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Idén kétmilliárd forinttal többet költhet Nyíregyháza
a sok évtizedes lemaradásban lévõ úthálózat fejlesztésé-
re. A városvezetés több esztendeje futó, saját forrásokra
épülõ, 2017-ben is folytatódó stratégiája most kormány-
zati megerõsítést kapott, a beruházássorozat nemsokára
kezdõdik, s egy kis része nyúlhat át 2018-ra.

A januári közgyûlés elején jelentette be dr. Kovács Fe-
renc polgármester, hogy kétmilliárd forintot kap a kabinet-
tõl az önkormányzat a területi infrastrukturális fejlesztések-
re. A pénzt a korábban beadott tervek szerint út- és járda-
építésre, illetve tíz utcában a szennyvízcsatorna-hálózat bõ-
vítésére fordítják. Utóbbira azért van szükség, mert néhány
utca kimaradt a pár éve zárult programból, amit most lehet
korrigálni.

GYORSÍTJA A KORMÁNY A FELZÁRKÓZTATÁST
A kormányzat az elmúlt év végén 10,5 milliárd fo-

rintos támogatásról döntött, s ebbõl Nyíregyháza ki-

KORMÁNYZATI KÉTMILLIÁRD ÚTFEJLESZTÉSEKRE
emelt összeget, 2 milliárd forintot kapott. Ez a polgár-
mester szerint az eddigi munka elismerése és annak
felismerése egyben, hogy nálunk sok még a tennivaló,
így a kiemelt összegû támogatással a kormány célja
Nyíregyháza felzárkóztatásának felgyorsítása. Hozzá-
fûzte, az önkormányzati utak aszfaltozottsága szem-
pontjából 2010-ben Nyíregyháza az utolsó elõtti he-
lyen állt a megyei jogú városok sorrendjében, 40 szá-
zalékos aránnyal. 2013-tól a város – jellemzõen a sa-
ját erejére támaszkodva – 86 utat épített, ezzel már
közel 48 százalékosra nõtt az érték. A ciklus végére
szeretnék, ha ez az arány közelebb lenne a hatvan-
hoz, mint az ötvenhez.

SAJÁT ERÕVEL IS KIEGÉSZÍTIK, HITEL NÉLKÜL

Ez a terv a jövõben nagyon komoly beruházásokat
és finanszírozást igényel, hiszen az elõzetes számítá-
sok szerint 20–30 milliárd forint sem lenne elég arra,

hogy teljes körûvé tegyék az utak felújítását és aszfal-
tozását a több évtizedes lemaradás és elhanyagoltság
miatt. Az elmúlt években az önkormányzat ezekre a
célokra több pályázati forrást is nyert, de költségveté-
senként 1 milliárdos saját erõt is biztosítottak. Mint a
polgármester jelezte, mindez hitelek felvétele nélkül
történt és történik, szemben a 2010 elõtti viszonyok-
kal, amikor óriási összegû hitelfelvétellel terhelték a
városkasszát, mégsem épültek ilyen ütemben az utak.
A tervek szerint az idei 2 milliárdos kormányzati tá-
mogatást legalább félmilliárd forinttal kiegészíti a vá-
ros az ütemes fejlesztés érdekében. A pénz felhaszná-
lása és a beruházások rövidesen megkezdõdnek, de
egy részük áthúzódhat a jövõ év tavaszára, hiszen a
téli idõszakban nem lehet mélyépítési munkákat vé-
gezni. (A közgyûlésen elhangzottakról részletesen a
6. oldalon számolunk be.)

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor, Tarczy Gyula)
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6
FEJLESZTÉSEK.
A temetõben több pon-
ton is várhatóak idén fej-
lesztések: például meg-
újul a Pazonyi úti kerí-
tés, és korrigálják a ke-
rékpárút nyomvonalát.

10 KULTÚRA

NAGYDÍJAS FOTÓK

8
NORVÉG TÁNC.
Egy nemzetközi projekt
keretében bemutatko-
zott és tanított is a 4
for Dance, a nyíregy-
házi sikercsapat
Norvégiában.

NÕTT A BETEGEK SZÁMA

Ha kis mértékben, de továbbra is emelkedõben az influenzaszerû tünetekkel or-
voshoz fordulók száma. A 3. héthez viszonyítva ez 1,65 százalékos többletet jelent
a megyei kormányhivatal népegészségügyi osztályának jelentése szerint. A friss hely-
zetértékelésbõl kiderül, hogy a rendelõkben megjelentek közel fele 15 év alatti gyer-
mek, nagyjából egyharmada 15 és 33 év közötti, s 6 százaléka tartozik a legidõsebb
(60 éven felüli) korosztályba. Az is tény, hogy az influenzaszerû megbetegedés tü-
neteivel háziorvosnál jelentkezõk aránya a Nyíregyházi Járási Népegészségügyi Osz-
tály területén volt a legmagasabb. S továbbra is érvényes a teljes látogatási tilalom a
Jósa András Oktatókórház telephelyein.

Azt eddig is tudtuk, hogy Nyíregyháza a zumba által jelentõsen „fertõzött” terület,
hiszen hetente százak frissülnek fel és adják ki a gõzt a „Mozdulj Nyíregyháza!”, az
önkormányzat által szervezett ingyenes programsorozat állomásain. De hogy ez már
a gyerekeknél is menõ... Képünk a pénteken délután öt órától, a Kodály iskola torna-
termében zajló táncóra (?), edzés (?), jókedvû együttlét (?) egyik pillanatát mutatja,
amikor összekapaszkodik a mozgásra éhes, kicsikbõl álló csapat. (A külterületi ge-
rinctornákról pedig a 14. oldalon olvashatnak.)

ZUMBAÕRÜLETZUMBAÕRÜLET

Fotó: Szarka Lajos
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25JANUÁR
SZERDA
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POLGÁRÕRGYÛLÉS
Szerdán megtartották az évadzáró

közgyûlésüket a Nyíregyházi Polgár-
õr Egyesületek. A tagok értékelték a
2016-os évet és meghatározták az idei
évre vonatkozó céljaikat is. A közgyû-
lésen jelen volt többek között Jászai
Menyhért alpolgármester is.

28JANUÁR
SZOMBAT

26JANUÁR
CSÜTÖRTÖK

„BELSÕ TÉR” KIÁLLÍTÁS
Sebõk Rékának nyílt kiállítása a Pál

Gyula Teremben. A nyíregyházi szüle-
tésû szobrász – aki 2011-ben végzett a
Mûvészeti Középiskolában, majd Ka-
posvárott diplomázott alkalmazott lát-
ványtervezés szakon – „Belsõ tér” címû
tárlata február 22-éig látogatható.

28JANUÁR
SZOMBAT

30JANUÁR
HÉTFÕ

FIATALOS PROJEKT
A napokban zárult le a Nyíregyházi

Diák-polgármesteri Iroda, a debreceni
Köz-Pont Ifjúsági Egyesület, a békéscsa-
bai Patent Ifjúsági Szervezet és a Szatmári
Fiatalokért Kulturális Egyesület közös pro-
jektje, melyben a fiatalok városvezetõk-
kel, döntéshozókkal találkozhattak.

25JANUÁR
SZERDA

26JANUÁR
CSÜTÖRTÖK

ELSÕ A BIZTONSÁG
A Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-

parancsnokság parancsnoka tûzvédel-
mi elõadást tartott a nyíregyházi
Electrolux Lehel Kft. gyárában, ahol a
svéd vállalat 8. alkalommal rendezte
meg dolgozóinak a vállalatcsoport Biz-
tonsági Napját.

JÉGGEL VANDÁLKODTAK
Pénteken éjszaka ismét vandálok

okoztak kárt Nyíregyházán. Ezúttal
Sóstón, az ötletes és a városlakók által
nagyon megkedvelt „I love Nyh” jég-
csoda szenvedett kárt. A jégtömbök-
bõl kifaragott betûk közül az y-t dön-
tötték le.

