétele
után? Van már recepció?
– Nincs, nem is tervezünk. Nem szállodát kívánunk
nyitni, üzemeltetni. Mi lassan 30 éve a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatását, képzését, életkörülményeit kívánjuk segíteni, talán nem is eredménytelenül.
Ennek keretében – szerény lehetõségeinkkel – az eddig
megvalósított létesítményeinkkel, eszközeinkkel szeretnénk
segíteni a város elõtt álló feladatok megvalósítását. Egyébként
komoly az érdeklõdés szociális ellátórendszer, bentlakás, elhelyezés iránt is, de bízunk abban, hogy – ha pici lépéssel is,
de – komplex segítséget tudunk majd nyújtani a további ipari létesítmények, turizmust, szolgáltatást segítõ beruházások megvalósításához – fejtette ki Balogh Zoltán.
(x)

KAPCSOLAT
Az igényeket, egyeztetési célból elsõsorban az alábbi e-mail címre várják: titkarsag@startrehab.hu. (Telefonszám: 42/411-480.)
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EZ IS TÖRTÉNT 2016-BAN...
JÚNIUS

PLAZMAFEREZIS KÖZPONT

II. RÉSZ

kereskedelmi tanácsosát. A nagykövet asszony nyíregyházi látogatásának célja az volt, hogy megismerje a helyi gazdasági életet és az együttmûködési lehetõségeket.

MEGÚJULT A MAKIERDÕ
Június 20-án már a látogatók is birtokba vehették a megújult makierdõt, ahol igazi ritkasággal ismerkedhetnek meg

MEGNYÍLT A SÓSTÓI PIAC

A CSL Plasma Kft. megnyitotta a legmodernebb eszközökkel felszerelt új plazmaferezis központját a Korzó Bevásárlóközpontban.

TÁMOGATÁS RÁSZORULÓ HALLGATÓKNAK
Június 14-én vehették át a Rászoruló Hallgatókért Alapítvány támogatását a sikeresen pályázó diákok Jászai

Megnyílt a Sóstói Piac, amely augusztus 27-éig minden
szerdán és szombaton várta a vásárlókat.

ELECTROLUX JUBILEUM
Az Electrolux 2016-ban ünnepelte magyarországi mûködésének 25. évfordulóját. Ez alkalomból rendeztek jú-

a vendégek, méghozzá a mayotte-makikkal. A Nyíregyházi Állatpark talán legnagyobb varázsa, hogy egy tölgyerdõben, természetközeli kifutókban mutatja be Földünk
állatvilágát.

ÚJ POLGÁRÕR KOORDINÁCIÓS IRODA
Átadták a Nyíregyházi Polgárõr Egyesületek Koordinációs Irodáját a Nyírségi Civilházban. Az új irodát azzal a

Menyhért alpolgármestertõl. A Kuratórium döntése alapján ezúttal 44 hallgató kapott felsõfokú tanulmányai folytatásához támogatást.

BELGA NAGYKÖVET A VÁROSHÁZÁN
Dr. Kovács Ferenc polgármester a városházán fogadta
Marie-France Andrét, a Belga Királyság magyarországi nagykövetét és dr. Nagy Bélát, a Belga Nagykövetség flamand

nius 24-én jubileumi ünnepi sajtótájékoztatót Budapesten, ahol dr. Kovács Ferenc polgármester is a felszólalók
között volt.

JÚLIUS
CSALÁDBARÁT MUNKAHELY
A Magyar Állami Operaházban rendezte meg az Emberi Erõforrások Minisztériuma a Családbarát Munkahely
céllal hozták létre, hogy a városban mûködõ 20 polgárõr
egyesület 700 tagjának szolgálatát egy helyen tudják szervezni, rendszerezni, adminisztrálni, és szükség esetén támogatást kérni a rendõrségtõl.

MEGNYITOTT A CONTINENTAL ARÉNA

pályázat díjátadó ünnepségét, ahol Nyíregyháza MJV
Önkormányzata is elismerésben részesült. A díjat Jászai
Menyhért alpolgármester vette át Novák Katalin családés ifjúságügyért felelõs államtitkártól.

SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL, FÕZÕVERSENY
Július 23-án elsõ alkalommal rendezték meg a Sóstói
Sárkányhajó Fesztivált és Barkács-Bogrács Amatõr Fõzõversenyt Sóstógyógyfürdõn.

Júniusban tartották a megújult Bujtosi Szabadidõ Csarnok sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes átadását.
Az új sportkomplexum elsõ mérkõzései a nõi Röplabda Európa Liga csoportmérkõzései voltak június 3–5. között
immár a Continental Arénában.

2017. JANUÁR 20.
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JÚLIUS
DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG: SEGÉLYHÍVÓK

INTEGRÁLT JÁTSZÓTÉR

IDÕSEK VILÁGNAPJA

Felavatták a Váci Mihály Kulturális Központ elõtt azt az
integrált játszóteret, amely a fogyatékkal élõ és az ép gyer-

Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Önkormányzat közös szervezésében rendezték meg az Idõsek Világnapja ünnepséget a Continental Arénában. A mintegy 600 szépkorú
vendéget kulturális és szórakoztató programmal köszöntötték.

Dr. Rubovszky Csilla, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa, Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere és Szilvásiné Bojda Márta, a Nyíregyházi

mekek közös játéktere, s a nyíregyházi Rotary Club kezdeményezésére, az önkormányzat, valamint számos cég
támogatásával valósult meg.
Szociális Gondozási Központ igazgatója sajtótájékoztatón
mutatták be a Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogramján belül megvalósult új szolgáltatást, melynek köszönhetõen Nyíregyházán 40 darab modern otthoni segélyhívó készülékkel bõvült a kiterjesztett jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás.

XV. VIDOR FESZTIVÁL

EZ IS TÖRTÉNT 2016-BAN...
zat által biztosított tanszercsomagot, amit a város valamennyi általános iskolájában kézhez kaptak a nyíregyházi lakhellyel rendelkezõ alsó tagozatos diákok, mintegy
ötezer kisiskolás.