ST. MARTIN NYÍREGYHÁZÁN
Az országszerte ismert és népszerû

zeneszerzõ-elõadó Szentmártoni Imre,
ismertebb nevén St. Martin, a Nyíregy-
házi Leány- és Nõegylet Egyesület
meghívására adott ingyenes koncertet
a VMKK-ban, ahol a legkedveltebb
mûveinek melódiái csendültek fel.

JANUÁR
KEDD

FÁK A RÓZSÁN
Fakivágási és faápolási munkálato-

kat végzett a NYÍRVV Nonprofit Kft.
kedden kora reggeltõl délutánig a Ró-
zsa utcán, ezért az útszakaszon félpá-
lyás útlezárás lassította a közlekedést.
A Városüzemeltetés ezzel a kiosztan-
dó szociális tûzifa készletét is növeli.

REFORMÁCIÓ 500
A reformáció születésének 500. év-

fordulója alkalmából nyílt kiállítás a
Bethlen Gábor Gimnáziumban. Az
oktatási intézményben 25 roll up-on
tekinthetik meg az érdeklõdõk a refor-
máció történetét február 8-áig, elõze-
tes bejelentkezést követõen.
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800 ezer forint értékû adománnyal ked-
veskedett az Elsõ Nyíregyházi Lions Club
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórhá-
zak és Egyetemi Oktatókórháznak. A szer-
vezet 17 éve nyújt segítséget az egészség-
ügyi intézménynek. Idén négy osztály
munkáját segíti az adománnyal.

800 ezer forint értékû adományt gyûj-
tött össze az elõzõ jótékonysági bálján az
Elsõ Nyíregyházi Lions Club a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház javára. Az idén 100
éves szervezet 2000 nyarától tevékenyke-
dik Nyíregyházán. Tagjaik évek óta szer-
veznek prevenciós és karitatív rendezvé-
nyeket. Jótékonysági szolgálatuk közép-
pontjában a látásvédelem és a valamilyen
hátránnyal élõk segítése áll. A Lions Club
a kezdetektõl minden évben támogatja a
Jósa András Oktatókórházban zajló gyó-
gyítómunkát.

JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓK

Belus Tamás, az Elsõ Nyíregyházi Lions
Club soros elnöke azt mondta, jótékony-
sági akcióik szervezésével azon dolgoz-
nak, hogy a szükségben szenvedõk job-
ban éljenek. Ennek egyik nagyon fontos
eleme, hogy a kórháznak minden évben

LIONS ADOMÁNY A KÓRHÁZNAK
adnak adományt. Idén ebbõl a Szemésze-
ti Osztálynak vásárolnak két darab szem-
vizsgáló próbakeretet, az Ortopédiai Osz-
tály kap az artroszkópiás mûtéteket meg-
könnyítõ kést és hidegvágó hurkot. A Bel-
gyógyászati Osztályon berendezik a Dia-
béteszes Lábszakrendelõt, a Gyermekosz-
tályra pedig mesekönyveket és játékokat
vásárolnak az adományból.

A MINDENNAPOKAT SEGÍTIK

Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Okta-
tókórház fõigazgatója kifejtette, az adomá-
nyok, amelyek az intézménybe érkeznek,
nagyon jó helyre kerülnek. A fõigazgató hoz-
zátette, azt szokta mondani, hogy egy nagy-
üzem mûködéséhez sokszor kis apró dolgok-
ra is szükség van, amelyek a kórház min-
dennapi mûködését tudják segíteni. A kór-
házon kívül a Zay Anna Egészségügyi Szak-
középiskola is részesül az adományból.
Oktatást segítõ demonstráló anyagokat vá-
sárolnak a pénz egy részébõl, hiszen az is-
kola egy-egy osztálya minden évben segít
azon a Kossuth téri egészségnapon, amelyet
tavaly hetedik alkalommal rendezett meg az
egészségügyi intézmény az Elsõ Nyíregyhá-
zi Lions Clubbal közösen.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

A hosszan tartó hideg idõjárás miatt a krí-
zishelyzetre elkülönített ezer mázsa tûzifát
is kiosztja a rászorulóknak a nyíregyházi ön-
kormányzat, és emellett még félmillió fo-
rintért pluszban is vásárolnak tüzelõt.

Még december elején elkezdõdött a szo-
ciális tûzifa osztása a rászoruló családok
számára Nyíregyházán. A NYÍRVV Non-
profit Kft. Tüzér utcai telephelyén a téli idõ-
szakra 5000 mázsa fa állt a hátrányos hely-
zetû családok rendelkezésére, amely az év
során elvégzett faápolási, fakivágási és
gallyazási tevékenység során gyûlt össze.

Az önkormányzat már 2014-ben 3 má-
zsáról 5 mázsára emelte az egy háztartás-
nak adható szociális tûzifa mennyiségét, de
a hosszan tartó hideg idõjárás miatt most a
krízishelyzetre tartalékolt keretet is kioszt-
ják, sõt még vásárolnak hozzá a benyújtott
lakossági igények kielégítésére. A szokat-

PÓTOLJÁK A SZOCIÁLIS TÛZIFÁT

lanul fagyos hónapok miatt olyan társadal-
mi csoportok is kértek segítséget, akik ko-
rábban ugyan gondoskodtak a tüzelõjükrõl,
viszont a hideg tartósságára nem tudtak fel-
készülni, vagy a létbiztonságukat veszélyez-
tette volna a plusz költség.

A TARTALÉKOT IS KIOSZTJÁK

Jászai Menyhért alpolgármester elmond-
ta, 5 ezer mázsa tûzifával indultak a tél-
nek, ebbõl ezer mázsát tartalékoltak a krí-
zisidõszakra, amit most kiosztanak. Az al-
polgármester hangsúlyozta: még további
félmillió forintért vásárolnak fát, hogy se-
gítsenek a rászorulókon. Az igénylõk szá-
ma évrõl évre emelkedik, az elmúlt télen
1176 háztartás kapott az önkormányzat-
tól segítséget, a tavalyi év december vé-
géig ez a szám már elérte a 739-et.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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Hét helyszínt kiemelt fejlesztési területté nyilvánított
Nyíregyházán a közgyûlés. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza polgármestere szerkesztõségünknek elmondta: erre
azért volt szükség, hogy a közelgõ beruházások hama-
rabb megvalósuljanak.

Új, jogszabály adta lehetõséggel élt a képviselõ-testü-
let, amikor úgy döntött: a város közigazgatási határán be-
lül hét ponton is létrehozza a kiemelt fejlesztési területet.
A polgármester azt mondja, olyan helyszíneken érdemes
ezzel foglalkozni, ahol összetettebbek, jelentõsebbek a be-
ruházások, hiszen így le lehet akár hónapokkal rövidíteni
a folyamatokat, például a közbeszerzési eljárások felgyor-
sításával.

RÉGI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Olyan jelentõs fejlesztések ezek, amelyek egy-egy tele-
pülésrész tekintetében évtizedek óta elhúzódó problémá-
kat oldanak majd meg, ilyen például a Nagykörút bezárá-
sa, a Benczúr tér, Bessenyei tér, illetve a Bujtosi városliget
zöldfelületeinek rendezése, zöld közösségi terekké alakítá-
sa, a Báthory és Vay laktanyák területeinek rehabilitációja,
bevonása a város számára hasznos területek közé, vala-
mint a Nyugati elkerülõhöz kapcsolódó, a város közleke-
désének egészét érintõ csomóponti fejlesztések.

A HELYSZÍNEK A KÖVETKEZÕK:

– A Barnamezõs területek rehabilitációja pályázati pro-
jekt keretében a Tiszavasvári út északi oldalán: a volt Bá-
thory István laktanya – Tiszavasvári út, Tárogató utca, Já-
ték utca, Tagló utca által határolt tömb – területének, déli
oldalán: a volt Vay Ádám laktanya – Tiszavasvári út, Fé-
szek utca, Ív utca, Szélsõbokori út által határolt tömb –
fejlesztését tervezi a város.

– Egy közlekedésfejlesztést szolgáló pályázati projekt
keretében a Simai út–Rét utca–Rókabokori út–Szélsõbo-
kori út által határolt terület.

– A Modern Városok Program keretében a Tiszavasvári
út–Nyugati elkerülõ út–Rókabokori út–Salamonbokori út
által határolt terület.

– A Zöld Város kialakítása pályázati projekten belül több
projektelem keretében a zöldfelületek megújítását tervezi

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK A GYORSÍTÁS JEGYÉBEN

a város. A programmal érintett legjelentõsebb beavatko-
zási területek: a Benczúr–Bessenyei tér – Bethlen G. utca–
Benczúr–Bessenyei tér–Kiss Ernõ által határolt tömb, va-
lamint a Bujtosi Városliget – Jég utca, Hunyadi utca, Bel-
sõ körút, Liszt Ferenc utca által határolt tömb.

– Az önkormányzat a Városi és elõvárosi közösségi köz-
lekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztését
tervezi egy pályázati projekt keretében: Széchenyi utca–
vasút–Huszár sor–Toldi utca által határolt tömb.

– A Nagykörút déli befejezõ szakaszának megépítése
kiemelt feladat pályázati források igénybevételével: Arany
János utca, Szarvas utca, Móricz Zs. utca és a vasút által
határolt tömb.

– Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõn: a Digitális Magyaror-
szág kormányprogram elsõ számú kiemelt helyszíne Nyír-
egyháza, mint mintaváros. Ennek keretében potenciális fej-
lesztési terület, számos utca által bezárt jelentõs terület.

INTERMODALITÁS:
ÖSSZEKAPCSOLT KÖZLEKEDÉS

Amirõl még kevés szó esett: a közlekedési rendszer ötö-
dik pontban megfogalmazott fejlesztése, valamint inter-
modális csomópont kialakítása, ami gyakorlatilag a vas-

útállomás környékének jelentõs átépítését, modernizálá-
sát jelenti. Dr. Kovács Ferenc úgy fogalmazott: ez is komp-
lex fejlesztés része, hiszen jobbról-balról kapcsolódnak
hozzá beruházások. Egyrészt a Mezõ utca–Bethlen Gá-
bor utca–Vasgyár utca keresztezõdésének rekonstrukció-
ja, és sávszámbõvítéssel az áteresztõképességének javítá-
sa (részletek a 8. oldalon), másrészt a Nagykörút bezárá-
sa, ami egyébként kerékpárutat is tartalmaz.

ÁTALAKUL A VASÚTÁLLOMÁS KÖRNYÉKE

Maga a projekt egy uniós forrásból, 100 százalékban tá-
mogatott, 6 milliárd forintos beruházás, melynek keretében
az állomás környékén egy 2x28 érkezõ-induló busz fogadá-
sára alkalmas új megállórendszer alakul ki, valamint egy föld
alatti, 200 személygépkocsit befogadó parkoló is készül, és
a taxisoknak is megfelelõ hely lesz kialakítva, s természete-
sen az egyéb felületeket is rendezik. Így – a polgármester
szerint – valóban intermodális beruházás valósul meg, ahol
a tömegközlekedés (vasút, busz), a személykocsis, valamint
a kerékpáros és gyalogos eljutás összekapcsolódik és szín-
vonalasabbá válik. Dr. Kovács Ferenc kiemelte: olyan kör-
nyezet jön létre összefüggéseiben ezen a területen, amely
méltó egy nagyvároshoz.

 Mint korábban már beszámoltunk róla, egy uniós pro-
jekt keretében 41 modern, környezetkímélõ, gázüzemû
autóbusz érkezik Nyíregyházára a közeli jövõben. Ezzel
párhuzamosan a városvezetés eltökélt szándéka, hogy a
helyi tömegközlekedés ne csak eszközparkját illetõen le-
gyen korszerû, hanem a szolgáltatás a valós igényekhez
igazodjon, amelyrõl egy kérdõív segítségével most a la-
kosokat is megkérdezik.

Új közlekedési stratégia készül Nyíregyháza számára,
amely megalapozásában most minden nyíregyházi részt
vehet. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a
Mobilissimus Kft. szakmai közremûködésével készíti a
város Fenntartható Városi Mobilitási Tervét (SUMP –
Sustainable Urban Mobility Plan). E stratégia az embert, a
városlakót helyezi a középpontba, és hosszú távon meg-
határozza Nyíregyháza közlekedésfejlesztését. A tervezet
a meglévõ stratégiai dokumentumokkal (Településfejlesz-
tési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia, In-
tegrált Területi Program) összhangban készül. Cél, hogy
komfortosabb és az utasok érdekeit jobban szolgáló busz-
közlekedés, biztonságos kerékpáros útvonalak, valamint
mindenki számára elérhetõ, tiszta, környezetkímélõ és

MONDJA EL VÉLEMÉNYÉT NYÍREGYHÁZA KÖZLEKEDÉSÉRÕL!

fenntartható városi közlekedés valósuljon meg az elkö-
vetkezõ évek fejlesztéseinek segítségével.

KÉRDÕÍVEKKEL A KÖZÖS TERVEZÉSÉRT

Mindez úgy történik, hogy a tervezési folyamatba bevon-
ják a különbözõ érintett szereplõket: a lakosságot, a szakér-
tõket, a szakmai szervezeteket és a döntéshozókat egyaránt.
A lakossági véleménynyilvánításhoz szükséges kérdõíveket
a város több mint 10 pontján, papíron is elérhetik, valamint
elektronikusan is kitölthetik a www.nyiregyhaza.hu/
kozlekedes oldalon.

Az észrevételeket, melyekkel segíthetik az önkormány-
zat és a tervezõk munkáját, február 12-éig várják.

HELYSZÍNI LEADÁSSAL

A kérdõív papíron az alábbi helyszíneken található meg
és adható le nyitvatartási, illetve ügyfélfogadási idõben,
ugyancsak február 12-éig:

– Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala, porta (Kos-
suth tér 1.)

– Autóbusz-állomás, váróterem (Petõfi tér)
– Vasútállomás, váróterem (Állomás tér)
– INTERSPAR hipermarket (Korányi Frigyes u. 5.)

– INTERSPAR hipermarket (László u. 8.)
– Korzó Bevásárlóközpont, információs pult (Nagy Imre

tér 1.)
– Nyír Plaza, információs pult (Szegfû u. 75.)
– TESCO hipermarket (Pazonyi út 36.)
– Jósa András kórház, fõbejárat melletti porta, Gyer-

mekosztály épület (Szent István u. 68.)
– Sóstói úti Kórház, 40A épület, fõbejárat elõcsarnok

(Sóstói út 62.)
– Nyíregyháza 1-es Posta (Bethlen Gábor u. 4.)
– Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, porta

(Szabadság tér 2.)
– Nyíregyházi Egyetem, B épület, porta (Sóstói út 31/B)

NYERNI IS LEHET A VÉLEMÉNNYEL

A kérdõívekkel visszajelzõk között nyereményeket is ki-
sorsolnak, amennyiben teljes körûen kitöltik az „1. Közle-
kedési szokások” és „3. Személyes adatok” szakaszt, és
válaszolnak a „2. Érzékelt problémák” szakaszban legalább
egy kérdésre, és megadják nevüket, valamint e-mail címü-
ket vagy telefonszámukat. A nyeremények között városi
roller, illetve családi belépõjegyek találhatók az Aquarius
Élményfürdõbe és a Nyíregyházi Állatparkba. (A sorsolás
2017. április 21-én lesz Nyíregyházán, a „Helló Nyíregy-
háza” rendezvény keretében. A játékszabályzat és az an-
nak részét képezõ adatkezelési szabályok itt olvashatók:
http://www.nyiregyhaza.hu/data/editor/jatekszabalyzat.pdf.)

NYOMON KÖVETHETÕ

A tervezés folyamatát a következõ hónapokban a
www.nyiregyhaza.hu/kozlekedes oldalon követhetik. A
felmérést készítõk kérik, hogy amennyiben észrevételük,
javaslatuk van a tervvel, illetve a város közlekedésével
kapcsolatban, küldjék el a  kozlekedes@nyiregyhaza.hu 
e-mail címre.                                 (Szerzõ: Tarczy Gyula)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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Közel 100 területre adhatják be jelentkezésüket az ér-
deklõdõk a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló
képzéseire. Az intézmény számos új szakot is indít, ame-
lyek igazodnak az ország és a térség gazdasági igényei-
hez. A jelentkezési határidõ február 15-e.