Nagy érdeklõdés övezte a Sóstói Múzeumfalu „Régi
Magyarország ízei” elnevezésû gasztronómiai rendezvényét.

DEFIBRILLÁTOR AZ AGROKERNÉL

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK

Defibrillátort helyezett el az Agroker Holding Zrt. a Kinizsi utcai telephelyének portáján. Ezzel a szabolcsi megyeszékhelyen már 31 nyilvános készülékkel segíthetnek
a bajba jutott embereken, amivel Nyíregyháza, a lakosságszám arányában országos szinten is az elsõk között van
a területi lefedettség szempontjából.

Dr. Kovács Ferenc polgármester sajtótájékoztatóval
egybekötött helyszíni szemlét tartott a felújított Õzike Bölcsõdében, a Vécsey közben. Az önkormányzat 2016-ban
önerõbõl több mint 200 millió forintot fordított az oktatási,
nevelési intézmények felújítására.

A RÉGI MAGYARORSZÁG ÍZEI

OKTÓBER
ÚJ MÛTÕ
Kórháztörténeti pillanat részesei lehettek a Jósa András
Oktatókórház Gyermekgyógyászati Osztályának dolgozói,
amikor megkezdte mûködését a Gyermeksebészeti mûtõ
az intézményben.

MICHELIN SÉTÁNY

NYÍREGYHÁZÁN AZ AMERIKAI NAGYKÖVET

REPÜLÕNAP

Augusztus 26-án vette kezdetét a XV. VIDOR Fesztivál.
A kilenc napig tartó programsorozat számos helyszínén

A városban több helyszínen, számos programmal várta
az érdeklõdõket a „Krúdy Nap” rendezvénysorozat.

BÜSZKESÉGPONTOK
Az úgynevezett „Büszkeségpont” pályázati program
keretében az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatásával az
önkormányzat az Északi temetõben felújíttatta a Dandos
Gyula mártír és diákvezér emlékére felállított kopjafát,
Szilágyi László és Tomasovszky András síremlékét, valamint az ’56-os kopjafás emlékmûvet, illetve a 28-as parcellát emléktáblával jelölte meg, ahol a két mártír évtizedekig feküdt jelöletlen sírban.

MEGSZÛNT A TELEZÖLD

KÁRPÁTALJAI FIATALOKAT FOGADTUNK

AUGUSZTUS
ÚJ HELYEN A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Új helyre költözött a Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyelete. Irodái immár a belvárosban, a Bethlen Gábor
utca 1. szám alatt találhatók.

Ünnepélyes keretek között mintegy nyolcvan nyíregyházi család ültetett fát gyermekének az Újéletfa-ligetben. A
NYÍRVV által koordinált újéletfa-akcióban a szülõk igényelhetik az önkormányzat által ajándékba adott facsemetét.

KRÚDY NAP

Már nincs telezöld a Sóstói út–Ferenc krt.–Kossuth utca
csomópont közlekedési lámpáján. A forgalmi rend változását jelzõtáblák mutatják, mind a Kossuth utca, mind a
Sóstói út vonatkozásában.

Dr. Kovács Ferenc polgármester meghívására – három
turnusban – a kelet-ukrajnai harcokban megsérült vagy
elhunyt katonák gyermekeibõl álló gyermekcsoportok tölthettek el egy-egy napot a Nyíregyházi Állatparkban és a
Parkfürdõben.

ÚJÉLETFA-LIGET

többezres nagyközönség tekintette meg a színvonalas elõadásokat, koncerteket, szórakoztató programokat.

NYÍREGYHÁZA A KULTÚRA OTTHONA
Dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Rétvári Bence,
az Emberi Erõforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tartottak: Nyíregyháza a kultúra otthona és a fesztiválok városa címmel.

FELÚJÍTOTT ZRÍNYI TORNACSARNOK

CANTEMUS KÓRUSFESZTIVÁL
Augusztus 16–21. között nagy siker övezte Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településén a

Nagy sikerrel zajlott a Repülõnap, ahol dr. Ulrich Attila
alpolgármester üdvözölte az érdeklõdõ nagyközönséget.

Nyíregyházára látogatott Colleen Bell, amerikai nagykövet, aki többek között személyes megbeszélést folytatott dr. Kovács Ferenc polgármesterrel.

BÕVÜLÕ TÁVFÛTÉSI HÁLÓZAT
Szeptember 5-én tartották a „Távfûtési vezeték építése
és távvezeték-hálózat bõvítése a belváros tisztább levegõjéért” címmel megvalósított projekt zárórendezvényét a
Vasvári Pál Gimnáziumban. A fejlesztésnek köszönhetõen
bõvülhetett a távfûtéssel ellátott intézmények köre a Vasvári és a Kölcsey gimnáziummal, valamint a Jósa András
Múzeummal és a megyei levéltár épületeivel.

Húsz fát ültettek el a Michelin Csoport dolgozói a Bujtositónál annak tiszteletére, hogy két évtizede van jelen a gumiabroncsokat gyártó vállalat Magyarországon.

ASZFALTOT KAPOTT A LOMBKORONA
Átadták a földútból aszfaltossá lett Lombkorona utcát a
közlekedõknek. Nyíregyházán 2016-ban hét utcában épült

ELISMERÉS SZOLGÁLATÉRT

97,82% A NEM-RE VOKSOLT

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Nyíregyházi Rendõrkapitányság és a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Polgárõr Szövetség elismerésben részesítette azokat a polgárõröket, közterület-felügyelõket és rendõröket, akik a 2016-os turisztikai idényben rendszeres szolgálatot láttak el és kimagasló tevékenységet végeztek.

Október 2-án zajlott az Országos Népszavazás a kötelezõ betelepítési kvótáról. Nyíregyházán 100 szavazókörben a szavazók 41,47 százaléka (39 667 fõ) járult az urnákhoz, hogy véleményt nyilvánítson. A szavazatok 92,85
százaléka érvényes volt. Az érvényesen szavazók 97,82
százaléka nemmel voksolt.