Bõvült a Nyíregyházi Egye-
tem oktatási kínálata. A to-
vábbtanulók immár közel
száz lehetõségbõl választhat-
nak. Újdonság a jármûmérnö-
ki és a hivatásos repülõgép-
vezetõ alapképzési szak, illet-
ve a közösségszervezõ, az
óvodapedagógus és gyógype-
dagógus képzés is, ez utóbbi
az ELTE kihelyezett tagozata-
ként indul. Mindezek mellett
a Magyar Táncmûvészeti
Egyetem a korábban megszo-
kotthoz igazodva szeptember-
tõl újraindítja a tánc- és pró-

bavezetõ alapképzési szakát is a Nyíregyházi Egyetemen.
Az idei képzési kínálatot az intézmény úgy állította össze,
hogy az igazodjon az ország és a térség gazdasági igé-
nyeihez – emelte ki Ferencziné dr. Ács Ildikó, a Nyíregy-
házi Egyetem mb. oktatási rektorhelyettese.

SOKFÉLE LEHETÕSÉG
Az intézmény a már oklevéllel rendelkezõ kollégáknak

nagyon sokféle képzési lehetõséget kínál. A továbbtanul-

SZÁZFÉLE LEHETÕSÉG ÚJDONSÁGOKKAL AZ EGYETEMEN
ni szándékozók 10, 4, valamint 2 féléves képzési formák-
ra jelentkezhetnek. Ha valaki tanári pályát választ, illetve
újabb tanári szakra szeretne jelentkezni, akkor eltérõ be-
meneti feltételekre számítson.

KÉTSZAKOS TANÁRI KÉPZÉSEK
Aki elõször szerez tanári oklevelet, a jelenlegi rend-

szerben csak kétszakos képzés formájában teheti meg. Aki
már rendelkezik alapszakos oklevéllel, csak kétszakos
képzés keretében szerezhet tanári diplomát, így a 10 fél-
éves képzésre kell jelentkeznie. Ez azonban nem azt je-
lenti, hogy 10 félévig tart számára a képzés, ugyanis az
alapszak keretében szerzett kreditekbõl 100-at, másik alap-
szak esetében további 50-et beszámítanak a képzésbe. Így
a szükséges 300-ból már csak a maradék 150-et kell meg-
szerezni, mindössze 5 félév alatt.

OKLEVELES TOVÁBBTANULÁS
Viszont, ha valakinek már van tanári oklevele, ak-

kor kétféle lehetõsége van. Ha fõiskolai szintû okleve-
lét szeretné egyetemi szintre emelni, két féléves kép-
zésre kell jelentkeznie. Amennyiben megvan a kétsza-
kos oklevele, de szeretne egy harmadik tanári szakot
is elsajátítani, ott már 4 félév alatt teheti ezt meg. Il-
letve, ha tanító oklevéllel rendelkezik, akkor szintén
választhat egyszakos képzési formát, amelyet ugyan-
csak 4 félév alatt végezhet el. Ha valaki fõiskolai ta-
nári oklevéllel rendelkezik kétszakos képzésben és ezt
szeretné master szintre emelni, nem tud két szakra
bejelentkezni, hanem ugyancsak a két féléves képzés-
re kell jelentkeznie az egyik szakra és sikeres felvételi

Ferencziné dr. Ács Ildikó

esetén jeleznie kell, hogy igénye van a másik szak
megszerzésére is. Így a két félév idomulva a két szak-
hoz, 4 félévessé válik számára.

ÉRDEMES ÉRDEKLÕDNI!
A rendes felvételi eljárás keretén belül, 2017. február

15-éig lehet jelentkezni a meghirdetett felsõoktatási szak-

A börtönök zsúfoltságának csökkentésére 2010 óta mû-
ködik férõhely-bõvítési program, amelynek köszönhetõen
2015-ben négy börtönben összesen több mint nyolcszázzal
nõtt a férõhelyek száma. A program keretében további 8 új
börtön épül, ebbõl kettõ a megyében, a képzési rész Nyír-
egyházát is érinti: az egyetem ad helyet az oktatásnak.

Kunmadarason egy
ezerfõs, míg Ózdon,
Kemecsén, Csengerben,
Komlón, Békésen, Heve-
sen és Komádiban egy-
egy ötszáz fõ elhelyezésé-
re szolgáló bv. intézet lé-
tesül. Szerkesztõségünk
kérdésére Orosz Zoltán,
bv. õrnagy, a BvOP szó-
vivõje kiemelte: az új be-
ruházásoknak köszönhe-
tõen a telítettség 100 szá-
zalék alá csökken.

KIVÁLÓ HELYSZÍN AZ EGYETEM
Együttmûködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Egye-

tem és a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Tovább-
képzési és Rehabilitációs Központja (BVOTRK) 2016. decem-
ber 2-án. Az új börtönök személyi állományának biztosít
képzési helyszínt az egyetem, illetve a kollégiumában szál-
lásolja el a büntetés-végrehajtási hallgatókat és az oktatókat.
A BVOTRK Budapesten több mint 20 éve végzi a büntetés-
végrehajtáshoz felszerelõk oktatását, azonban a férõhelybõ-
vítés miatt szükséges szélesíteni a képzési kapacitást és to-
vábbi helyszíneken is elindítani az oktatást, hogy minden új
kolléga megkapja a megfelelõ kiképzést az új börtönök fel-
épüléséig. Orosz Zoltán hangsúlyozta: – A Nyíregyházi Egye-
tem kiváló helyszínül szolgál a szakképzésnek, a kollégiu-
mában pedig megfelelõ szállást tud biztosítani mind a hall-
gatók, mind az oktatók részére. Nyíregyházán a képzés 2017
januárjában indult, modulonként több mint 300 fõ vesz majd
részt a büntetés-végrehajtási felügyelõi szakképzésen.

ELHIVATOTTSÁG IS KELL HOZZÁ
– Nem csak a biztonság fenntartása lesz a feladata annak

a 476 fõnek, aki a 2017. január 13-ai ünnepélyes megnyitót
követõen kezdte meg tanulmányait, hogy a képzés végezté-
vel büntetés-végrehajtási felügyelõként kezdhesse meg mun-
káját – jelezte Orosz Zoltán. A tanulóknak nem lesz könnyû
dolguk a következõ hónapokban, hiszen a velük szemben

NYÍREGYHÁZÁN (IS) KÉPZIK AZ ÚJ FEGYÕRÖKET

támasztott magas szakmai elvárásoknak való megfelelés ér-
dekében, igazi elhivatottsággal kell belevetniük magukat a
tanulásba. A felkészüléshez azonban minden segítséget
megkapnak, színvonalas elméleti és gyakorlati képzésben
részesülnek, mely kapcsán számos területtel ismerkedhet-
nek meg. A rendvédelmi alapfeladatokon túl – mely jogi,
informatikai, kommunikációs, lõelméleti ismereteket, fizi-
kai és angol nyelvi felkészítést is magában foglal – bizton-
sági és speciális jogi felkészítésen is részt vesznek.

REINTEGRÁCIÓS ISMERETEK
A szóvivõ kiemelte: – A magyarországi büntetés-végre-

hajtás kiemelkedõ törekvése elõsegíteni, hogy a fogva-
tartottak szabadulásukat követõen képesek legyenek vissza-
illeszkedni a társadalomba, olyan életmódot követve, mely-
nek nem része újabb bûncselekmények elkövetése. En-
nek eléréséért a büntetés-végrehajtásban dolgozó felügye-
lõk napi kapcsolatuk folytán sokat tehetnek, így felkészí-
tésük nem nélkülözheti a reintegrációs ismereteket sem.

FÉL ÉV UTÁN ÁLLOMÁNYBA
A büntetés-végrehajtási szervezet újonnan indult, gyakorlat-

orientált büntetés-végrehajtási felügyelõ szakképzése Budapes-
ten és a Nyíregyházi Egyetemen zajlik, hat és fél hónapon át. 