FELÚJÍTOTT MÓRICZ TORNATEREM

A SPORT LEGYEN A TIED!

Átadták a Móricz Zsigmond Általános Iskola felújított
tornatermét.

IDÕSBARÁT ÖNKORMÁNYZATI DÍJ

Az EMMI Sportért Felelõs Államtitkársága és a Magyar
Diáksport Szövetség szervezésében a Continental Arénában rendezték meg „A sport legyen a tied” elnevezésû
programot, ahol Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár
és dr. Kovács Ferenc polgármester is köszöntötte a sportszakembereket és a programra érkezõ diákokat.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester vette át Balog Zoltán
minisztertõl és Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkártól az Emberi Erõforrások Minisztériuma által adományozott Idõsbarát Önkormányzat Díjat.

új aszfaltút és másik hatban cserélte a már meglévõ aszfaltszõnyeget a NYÍRVV Kft.

35 ÉVES AZ ÖNÁLLÓ TÁRSULAT

NOVEMBER

LOGISZTIKAI RAKTÁR ALAPKÕLETÉTELE
Letették az alapkövét a RÉVÉSZ-NYÍRLOG Kft. által
a Debreceni úti Ipari Park területén építendõ „Logisz-

Megnyitotta kapuit a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület nyíregyházi irodája, a FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér.

Megnyílt a „35 év képekben” címû fotókiállítás a Móricz Zsigmond Színházban. A kiállítást jubileumi alkalomból rendezték, hiszen 35 éve, hogy megalakult a Móricz
Zsigmond Színház Önálló Társulata.

TIRPÁK FESZTIVÁL ÉS VÁROSTORTA

TIRPÁK LAKODALMAS

FACE-EK IRODA

Ünnepélyesen átadták a Zrínyi Ilona Gimnázium
Tiszavasvári úti felújított tornacsarnokát.

SZEPTEMBER

FEJLESZTÉS A MALOMKERTBEN
Dr. Kovács Ferenc polgármester helyszíni szemlén tekintette meg a munkálatok befejezését követõen a „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvisszatartási célú tározók
fejlesztése” projekt malomkerti helyszínét.

HOTEL SÓSTÓ PÁLYAMÛVEK
INGYENES TANSZERCSOMAG
XI. Nemzetközi Cantemus Kórusfesztivál programját, ahol
öt külföldi és hét hazai kórus mutatkozott be a nagyközönségnek.

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
Hagyományosan a Kossuth téren tartották az államalapító Szent István tiszteletére rendezett önkormányzati ünnepséget, ahol az új kenyér megáldása mellett a Nyíregyháza Város Díszpolgára címet és az Inczédy György Életmû-díjakat is átadták, elõbbit dr. Adorján Gusztáv kapta.
Augusztus 20-án a Sóstói Múzeumfaluban kenyérünnepre
várták a látogatókat, de több városrészben is (Rozsrét,
Nagyszállás) vidám, szórakoztató közösségi programokkal ünnepeltek.
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Az önkormányzat kiállításon mutatta be a nagyközönségnek a „Modern Városok Program” keretében megvalósuló Hotel Sóstó Spa & Resort négycsillagos szálloda tervezésére kiírt pályázatra beérkezett pályamûvek látványterveit a Váci Mihály Kulturális Központban.

A Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû tagiskola elsõseinek
Jászai Menyhért alpolgármester adta át azt az önkormánytikai Raktárnak”. Az eseményen jelen volt Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelõs államtitkára, Tasó László, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelõs államtitkára és dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is.

NYÍREGYHÁZA JAROSLAWBAN
A lengyelországi Jaroslawban rendezték meg a VI.
Bencés Vásárt, ahol Nyíregyháza önálló standon mutatkozott be.

2017. JANUÁR 20.

Nagy sikerrel zajlott a Tirpák Fesztivál, az Országos
Gasztrocsata, az Országos Grillbajnokság, illetve az I. Nyíregyházi Bogrács- és Grillbajnokság városunk fõterén. A
Nyíregyházi Szakképzési Centrum felajánlásaként pedig
megsütötték Nyíregyháza Város Tortáját is.
2017. JANUÁR 20.

Soha nem látott, nagyszabású bemutatót tartottak a Sóstói Múzeumfaluban. A Szabolcs Táncegyüttes kezdeményezésére mintegy 170 fõ közremûködõvel mutatták be a
„ Tirpák földi híres lagzi, Nyíren, réten kár kihagyni...” címû
hagyományõrzõ tirpák lakodalmast.

(Folytatás a következõ oldalon.)
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VISSZATEKINTÔ

EZ IS TÖRTÉNT 2016-BAN...
NOVEMBER

LÁTHATÓSÁGI GYALOGÁTKELÕHELY

2X2 SÁVOSRA BÕVÜLT A SZEGFÛ UTCA
Ünnepélyesen felavatták és jelképesen átadták a városlakóknak a 2x2 sávosra bõvített Szegfû utcát, mely a „Gazdaságösztönzõ közlekedésfejlesztés a Szegfû utca bõvíté-

TÜZÉR UTCAI FEJLESZTÉS
Dr. Kovács Ferenc polgármester helyszíni szemlén tekintette meg a csapadékvíz-elvezetõ rendszer fejlesztésének Tüzér utcai szakaszát a mûszaki átadást-átvételt követõen.

SZÉNA TÉRI KUTYAFUTTATÓ
Láthatósági gyalogátkelõhelyet alakított ki a NYÍRVV
Nonprofit Kft. a Bethlen Gábor utcán, a Szent Miklós
Görögkatolikus Általános Iskola elõtti útszakaszon.

„KAPUHÁZ” KÖZÖSSÉGI HÁZ FELÚJÍTÁSA
Dr. Kovács Ferenc polgármester és Langerné Victor Katalin, társadalmi felzárkózásért felelõs helyettes államtitkár is részt vett és köszöntõt mondott a „Kapuház” Közösségi Ház felújított épületének megszentelési ünnepségén.
A Nyíregyházi Egyházmegye, illetve a Sója Miklós
Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola által szervezett
ünnepség egyben a Magvetõ Tanoda nyitórendezvénye és
az irgalmasság szentévének záróünnepsége is volt.
A kutyatulajdonosok és kedvenceik birtokba vehették
az új Széna téri kutyafuttatót.

STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS

se, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a
Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén” címû
projekt keretein belül újult meg.

ÚJ JÁRDASZAKASZ

EGYÜTTMÛKÖDÉS KIBÕVÍTÉSE
A Külgazdasági és Külügyminisztériumban került sor a
Magyar Kormány és a LEGO Manufacturing Kft. között
egy, a stratégiai partnerségi együttmûködés kibõvítését
célzó dokumentum ünnepélyes aláírására.

ÚJ KÖNYVTÁRSZOBA
Felavatták a Zrínyi Ilona Gimnázium új könyvtárszobáját. A fejlesztés szép példája az összefogásnak, a 2016os bál bevételébõl valósulhatott meg.

DECEMBER

Ünnepélyesen felavatták az Alsóbadúri úton újonnan
épült több mint 300 méteres járdaszakaszt.

AJÁNDÉK LAPCSÁNKA

SÓSZOBA A PETÕFIBEN

Stratégiai fontosságú együttmûködési megállapodást
írt alá a Nyíregyházi Egyetem és a LEGO Manufacturing
Kft. A megállapodás célja a szorosabb oktatási, kutatási és gyakorlati együttmûködés megvalósítása.

FELÚJÍTOTT KODÁLY ZOLTÁN UTCA

A város vezetõi a korábbi évek hagyományaihoz híven
idén is frissen sült ajándék lapcsánkával kínálták csütörtök délutánonként az Adventi Forgatagban sétáló
nyíregyháziakat.

ELECTROLUX-FELAJÁNLÁS

Elsõként alakítottak ki sószobát a város iskolái közül a
borbányai Petõfi Sándor Tagintézményben. A különleges
helyiség a LEGO támogatásával készült el.

A KÍGYÓ UTCA IS NYITVA
Egy önkormányzati pályázat részeként szeptemberben
kezdõdött a Debreceni út–Kígyó utcai csomópont átépítése, s a kivitelezõ a munkálatokat decemberben be is fejezte. Már nyitva áll a Kígyó utca a forgalom elõtt, szabadon használhatják a közlekedõk.

November 15-én átadták a Kodály Zoltán utca felújított
szakaszát.

OKOSMÉRÕ-HÁLÓZAT
Gazdaságos energiafelhasználást támogató okosmérõhálózatot létesít a KOM Központi Okos Mérés Zrt. a magyar állam megbízásából. A hazai közüzemi társaságok
közremûködésével a kísérleti projektben kezdetben 60
ezer fogyasztásmérõt helyeznek ki a villamosenergia-,
földgáz-, víz- és távhõszektorban. Nyíregyháza az egyik
helyszín.
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Az Electrolux nyíregyházi gyára a város önkormányzatával együttmûködve 35 darab kombi hûtõszekrényt ajánlott fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház részére.
2017. JANUÁR 20.

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
alkalmából, Nyíregyházán tanuló
középiskolás diákok számára
A pályázat címe: A kommunizmus áldozataira emlékezünk
A pályázat kiírója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Pályázhat: valamennyi 2016–2017-es tanévben
nyíregyházi középiskolában tanuló diák
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
olyan irodalmi pályamûvek beadását várja, melyek:
– megemlékeznek a kommunizmus áldozatairól,
vagy
– tisztelegnek a kommunizmus áldozatai elõtt, vagy
– a témával kapcsolatos, saját családban, esetleg
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
A pályamûvek terjedelme: maximum 10 000 karakter
Beküldési határidõ: 2017. február 19. (vasárnap) 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,
emlekezunk@nyiregyhaza.hu

2017. JANUÁR 20.

LOVAS JÁRÕRÖK
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye lovas rendõrei rendszeresen ellenõrzik a tanyavilág lakóit. A járõrszolgálat célja, hogy a településeken kívül élõknél, a gépjármûvel nehezen megközelíthetõ helyeken, tanyákon
tovább növelje a vagyon- és
közbiztonságot.
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KULTÚRA

HORÁNYI JULI RUHÁIT VISELIK SZÍNÉSZEINK
A 2014-es X-Faktorban második helyet szerzett énekesnõ, zeneszerzõ, a Móricz Zsigmond Színházban jelmeztervezõként debütál a Függöny fel! címû elõadás premierjén szombat este.

(Fotó: Gálos Viktor)

A színház iránti rajongás a családjukban az „alapfelszereltség” része, hiszen az édesanyja jelmeztervezõ
volt, az édesapja színész, az Esztergomi Várszínház igazgatója. Bár Juli már a középiskolában is imádta a zenét,
magánénekórákra járt, mégis látványtervezõ szakon szerezte diplomáját Kaposvárott, ahol díszlet- és jelmeztervezést egyaránt oktattak. Mint lapunknak elmondta,
szívesebben koncentrál egyszerre csak az egyik dologra, mert az energiáit nagyon megosztja, ha a teljes látvány az õ felelõssége, fõleg, amióta zenei karriert is
épít mellette.
– Eddig több mint húsz színházi produkcióban vettem
már részt díszlet-, illetve jelmeztervezõként. Elõször 2008ban a Szkénében dolgoztam a Rusznyák Gábor rendezte
Vérnász címû elõadásban, melynek fõszerepét Tóth Ildikó
alakította. Nagyon szép produkció volt, és én is jó kritikát
kaptam a jelmezeimre.
– Dolgoztam az elmúlt évek során független társulatokkal is, mint a Gólem Színház, a Maladype, de terveztem
már Szegedtõl Miskolcig, a Pesti Színháztól a Merlinig sok
helyen. Nagyon emlékezetes számomra Nagyváradon A
dzsungel könyve. Az elõadást édesapám, Horányi László
rendezte, akitõl teljesen szabad kezet kaptam, és ezt nagyon élveztem. Szerintem izgalmas lett az általam megálmodott látványvilág.

énekelni, hiszen Peti többször is meghívta azóta a zenekarába, a The Biebers-be, s közös daluk is született. A most
bemutatandó Függöny fel! címû bohózat rendezõje Puskás
Tivadar, akinek javaslatára bízták meg Julit a jelmeztervezõi feladatokkal. Mint kérdésünkre elmondta, nem elõször
dolgozik városunkban.

Horányi Juli

HEGYI BARBARÁT IS „ÖLTÖZTETTE”
„Öltöztette” már többek között Bencze Ilonát, Murányi
Tündét, Ladányi Andreát, egy alkalommal, a Színházak Éjszakáján pedig a Vígszínházban készítette a jelmezeit egy
Eszenyi Enikõ rendezte mûsornak, amiben az akkori szinte
összes társulati tag szerepelt, például Hegyi Barbara, Börcsök
Enikõ, Lengyel Tamás, Kútvölgyi Erzsébet. Hajdan az édesanyja tervezett Békéscsabán egy Csizmás Kandúr elõadást,
amiben színházunk mûvésze, Puskás Tivadar is játszott.
Akkor ismerte meg a fiát, az énekes, színész Puskás Petit.
Nem sejtették, hogy egyszer majd egy színpadon fognak

ITT LESZ A PREMIEREN
– Nyolc éve már jártam itt; akkor egy tervezõnek segítettem. Nagyon jó hangulatú munkafolyamat volt, és így
örömmel tértem vissza. A tervezés során elõször elolvasom a szövegkönyvet, illetve ha készült belõle film, mint
például ebbõl a darabból, akkor megnézem. Ezután megbeszélem a rendezõvel, mik az elképzelései, majd elkezdek gyûjtõmunkát folytatni. Én elsõsorban fotókból, hangulatokból inspirálódom. Ennél a munkánál a street stylet, vagyis az utcai, de nagyon kreatív és divatos viseletekkel foglalkozó blogokat böngésztem át, mert olyan ruhákat szerettem volna, amik modernek, mégis egyediek, és
annak ellenére, hogy maiak, kortalanok. A darab a ’90-es
évek Angliájában játszódik. A ruhák ekkor nagyon jellegzetesek voltak, és most újra divatosak az akkori formák,
színek, ilyen szempontból ez egy szerencsés egybeesés.
A premieren mindenképpen itt leszek.
Mûvészeink közül Pregitzer Fruzsina, Fellinger Domonkos, Rák Zoltán, Dézsi Darinka, Szabó Márta, Tóth Zolka,
Éry-Kovács Zsanna, Gulácsi Tamás, Tóth Károly és Puskás
Tivadar viseli majd az általa megálmodott öltözékeket.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

TÁJÉKOZTATÁS
Intelligens Hálózat Mintaprojekt
2017. január 17-én Nyíregyháza távfûtéses lakásaiban elkezdõdtek az Intelligens Hálózat Mintaprojekt szerelési munkálatai. Azokban a lakóközösségekben, ahol a fogyasztók hozzájárultak a mintaprojektben való részvételhez, felszerelésre kerülnek az adatgyûjtõ egységek. Ezek a berendezések
begyûjtik a lakásokban található távkiolvasható melegvíz-mérõk és költségosztó készülékek fogyasztási adatait. Az adatgyûjtõ egy szerverre továbbítja
a kiolvasott értékeket, így hatékonyabbá válik a fogyasztói elszámolás. A
fogyasztók a folyamatosan rögzített adatokat internetes felületen nyomon
követhetik, és tudatosabb energiafelhasználással megtakarítást érhetnek el.
Üdvözlettel: NYÍRTÁVHÕ Kft.
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HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: belsô ellenôr.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre, 6 hónap próbaidôvel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által ellátandó feladatok:
– Elemezni, vizsgálni és értékelni a belsô kontrollrendszerek kiépítésének, mûködésének,
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint mûködésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.
– Elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erôforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelôségét, a beszámolók valódiságát.
– A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezôk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelôzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv mûködése eredményességének növelése és a belsô kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.
– Nyilvántartani és nyomon követni a belsô ellenôrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvôképesség.
– Büntetlen elôélet.
– Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
– A közszolgálati tisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. számú pontjában belsô ellenôrzési feladatkörhöz meghatározott végzettség.
– Legalább 2 éves költségvetési szervnél szerzett ellenôrzési, költségvetési, pénzügyi,
számviteli gyakorlat.
Elônyt jelent: közbeszerzési referens szakképesítés megléte.
Elvárt kompetenciák:
– Lendületes, motivált, céltudatos személyiség.
– Munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
– Problémamegoldás, kommunikációs készség, objektivitás, írásbeli kifejezôkészség.
– Gépjármûvezetôi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylésérôl szóló
igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban 2017. március 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzsment munkatársa nyújt (06-42/524-567).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôforrás
Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. – 131. iroda).
– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló következô száma (2017. január 13., 2017. január 20. megjelenés)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország napilap (2017. január 13. megjelenés)
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SPORT

ÚJ ARÉNA, VÁLOGATOTTMECCSEK – EZ TÖRTÉNT 2016-BAN NYÍREGYHÁZÁN
Mozgalmas év volt 2016 a nyíregyházi
sportéletben. Elkészült a Continental Aréna, melyben több válogatottmérkõzést is
rendeztek. Felújítottak tornatermeket, ismét volt Michelin Bringafesztivál és Hübner Strandröplabda Verseny, a Szpari pedig megnyerte a bajnokságot. Olimpikonjaink jól szerepeltek Rióban, Helebrandt
Máté egyéni csúcsot javított, Veres Amarilla éremmel térhetett haza. Összefoglaltuk röviden az elmúlt esztendõt.