Az iskola idején már teljes fizetést, térítésmentes szál-
lást, kedvezményes étkezési lehetõséget és utazási költ-
ségtérítést biztosít a büntetés-végrehajtás. A képzésben
részt vevõ valamennyi új munkatárs még 2017-ben a bün-
tetés-végrehajtási szervezet állományába kerül. A képzés

célja, hogy az elméleti és gyakorlati vizsgán majdan meg-
felelõ felügyelõk szakmai magabiztossággal a reintegrációs
törekvések szem elõtt tartásával, a szakma és a kor elvá-
rásainak megfelelve végezzék munkájukat a szervezetben.

  TOBORZÁS: MÉG JÖHETNEK!
Orosz Zoltán fontosnak tartotta jelezni, hogy a bünte-

tés-végrehajtás továbbra is várja azon leendõ munkatár-
sai jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a szakma
iránt és jövõjüket a büntetés-végrehajtás szervezetében
képzelik el, továbbá az alábbi feltételeknek megfelelnek:

– magyar állampolgárság és állandó belföldi lakhely,
– betöltött 18. életév, 
– érettségi megléte, illetve tiszti beosztásra jelentkezõk-

nél felsõfokú végzettség igazolása,
– büntetlen elõélet,
– egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
– a jelentkezés felsõ korhatára 55 év.

CSÁBÍTÓ JÖVÕKÉP
A kezdõ fizetés tiszthelyettesek esetén minimum havi

220 ezer forint, amit évi 200 ezer cafetéria egészít ki.
Emellett ruházati és lakhatási költségtérítés, mobilflotta-
használat, kedvezményes üdülési lehetõség és adott eset-
ben szociális támogatás is jár. A szóvivõ szerint: – A hiva-
tásos állomány számára a börtön stabil, kiszámítható,
hosszú távra tervezhetõ munkahelyet teremt, melyhez
képzési és elõmeneteli lehetõségek társulnak.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Orosz Zoltán

képzésekre, alapképzési szakokra, mesterképzésekre, il-
letve osztatlan tanárképzési szakokra is. A jelentkezés igen
bonyolult, ezért az egyetem kéri az érdeklõdõket, hogy
ne csak a felvi.hu oldalon tájékozódjanak az intézmény-
ben választható képzésekkel kapcsolatosan, hanem érdek-
lõdjenek az egyetemen személyesen, vagy telefonon.

(Szerzõ: Piszár Tünde)
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Idén több fejlesztés is megvalósul az Északi temetõben.
A Pazonyi út oldalában lévõ elöregedett kerítést 273 mé-
teres szakaszon újjáépítik. A balesetek megelõzése érde-
kében a teherportánál módosítják a kerékpárút nyomvo-
nalát, fekvõrendõrt építenek, de még ebben az évben ki-
váltják a temetõ közel százéves vízvezeték-hálózatát is.

Az idei évben a megyei temetkezési kft. olyan fejlesz-
téseket valósíthat meg a nyíregyházi önkormányzat anya-
gi támogatásával, amelyek már évek óta szükségessé vál-
tak. Ezek közül a leglátványosabb a temetõ Pazonyi úti
oldalában lévõ, több mint 80 éves, elöregedett kerítéssza-
kasz újjáépítése lesz.

PAZONYI ÚTI KERÍTÉS

Megérett a felújításra a kerítés

Az Északi temetõ télen is méltóságteljes

TEMETÕI FEJLESZTÉSEK HÁROM TERÜLETEN

A lepusztult állapotban lévõ téglakerítés duplán baleset-
veszélyes, hiszen az egyik oldalán a forgalmas kerékpárút
fut, a másik oldalán pedig síremlékek vannak. Róka Zsolt

ügyvezetõ kérdésünkre elmondta, a kerítést a Pazonyi úti
csomóponttól a teherportáig tartó 273 méteres szakaszon
cserélik ki. Ez körülbelül egy 30 millió forintos beruházás
lesz, a pontos összeget a mûszaki tervek alapján beérke-
zõ árajánlatok után lehet meghatározni.

BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉS
Ugyancsak az Északi temetõ Pazonyi úti bejáratánál egy

rövid szakaszon módosítják a kerékpárút nyomvonalát, va-
lamint a sírkertbõl kivezetõ úton egy fekvõrendõrt is építe-
nek. Erre azért van szükség, mert a közvetlenül a kerítés
mellett futó kerékpárút és a kihajtó csomópontja beláthatat-

lan mindkét irányból. A tükrök segítsége ellenére már több
baleset is történt az elmúlt idõszakban, ha a biciklisek gyor-
san tekertek, vagy az autósok figyelmetlenül hajtottak ki.

MODERNEBB VÍZELLÁTÁS
Az idei fejlesztési tervek között szerepel a temetõ közel

százéves, még ólombetétes vízvezeték-hálózatának kivál-
tása is. A sûrû meghibásodások során egyes szakaszokat
már kicseréltek, de most a régi hálózatot teljesen teher-
mentesítik, és az új építésû csöveken látják majd el a te-
metõ területét vízzel.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (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 2017.

február 7. napján (kedd) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-

határozott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a

felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

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. iro-
dahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További in-
formáció kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.)
ügyfélfogadási idõben.
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KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A FEJLESZTÉSKÖZPONTÚ KÖLTSÉGVETÉST
47 milliárd forintos fõösszeggel elfogadta az idei év költ-

ségvetését Nyíregyháza képviselõ-testülete. A városvezetés
szerint a tervezet stabil mûködést biztosít és emellett fej-
lesztésorientált is. A közgyûlésen arról is döntés született,
hogy a város 7 helyszínen kiemelt fejlesztési területté válik,
így az itteni beruházások felgyorsulnak. A közgyûlés felül-
vizsgálta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzatokkal
kötött együttmûködési megállapodásokat is.

Egyperces néma csenddel kezdõdött az idei év elsõ köz-
gyûlése. A képviselõ-testület tagjai így emlékeztek meg a
veronai buszbaleset áldozatairól. Ezt követõen kitüntetést
adtak át. Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díjjal jutal-
mazták Pták Istvánt, a Rotary Club Nyíregyháza legutóbbi
(2015–2016) soros elnökét, akinek nagy szerepe volt a
Szabadság téri integrált játszótér létrehozásában.

EGYEDÜLÁLLÓ JÁTSZÓTÉR SZÜLETETT

A Bencs Kálmán-díjas Pták István kezdetektõl tagja a
Rotary Clubnak. A club évek óta segítõ kezet nyújt ott,
ahol erre a legnagyobb szükség van, és kiemelt figyel-

met fordít a városunkban élõ sérült emberek, gyermekek
életkörülményeinek javítására. 2016-ban a várossal
együttmûködésben valósult meg egy olyan integrált ját-
szótér, ahol együtt játszhatnak az egészséges és fogya-
tékkal élõ gyermekek. Pták Istvánnak, mint soros elnök-
nek komoly szerepe volt a játszótér megvalósulásában.
Nagy lelkesedéssel és ambícióval látott munkához, moz-
gósított cégeket és szervezeteket. Személyes adottságai-
nak, meggyõzõ erejének, kitartásának köszönhetõen
olyan összefogás valósult meg, amely sikerre vitte a
megálmodott integrált játszóteret. Pták István önzetlen-
sége, a Rotary Club tagjaként és magánemberként a kö-
zösségért végzett áldozatos tevékenysége példaértékû
lehet minden nyíregyházi számára.

KORMÁNYZATI MILLIÁRDOK

A napirendi pontok tárgyalása elõtt dr. Kovács Ferenc
bejelentette, hogy még az elõzõ év végén a kormányzat 2
milliárd forintot ítélt meg a városnak infrastruktúrafejlesz-
tésre. Ez jellemzõen utak, járdák felújítását jelenti majd,
túl a saját forrásból idén is betervezett több százmillió fo-
rintos összegen. (Részletek a címlapon.)

NYÍREGYHÁZA SEGÍTETT

A polgármester emellett beszámolt arról is, hogy Nyír-
egyháza csatlakozott a Megyei Jogú Városok Szövetség
által indított karácsonyi adománygyûjtéshez. Ennek kö-
szönhetõen összesen 115 millió forinttal tudták támogatni
a nehéz sorsú kárpátaljai gyerekeket. Végül szó esett arról
is, hogy a közelmúltban a közmédia Családbarát maga-
zinjában Nyíregyháza volt a vendég, és ez jót tett a város
imázsának.

MEGSZÛNT A JOBBIK-FRAKCIÓ
Ugyancsak a fõbb témákat megelõzõen dr. Kovács Fe-

renc polgármester közölte, hogy január 12-én levélben
jelezte számára Bakó József, a Jobbik önkormányzati kép-
viselõje, hogy kilép a Jobbik frakciójából. Szándéka a köz-
gyûlésen való ismertetéssel hatályossá vált. A képviselõ a
mandátumát megtartotta, ám munkáját függetlenként foly-
tatja tovább, s lépésével a kétfõs frakció is megszûnt. A
Jobbikot így mostantól kizárólag Béres Csaba képviseli
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésében.

15 MILLIÁRDDAL TÖBB A FEJLESZTÉSEKRE

A napirendi pontok között a legnagyobb figyelmet az idei
év költségvetési tervezete kapta, melyet – csakúgy mint tavaly

– ebben az esztendõben is januárban fogadott el a testület,
lehetõséget biztosítva arra, hogy nagyobb valószínûséggel
valósuljanak meg idén az idõigényes háttérmunkával járó
beruházások. A büdzsé fõösszege 47 milliárd forint. A város-
vezetés szerint ez a keret stabil mûködést biztosít, és emellett
fejlesztésorientált is. Ezt arra alapozzák, hogy idén a fejleszté-
sekre fordítható összeg 15 milliárd forinttal lesz több, mint az
elõzõ évben. A polgármester úgy fogalmazott, idén több pénz
jut közlekedési infrastruktúrára, fejlesztésekre, és emellett a
költségvetésbe beépítették az önkormányzati tisztségviselõk
béremelését is. 2008 óta ugyanis a városházi dolgozók bére
nem változott. – A város fejlesztése tovább halad, azzal az
összehangolt, jól elõkészített, minden területre, így a fenntar-
tásra, üzemeltetésre is kiterjedõ gondolkodásmóddal, ahogy
eddig végeztük – mondta dr. Kovács Ferenc.

DR. KOVÁCS FERENC,
POLGÁRMESTER:

HITELMENTESSÉG
ÉS BÉREMELÉS

– Nagy örömömre, idén ké-
pesek vagyunk pozitívan kor-
rigálni azoknak a dolgozók-
nak a fizetését, akik megérdemelték, és akik minden
eddigi rendszerbõl kiestek, mert az emelésre eddig
nem volt lehetõség – jelezte a polgármester. A költ-
ségvetés összességét értékelve pedig felhívta a figyel-
met arra, hogy most már több esztendeje olyan terve-
zet kerül a képviselõk elé, amely nem számol veszte-
séggel, s ahol a napi mûködés, fenntartás is stabilan
biztosított. – A nagyarányú fejlesztések mögött pedig
– szemben a 2010 elõtti állapotokkal – nincsenek hi-
telek, így nem a jövõt felélve zajlanak a beruházások,
sõt, az idén is jelentõs összeget áldozunk saját bevé-
telekbõl fejlesztésekre. Egyébként a saját bevételeink
is jelentõsen növekedtek az elõzõ ciklus kezdete óta,
a korábbi nagyjából hétmilliárd forinttal szemben már
több mint tízmilliárd forint erõsíti a város pénzügyi
helyzetét – emlékeztetett a polgármester.

BEFOGADOTT MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOK

A FIDESZ-KDNP frakciója üdvözölte a költségvetés ter-
vezetét, rámutatva a teljes nagyságrend mellett kisebb-
nagyobb, de fontos modernizációkra, rekonstrukciókra is,
mint például a temetõ egyik kerítésrészének felújítása.
(Részletek az 5. oldalon.) A Jobbik szerint hiába imponá-
lóak a számok, még így sem jut pénz a külterületek fej-
lesztésére, illetve a kis- és közepes vállalatok adóterhei-
nek csökkentésére. A szocialisták néhány technikai jelle-
gû kritika mellett módosító indítványokat is benyújtottak,
s úgy nyilatkoztak, hogy a fejlesztési források jelentõs
emelése már a 2018-as és 2019-es választásoknak szól.

A 2017-es költségvetést végül 15 igen, 2 nem és 5 tar-
tózkodás mellett fogadta el a testület úgy, hogy az MSZP
hét módosító indítványából hármat támogatott a közgyû-
lésben többségben lévõ FIDESZ-KDNP frakció is, így be-
építették a végsõ szövegbe. (Ezek következtében nõtt a
nagy együttesek támogatása, kerékpáros KRESZ tanpálya
épülhet a Zelk iskola melletti sportpályán, valamint a Ba-
baház bölcsõdében ütéscsillapító burkolatot kaphatnak az
udvarrészek.)

NAGY LÁSZLÓ, ÖNKOR-
MÁNYZATI KÉPVISELÕ,
MSZP:

KÉT ÉVIG SZINTE
SEMMI NEM TÖRTÉNT

– Én többször elmondtam,
hogy az elsõ két évben szinte
semmi sem történt. A beruhá-

zási volumene ennek, a 2017-es költségvetésnek is
lényegesen nagyobb, mint a 2016-osnak volt. Mi ezt
korábban többször elmondtuk, hogy nem választások-
hoz kellene igazítani az uniós támogatások lehívását,
hanem nyilvánvalóan erre fel kell készülni. Nemcsak
az elsõ két év felkészülési idõszak, hanem ezt meg-
elõzõen kellenek már olyan projektek, amelyek a le-
hívásához szükségesek – hangsúlyozta a szocialista
képviselõ.

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

A polgármester arról is beszámolt, hogy idén a város 15
helyszínén kezdõdhetnek el uniós és kormányzati forrá-
sokból fejlesztések. Úgy döntöttek, ezek közül 7 területet
kiemelten kívánnak kezelni. Ez azért fontos, mert a jog-
szabályok alapján, amely fejlesztéseket kiemeltnek nyil-
vánít az önkormányzat, azokat gyorsított eljárásban lehet
megvalósítani. Ezek alapján felgyorsulhat a Tiszavasvári
úti laktanyák rehabilitációja, a gazdaságfejlesztést és mo-
bilitást élénkítõ útépítések, a Nyugati elkerülõ kialakítását
megelõzõ területrendezések, zöldfelületek bõvítése a bel-
városban, Sóstógyógyfürdõ további fejlesztése, a nagykörút
befejezése, a közösségi közlekedési rendszer és az
intermodális csomópont kialakítása a vasútállomás kör-
nyékén. (Utóbbiról részletesebben a 3. oldalon írunk.)

DR. ADORJÁN GUSZTÁV,
FRAKCIÓVEZETÕ,
FIDESZ-KDNP:

FELGYORSÍTJUK
A BERUHÁZÁSOKAT
– Jogszabályi lehetõsé-

günk lesz bizonyos fejleszté-
seket felgyorsítani. Ez nagyon

lényeges, hiszen amennyiben készen vannak egy adott
fejlesztési projekthez a megfelelõ tervdokumentáci-
ók, közbeszerzéshez kapcsolatos anyagok, akkor azo-
kat a fejlesztéseket hamarabb véghez tudjuk vinni. A
napirend kapcsán hét területrõl beszélünk, amelyen a
beruházások szándékaink szerint gyorsabban fognak
befejezõdni – tette hozzá a Fidesz frakcióvezetõje.

A VÁROST SZÍNESÍTIK A NEMZETISÉGEK

A közgyûlésen a képviselõk pártállástól függetlenül el-
fogadták azt az elõterjesztést is, amely a városban mûkö-
dõ 7 nemzetiségi önkormányzattal kötött együttmûködési
megállapodásokkal foglalkozott, amiket most vizsgáltak
felül.