JÚNIUS

AUGUSZTUS

NOVEMBER

EURÓPA-LIGA AZ ARÉNÁBAN

28. HELY A RIÓI OLIMPIÁN

GYÕZTES KÉZILABDA-VÁLOGATOTT

Átadták a felújított Continental Arénát.
A beruházás több mint 2 milliárd forintba
került, és sok olyan rész is megváltozott,

Zsúfolásig megtelt nézõkkel a Continental Aréna. A magyar férfi kézilabda-válogatott Lettország ellen lépett pályára, és

JANUÁR
KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA
A Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Diáksport és Szabadidõ Egyesület V-VI.
korcsoportos fiú kézilabda diákolimpia országos elõdöntõt rendezett Nyíregyházán.
A szabolcsi megyeszékhelyet a Zrínyi Ilona Gimnázium együttese képviselte.

FEBRUÁR

amely nem látványos, például a gépészet,
a tûzvédelmi rendszer, így a legszigorúbb
követelményeknek is megfelel az épület.
Nyíregyházán rendezték a nõi röplabda
Európa-liga egyik csoportjának mérkõzéseit. Június 3–5. között a magyar válogatott mellett Románia, Szlovénia és Görögország lépett pályára. Ez volt az új Continental Aréna elsõ rendezvénye.

SZENIOR ÚSZÓVERSENY

AZ NB II-BEN A SZPARI

Egyéni legjobb idejét nyújtva a 28. helyen
ért célba Helebrandt Máté a Riói Olimpián a
20 kilométeres gyaloglásban. A nyíregyházi
atléta négy kilométert követõen az 58. helyen állt, utána viszont egyre feljebb kúszott,
végül 1:22.31-es idõvel a 28. helyen ért célba, ezzel a 11. legjobb európai lett.

SZEPTEMBER
AMARILLA BRONZÉRMES

MÁRCIUS
SZABOLCS TAKARÉK NYUSZI FUTÁS
Megnyerte a labdarúgó NB III-as bajnokságot a Nyíregyháza Spartacus, és ezzel
feljutott az NB II-be. Az utolsó találkozón
a brazil világbajnok Edú végezte el a kezdõrúgást.

MICHELIN BRINGAFESZTIVÁL

GYALOGLÓSIKER
Helebrandt Máté sikere Dudincében. A
nyíregyházi gyalogló megnyerte az 50 kilométeres magyar bajnokságot, azok után,
hogy 20 kilométeren is gyõzött. A sportoló
mindkét számban kiharcolta az olimpiai
részvétel jogát.

ÁPRILIS
7. LETT A FATUM
A 7. helyen végzett a bajnokságban a
Fatum Nyíregyháza nõi röplabdacsapata.
Az együttes a szezon után megerõsítette
keretét, több magyar és külföldi játékost is
szerzõdtetett.

DÖNTÕS NYÍREGYHÁZI ÚSZÓK
13. alkalommal rendezték meg a hagyományos százhalombattai rövidpályás országos úszóbajnokságot, ahol
megjelent az úszósport elitje, és a Nyíregyházi Sportcentrum is képviseltette
magát. Két nyíregyházi versenyzõ is
döntõs lett. Hatházi Dóra korosztályos
csúccsal 100 méter pillangón került a
fináléba, míg Szurovcsák Ivett kiváló
egyéni teljesítménnyel 100 méter mellen harmadik lett.

11. alkalommal rendezték meg Sóstón a
Szenior Úszóversenyt. A viadalra külföldrõl is érkeztek versenyzõk, így nemzetközi
volt a verseny. Több kategóriában is új országos csúcs született.

24. alkalommal rendezték meg a Szabolcs
Takarék Nyuszi futást. Számos kiegészítõ
programmal várta a szervezõ Nyíregyházi
Sportcentrum a családokat. A táv az óvodásoknak és az alsó tagozatos iskolásoknak
400 méter, a felsõsöknek 800 méter volt.

végig irányítva a meccset, magabiztosan
gyõzött. A nyíregyházi Harsányi Gergely 8
góljával a mezõny legeredményesebb játékosa lett. A magyar „B” válogatott is pályára lépett, és Norvégia „B” csapatát gyõzte le.

Több ezren pattantak idén is nyeregbe a
6. Michelin Bringafesztiválon. A kerékpáros biztonsági rendezvényen már hagyományosan a tudatos közlekedés fontossága köré épültek a programok.

A harmadik helyen végzett a Riói Paralimpián a magyar nõi kerekesszékes párbajtõrcsapat. A válogatottnak a nyíregyházi Veres Amarilla is tagja volt.

DECEMBER
MODERN TEKEPÁLYA

OKTÓBER
DOBOGÓN A FLEXI-TEAM SPORTOLÓI

JÚLIUS
HÜBNER STRANDRÖPLABDA FESZTIVÁL
Ismét benépesült Nyíregyháza belvárosa. A Kossuth téren épített strandröplabdapályán ötödik alkalommal rendezték meg
a Hübner Strandröplabda Fesztivált, melyre 33 csapat nevezett.

Nyíregyházán rendezték az Aerobik
Magyar Kupa sorozat következõ fordulóját. Az ország különbözõ pontjairól közel
ezer versenyzõ érkezett. A házigazda FlexiTeam sportolói is dobogóra állhattak a versenyen.

Új gépészetet és elektronikát kapott a
Városi Stadion tekepályája. A több mint 13
millió forintos beruházást Nyíregyháza saját erõbõl finanszírozta. Beépítettek 4 új kezelõpultot és 4 eredményjelzõ falat is hangjelzéssel. A beruházás által immár modern
körülmények között játszhatnak mérkõzéseket.

MEGSZÉPÜLT TORNATERMEK

VILÁGBAJNOKOK AZ ARÉNÁBAN

A Móricz Zsigmond Általános Iskola csarnoka a hatodik tornaterem, mely megszépült Nyíregyházán, és további négyre már
kész tervekkel rendelkezik a város, így rövidesen újabb felújítási munkák indulhatnak.

Két mérkõzést is játszott a magyar válogatott ellen a világbajnok spanyol futsal
nemzeti csapat a Continental Arénában.
Mindkét találkozón több mint kétezer nézõ
fogadta az együtteseket.