BÉRES CSABA, JOBBIK:
A NEMZETKÖZI

KAPCSOLATOKAT
IS ERÕSÍTIK

– Fontos szerepet ját-
szanak Nyíregyháza éle-
tében, hiszen szélesebb
körben a nemzetiségek
összetartása és összefo-
gása összességében a
város érdekeit és a nemzetközi kapcsolatok erõsítését
is szolgálja. Tehát nem látunk kivetnivalót abban, hogy
nemzetiségi önkormányzatok támogatása ebben a for-
mában mûködjön tovább – fogalmazott a Jobbik kép-
viselõje.

PÉLDAÉRTÉKÛ MEGÁLLAPODÁS
Szerzõdést köt az önkormányzat a Nyíregyházi Tanke-

rületi Központtal a sajátos nevelési igényû gyermekek fej-
lesztése érdekében – errõl is döntöttek a közgyûlés tagjai.
A megállapodás szerint ezen gyermekek, tanulók oktatá-
sához szükséges speciális szakemberek utazó gyógype-
dagógusi hálózat útján is biztosíthatók lesznek. A megál-
lapodás azért fontos, mert példaértékû Magyarországon.
A döntés a tavalyi statisztikák alapján, többek között 63
óvodás korú gyermek nevelése szempontjából kiemelke-
dõ. Így január elejétõl december végéig látják el a város
óvodáiban az SNI-s gyermekek fejlesztési feladatait.

Legközelebb február végén ülésezik Nyíregyháza kép-
viselõ-testülete.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt, Tarczy Gyula)
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A legnagyobb hazai elismerést kapta meg Balázs Attila
hivatásában: övé lett idén a 35. Magyar Sajtófotó Pályá-
zat Nagydíja. Ezzel egy fontos ügyet is szolgált, hiszen a
„Maguk közé Down-szindrómás iskolásokat befogadó
osztályközösség” címû sorozata a tolerancia és a segítõ-
készség hirdetése is.

A nyíregyházi fotóriportert a szakma és a város is rég-
óta megbecsüli: ennek szép példái a korábban elnyert
Escher Károly-díj, az André Kertész-nagydíj, illetve a Nyír-
egyháza Mûvészeti Életéért kapott Barzó Endre-díj, vala-
mint a Megyei Príma-díj. Ezúttal újabb csúcsot hódított
meg, noha az elmúlt negyedszázadban kilencszer volt
egyes kategóriák gyõztese a sajtófotó pályázaton, most
elõször ítélték neki oda a nagydíjat, amit õ is az egyik
legnagyobb kitüntetésnek tart. Az MTI/MTVA fotóriporte-
rének sorozatát 234 kolléga 6259 (!) alkotásából ítélték a
legjobbnak.

DOWN-SZINDRÓMÁSOK, NORMÁL OSZTÁLYBAN

S mint munkái jelentõs része, ez az anyag is Nyíregy-
házához köti. A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey
Károly tagintézményébe „költözött be”, hiszen legalább
hétszer ment el az iskolába, hogy több órát a diákokkal
töltsön – ahogy Attila fogalmaz, „láthatatlanul”. Amit vi-
szont láttatott a képeivel, példaértékû. Gyógytornászként
dolgozó feleségétõl, Bernadett-tõl hallotta, hogy van az
iskolában egy olyan osztály, ahol két, minden szakvéle-
mény szerint integrálható Down-szindrómás gyermek ta-
nul, egy normál tanrendû osztályban. – A kapcsolatot ter-
mészetesen felvettem Szécsi Nándi és Pázmány Péter szü-

BALÁZS ATTILA NAGYDÍJA,
S AZ INTEGRÁCIÓ SZÉP PÉLDÁJA

leivel is, valamint a pedagógusokkal, így elfogadták a je-
lenlétemet, hogy átmenetileg „beiratkozzak” hozzájuk.
Örültek neki, hogy az üzenet, ami a befogadásról és az
iskoláról szól, csak pozitív lehet – emlékszik vissza a ké-
szítés körülményeire.

Bõvülõ képzéseket, nemzetközi szemináriumokat, va-
lamint a kutatási infrastruktúra fejlesztését, sikeres hazai
kutatási programokat tervez idén a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Kara. Mindemellett folytatják a méltán si-
keres Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája elne-
vezésû elõadássorozatot is.

Az idei év szeptemberétõl kihelyezett ápolóképzést in-
dít Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Fõiskolán a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara. A prog-
ramot a magyar kormány is támogatja, a cél, hogy az ott
élõk saját anyanyelvükön tanulhassanak tovább. Márci-
usban nemzetközi szemináriumot tartanak Nyíregyházán,
az Egyesült Államokból oktatói és szociális mesterszakos
delegáció érkezik. A téma az egészségügyi és szociális
ellátórendszer nemzetközi kihívásai és átalakítása lesz.

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KUTATÁSOK

A karon bõvül a kutatási infrastruktúra, egy nyertes pá-
lyázat segítségével 150 millió forintért gerontológiai vizs-
gálatokhoz szükséges mûszereket tudnak vásárolni. Dr.
Semsei Imre dékán elmondta, szeretnének többek között

KÉPZÉSEK ÉS KUTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI KARON
az öregedéssel kapcsolatos kutatásokat végezni, vizsgálni
a fizikai aktivitás és a táplálkozás hatásait az öregedésre,
az egészség megtartására. Az egészségügyi kar részt vesz
a RoseNet elnevezésû nemzetközi kutatási programban
is, amely négy évig vizsgálja az idõsek társadalmi kire-
kesztõdésének okait. A kar Szociális Munka Kutatórészle-
ge a Periféria Egyesülettel közösen „A társadalmi periféri-
án élõ gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak
feltárása” címmel végez felmérést, melyhez 7 millió fo-
rintos támogatást nyertek. Dr. Szoboszlai Katalin tanszék-
vezetõ kiemelte, a lehetõ legközelebb szeretnének menni
a gyerekekhez, és a környezetükben vizsgálni azokat a
tényezõket, amelyek a droghasználathoz vezetnek.

AKADÉMIA A SZÉPKORÚAKNAK

A tájékoztatón elhangzott, idén is folytatódik a Kelet-
Magyarországi Szépkorúak Akadémiája elnevezésû elõ-
adássorozat, amelynek mottója az aktív idõsödés, illetve
az öregedés mûvészete. Az egészségügyi kar és a nyír-
egyházi önkormányzat közös programja a szépkorúaknak
segít eligazodni a változó, felgyorsult világban.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Balázs Attila fotóriporter nagydíjas sorozatának egyik darabja

UTAZÓ
GYÓGYPEDAGÓGUSOK

Utazó gyógypedagógusok is segítik a jövõben a sajátos
nevelési igényû (SNI) gyermekek fejlesztését az óvodák-
ban. Ennek érdekében Nyíregyháza önkormányzata szer-
zõdést köt a Nyíregyházi Tankerületi Központtal. A gye-
rekek és a szülõk életét megkönnyítõ megállapodás pél-
daértékû Magyarországon.

Sajátos nevelési igényûnek számít az a kiskorú, aki a szak-
értõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyaté-
kosság elõfordulása esetén pedig halmozottan fogyatékos-
nak minõsül, továbbá pszichés fejlõdési zavarai miatt a ta-
nulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott. Neve-
lésükhöz, oktatásukhoz a többségi társadalomhoz tartozó
gyerekekétõl eltérõ feltételek és módszerek szükségesek.

SPECIÁLIS TERÜLET, INTEGRÁCIÓVAL

A pedagógiában irányelv, hogy lehetõség szerint a sa-
játos nevelési igényû gyerekeket integráltan kell nevelni,
hiszen az ép, egészséges gyerekek között a fejlõdésük is
könnyebb. Látják ugyanis azt, hogyan viselkednek a több-
ségi gyerekek és egymástól eltanulhatják a követendõ
mintákat. A normál fejlõdésû gyerekeket pedig toleranci-
ára lehet az integrált nevelésnek köszönhetõen szoktatni.