SPORTPROGRAM
Január 21., szombat 11.00 Stadion,
mûfüves pálya, Nyíregyháza Spartacus–HTE labdarúgó edzõmérkõzés
Január 21., szombat 16.30 Continental
Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–DEAC
férfi kosárlabda NB I/B-s mérkõzés
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Január 22., vasárnap 10.30 NYE Atlétikai Csarnok, Junior és Ifjúsági Atlétikai verseny
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ
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PROGRAMOK

GAZDIKERESÕ
Viktor: Körülbelül 6 éves, ivartalanított,
keverék kan, akit Állatotthonunkból fogadtak örökbe, de sajnos szökõs természete miatt visszakerült a kennelsorra!
Nagyon kedves kutya, barátságos, fajtársaival jól kijön, kedvence az agilitys
játékok, és pórázon szépen sétál!

PROGRAMOK
KUKTA KUTYA... A Burattinó Bábszínház elõadásai: január 21-én 16.00: Kukta kutya õrségben, 22-én 10.00: Jancsi és Juliska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
BODA–KOZMA ZONGORAEST. Január 23-án 17.00
órakor a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola
hangversenytermébe várják az érdeklõdõket a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium mûvésztanárainak zongoraestjére. Elõadók: Boda Balázs és Kozma Dávid. A
belépés díjtalan!
CSIPKEKIÁLLÍTÁS. A Váci Mihály Kulturális Központ,
valamint a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség
várja az érdeklõdõket január 24-én 14.00 órára a Szépkorúak Csipkekiállításának megnyitójára. A tárlat február 10éig, naponta 9.00–19.00 óráig látogatható a VMKK emeleti galériájában.
ELÕADÁS AZ EGÉSZSÉGRÕL. EGÉSZ-ség tudomány
és hagyomány – Géczy Gábor elõadása. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár. Idõpont: január 24-én 17.00 óra.
Belépõjegy nincs, támogatást köszönettel elfogadnak! Érdeklõdés: Kapczár Tibor, 70/944-6995.
MINDENTUDÁS KÖNYVTÁRA gyerekeknek. A madarak világa – Lehetõségek és kihívások napjaink gyorsan változó világában. Elõadó: prof. dr. Szép Tibor egyetemi tanár, MME elnökségi tag. Idõpont: január 25-én
10.00 óra. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár, konferenciaterem.
A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR soron következõ összejövetelét január 25-én 10.00 órai kezdettel tartja a Nyírség Könyvtár Alapítványnál (Ungvár stny. 5.). Megemlékeznek a magyar kultúra napjáról – ennek keretében Arany
János születésének 200 éves évfordulóján tisztelegnek a
nagy klasszikus munkássága elõtt. Témavezetõ: Mádi
Gyuláné, magyar irodalom szakos tanár.
REFORMÁCIÓ-TÁRLAT. A Reformáció 500. évfordulója alkalmából létrehozott tárlat megnyitójára várják az érdeklõdõket január 25-én 13.00 órától, ahol bemutatják a
Vizsolyi Biblianyomtató Mûhely nyomdagépét és az eredeti Vizsolyi Biblia reprint kiadását. Megnyitják: Gáll Ottó
igazgató és Gulyás Csaba történelemtanár. Helye: Beth-

len Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Iskola (Gomba u. 7.). Megtekinthetõ: február 8-áig. Csoportoknak, osztályoknak elõzetes bejelentkezés: 42/406-079/18 m., info@bethleniskola.hu.
A SZÍVRITMUSZAVAROKRÓL. A Szív klub következõ
foglalkozásán dr. Szilágyi Attila fõorvos tart elõadást a szívritmuszavarokról a Városmajori Mûvelõdési Házban január 25-én 17.00 órától. A belépés díjtalan!
KIÁLLÍTÁS. Sebõk Réka díszlettervezõ mûvész kiállítása nyílik január 26-án 16.00 órától a Pál Gyula Teremben,
amely február 22-éig tekinthetõ meg keddtõl szombatig
9.00–17.00 óra között.
KÖNYVBEMUTATÓ. Fiatal írók szemével a világ. A Jelen! címû antológia bemutatója január 26-án 16.30-tól a
Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Vendégek:
Dávid Ádám író, szerkesztõ, Dian Viktória fõszerkesztõ,
Gaborják Ádám, a JAK elnöke, Kalapos Éva Veronika író.
Moderátor: Béres Tamás.
SZENT EFRÉM NAPOK. A Görögkatolikus Metropólia
várja az egyházi zene iránt érdeklõdõ közönséget a január 27-e és 29-e között megrendezendõ Szent Efrém Napok elnevezésû programsorozatára. A belépés a rendezvényekre ingyenes. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.
A NÉLKÜLE C. FILMREGÉNY BEMUTATÓJA. Dedikálással egybekötött könyvbemutatóra várják az érdeklõdõket január 27-én 17.00 órakor a Szarvas utca 1–3. szám
alatti irodaházban található Labor Café kávézóba. Gyuris
Tibor színmûvész Nélküle címû filmregényérõl Gerliczki
András irodalomtörténész beszélget a szerzõvel; a kellemes kávéházi délutánon közremûködik Jenei Judit és Székely Szabolcs István.
NÉPMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁST tekinthetnek meg, akik
ellátogatnak a Népmûvészeti Egyesület Sz-Sz-B Megyei
Szervezetének Alkotóházába, Nyíregyházán a Széchenyi
u. 20. sz. alá. Ugyanitt bõrmûves, fafaragó, kosárfonó,
szövõ szakkörre és vertcsipke-készítõ tanfolyamra várják
a jelentkezõket. Nyitvatartás: hétfõ–csütörtök: 8.00–16.00,
péntek: 8.00–14.00 óráig.
TEXTIL, KERÁMIA, FOTÓ. A magyar kultúra napja alkalmából két kiállítás is nyílt a Nyíregyházi Városi Galériá-

Tyson: Körülbelül 3 éves, ivartalanított,
keverék kan, akire Nyíregyháza külterületén, egy árokban találtak rá. Tyson
annyira le volt soványodva, kiéhezve,
hogy lábra sem tudott állni. Jelenleg már
biztonságban, melegben lábadozhat.
Reméljük, hamar erõre kap és rövidesen egy szeretõ családra is rátalál, akik
élete végéig gondoskodnak róla.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

ban. Az emeleti termekben Fekete Nóra textilmûvész,
Gabulya Márta kerámiatervezõ mûvész és Homoródi Éva
festõmûvész közös tárlata tekinthetõ meg, míg az alsó szinten Móricz 35’ címmel színháztörténeti fotókiállítás várja
az érdeklõdõket február 22-éig.
COMPUTER RETRO – az informatika hõskora címmel
nyílt tárlat a volt SZÜV székházban (Vasvári Pál u. 1.). A
’80-as, ’90-es évek sztár-számítógépeit állították ki, valamint a SZÜV hagyatékot is bemutatják. Korhû helyszínen
láthatóak a korabeli eszközök, melyek között vannak mûködõ és kipróbálható gépek is. A belépés ingyenes, tárlatvezetés elõre egyeztetett idõpontban. Megtekinthetõ: március 2-áig, kedden, szerdán, csütörtökön 10.00–16.00 óra
között. Érdeklõdni: 30/218-1021.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 21., szombat 19.00 Függöny fel!, Bemutató bérlet,
Nagyszínpad
Január 23., hétfõ 19.00 Függöny fel!, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Széchenyi „B” bérlet, Krúdy Kamara
Január 24., kedd 10.00 Vuk, Csingiling bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Függöny fel!, Móricz bérlet, Nagyszínpad
Január 25., szerda 10.00 Vuk, Kukori bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Tündér Lala, Szende bérlet, Nagyszínpad
19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Kölcsey
bérlet, Nagyszínpad
Január 26., csütörtök 10.00 Vuk, Aladdin bérlet, MÛvész
Stúdió
14.00 Tündér Lala, Szundi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Arany
bérlet, Nagyszínpad
Január 27., péntek 10.00 Vuk, Kis Mukk bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Tündér Lala, Tudor bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Ruttkai bérlet, Krúdy
Kamara

MÛVÉSZPORTRÉK ZENÉBE CSOMAGOLVA IV.

TÁRSADALMI HIRDETÉS
A Rotary Club Nyíregyháza tájékoztat mindenkit és köszöni mindazoknak, akik
segítõ szándékkal és tettel felkeresték a Karácsonyi Adományházat.
A kor és nem szerint megjelölt játék-, ruha- és egyéb nagyszámú csomagokat
folyamatosan továbbadtuk az Oltalom Szeretetszolgálatnak, az ünnepekig történõ
szétosztás céljával.
A pénzadományokat, az elõírt elszámolás szerint, a hátrányos helyzetû gyerekek
megsegítésére fordítjuk.
Errõl az együttmûködõ egyesületek bevonásával és a sajtó nyilvánosságát kérve
értesítjük majd az érintetteket és minden érdeklõdõt.
A rászorulók nevében is tisztelettel köszönjük a humanitárius segítséget!
Rotary Club Egyesület Nyíregyháza
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Végy egy festõt, s mellé egy másik mûvészt, mutasd meg a portréfilmjét, adj hozzá Cseh Tamás dalokat és Kormoránt, s máris kész egy sikeres program!
A Móricz Zsigmond könyvtár „Mûvészportrék zenébe csomagolva” sorozatának
negyedik estje szereplõje Székhelyi Edit festõmûvész, illetve az egykoron Nyíregyházán élt és alkotott Mészáros Gábor keramikusmûvész január 27-én 16.30-tól.
Az ötletgazda Balogh Attila, aki maga is mûveli a mûvészeteket, rajz szakos
tanárként úgy két évtizede 18 portréfilmet készített a városban és megyében
alkotó képzõmûvészekkel, kiknek alkotói karakterét mutatta be az akkori jelennek, s átmentette õket a mai utókornak. Nem mellesleg magángalériát nyitott
saját otthonában, de a külföldi gyûjtõkön túl sajnos nemigen volt tõke már akkor
sem az értékes mûalkotásokra Nyíregyházán. Maradt mára a nosztalgia, s az
elhatározás újabb filmek forgatására, hiszen mûvészi ambíciói a mozgókép és a
fotó felé fordították. Balogh Attila számára zenében is megjeleníthetõ a képzõmûvészet és fordítva is. Zenészbarátaival a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében újabb estekre készülnek Bodó Károllyal, Szikora Tamással, Küzmös
Enikõvel, Tóth Sándorral, illetve az Egri Erzsébet–Orr Lajos mûvészházaspárral,
s persze a film forog tovább!
(Matyasovszki Edit)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

JANUÁRI SZÜLETÉSNAPOSOK SZOBRAI
A MEGYEHÁZA ELÕTT
A megyeháza elõtt hazánk két egykori miniszterelnökének a szobrai láthatók. Mindkettõjükben közös,
hogy a megyénkben és januárban
születtek.
Lónyay Menyhért 195 évvel ezelõtt, 1822. január
6-án
született
Nagylónyán. A kiegyezés korában
pénzügyminiszter,
majd 1871. november 14-étõl
1872. december 4éig miniszterelnök
volt. Sokat tett az
1862-ben megnyílt
Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület megalapításáért,
valamint azért,
hogy Nyíregyháza
legyen a megye
központja.
Érdemeiért a város
díszpolgárává választotta. 1884. no-
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vember 3-án hunyt
el Budapesten.
Szobrát gróf Vay István alkotását mintául véve Györfi Sándor szobrászmûvész készítette el
2000-ben.
Kállay Miklós
130 évvel ezelõtt,
1887. január 23-án
született Nyíregyházán. A városhoz
sok szállal kötõdõ
Kállay 1942. március 9-étõl 1944.
március 22-éig volt
a magyar kormány
miniszterelnöke.
Szobrát, Gömbös
László alkotását
eredetileg a Bessenyei téren állították
fel 1994-ben. Onnan 2000-ben helyezték át a mai helyére és augusztus 18-án leplezték le Lónyay szobrával
együtt.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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