AZ ORSZÁGBAN ELSÕKÉNT

Nyíregyházán a nevelési és az oktatási intézmények-
ben nagy hangsúlyt fektetnek az SNI-s gyerekek gondozá-
sára. Az országban elsõként itt valósulhat meg az, hogy a
gyerekeket utazó gyógypedagógusok is fejleszthetik. Er-
rõl a januári közgyûlésen határoztak a képviselõk.

SOK A JÓL KÉPZETT ÓVÓNÕ

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város pol-
gármestere elmondta, a munkát már korábban elkezdték.
Néhány éve felmérték azt, hogy Nyíregyházán nagyon sok
jól képzett óvónõ van, akik különbözõ, speciális szakkép-
zettséggel is rendelkeznek. A polgármester hozzátette, nem
használhatták ki a tudásukat, pedig egyértelmû, hogy kü-
lönösen óvodás és kisiskolás korban nagyon sokat fejlõd-
hetnek ezek a gyerekek, ha megfelelõen foglalkoznak
velük. Ennek a további támogatását szolgálta a napirendi
pont is. Dr. Kovács Ferenc kiemelte, nagyon fontosak a
Nyíregyházán élõ gyerekek, függetlenül attól, milyen fenn-
tartású intézményben nevelkednek.

IGÉNY VAN A GYÓGYPEDAGÓGUSOKRA

Nyíregyháza óvodáiban 63 gyermek nevelése és fejlõ-
dése szempontjából jelentõs az a döntés, amelynek értel-
mében január elejétõl december végéig határozott idõtar-

POZITÍV JELZÉSEK

A zsûri visszaigazolta az elképzelést, így Nyíregyháza
újra kapott Balázs Attila által egy kis „reklámot”. S ami a
legfontosabb: az intézmény és a pedagógusok is – akiknek
sokadjára is köszöni az együttmûködést a díjazott – kizáró-
lag örömteli visszajelzéseket kaptak. Az irány tehát jó – az
iskolában és a fotóriporter pályáján egyaránt... (A teljes si-
kersorozat megtekinthetõ a nyiregyhaza.hu oldalon.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

tamban látják el az utazó gyógypedagógusok a város óvo-
dáiban az SNI-s gyerekekkel kapcsolatos fejlesztési fel-
adatokat. Minden óvoda alapító okiratában szerepel az,
hogy ellátják a többségtõl eltérõ gyerekeket.

SAJÁT KÖRNYEZETÜKBEN FEJLESZTIK

Szikszainé Kiss Edit, az Eszterlánc Északi Óvoda intéz-
ményvezetõje kérdésünkre elmondta, ugyan vannak olyan
lehetõségek, hogy az óvoda saját gyógypedagógussal ren-
delkezik, viszont nagyon sok az olyan gyerek, aki valami-
lyen nehézséggel küzd, amit meg kell oldani. Az intézmény-
vezetõ hozzátette, ebben tudnak a gyógypedagógusok se-
gíteni. Az Északi Óvodákban például 17 gyermekrõl van
szó, õket egy gyógypedagógus nem tudja munkaidõben
ellátni, ezért is szükséges az, hogy utazó gyógypedagógus
is érkezzen az óvodákba. Ennek az egyik legnagyobb elõ-
nye, hogy így a kis óvodás helyben, megszokott környeze-
tében kapja meg a fejlesztést.         (Szerzõ: Mikita Eszter)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
február 10. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu hon-
lapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/
524-543) ügyfélfogadási idõben.

A több mint 25 éves múltra visszatekintõ magyar válla-
lat, a MARSO Kft. volt a kezdeményezõje és szervezõje
annak a közös projektnek, amelynek eredményeképpen
két világszerte ismert nagyvállalattal – az Auchan és a
Bridgestone – közösen hirdetett meg promóciót.  A leg-
alább négy darab Firestone gumiabroncsot vásárlók egy
gyors online regisztrációt követõen vehettek részt a játék-

A felajánlók és az autó boldog tulajdonosa

JÓ HELYRE KERÜLT
A NYEREMÉNYAUTÓ

ban. Január 11-én a MARSO Kft. nyíregyházi székhelyén
lezajlott sorsoláson a játék fõdíját, egy Toyota Aygo 1.0
Hatchback személyautót a vámospércsi Malmos Gábor
nyerte. Az autó szerencsés helyre került, hiszen a kétgyer-
mekes családapának jelenleg egy 15 éves autója van. A
sajtónyilvános eseményen Márkus Tibor, a MARSO Kft.
kereskedelmi igazgató-helyettese elmondta, az Auchan
és a MARSO közös együttmûködése már 2014-ben meg-
kezdõdött. A MARSO minden értékesítési csatornán arra
törekszik, hogy a vásárlók számára ne csak terméket,
de valamilyen hozzáadott értéket is nyújtani tudjon.
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Egy rendhagyó mûsor mellett a táncoktatás is kiemelt
szerepet kapott a 4 for Dance most zárult projektjében. A
Tánckluzív címet viselõ nemzetközi pályázat célja a ma-
gyar és a norvég kultúra kölcsönös megismertetése volt.

Mérföldkõnek tartják karrierjükben a 4 for Dance tagjai
most zárult nemzetközi projektjüket, a fiúk a megszokot-

TÁNCKLUZÍV: „NORVÉGUL” ROPTA A NYÍREGYHÁZI SIKERCSAPAT

tól eltérõen nemcsak a színpadon mutatták meg tudásu-
kat, hanem táncórákat is tartottak. Gál Sándor, az együt-
tes tagja kiemelte, a projektnek az volt a célja, hogy a két
kultúrának a találkozásából egy elõadást hozzanak létre,
illetve hogy a norvég iskolákban a gyerekeknek a magyar
tánckultúrát mind gyakorlati, mind elméleti szinten be-
mutassák.

ELÕADÁS ÉS KÉPZÉS

Tavaly novemberben elõször a fiúk utaztak ki Norvégi-
ába. A trondheimi Transform International Festivalon mu-
tattak be egy rendhagyó produkciót. Elõadásukban a ma-
gyar és norvég néptáncot, népzenét ötvözték. Egyhetes
útjuk során a fellépés mellett iskolákat is felkerestek. A
gyerekek tanórák keretében tanulhatták meg tõlük a ma-
gyar néptánc és népzene hagyományainak alapját. Idén
januárban pedig a norvég partnerek érkeztek Nyíregyhá-
zára, hogy bemutassák kultúrájukat. A Tánckluzív címet
viselõ projekt kiemelt célja volt az is, hogy a táncmûvé-
szet eszközeivel hívja fel a figyelmet a kultúrák közötti
párbeszéd és a társadalomban élõ kisebbségek értékeinek
fontosságára. A program sikeresen zárult, az együttmûkö-
dés pedig tovább folytatódik, a csapat idén még kétszer
adja elõ Oslóban a mûsorukat, s tervezik, hogy útjukat
egy skandináviai turnéval is összekötik.

SZÍNÉSZ – KÖNYVVEL
Gyuris Tibornak, a Móricz Zsigmond Színház mûvé-

szének Nélküle címû kötetét mutatták be hétvégén a La-
bor Caféban. A mûvet a szerzõ színésztársai, Jenei Judit és
Székely Szabó István közremûködésével tárta a nagykö-
zönség elé. A dedikálással egybekötött eseményen Ger-

liczki András irodalomtörténésszel közösen beszélgettek
a regényrõl, amelynek megírásába még 10 esztendõvel
ezelõtt kezdett az alkotó. A mély, drámai filmregény so-
káig íróasztalfiókba kerülve várta a sorsát. 2016 õszén
azonban egy másik könyvbemutató kapcsán esett szó róla
és átütõ érzelmi sodrása hatására, egy elkötelezett produ-
cer hölgy révén decemberre már kézzel fogható formá-
ban került az olvasók elé.

Pályázati hangversenyen mutatták be tehetségüket a
Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium Zenemûvészeti
tagozatának növendékei. Az oktatási intézményben már
hagyomány, hogy minden évben megrendezik a megmé-
rettetést.

A diákokat háromtagú zsûri, Némety Attila zongoramû-
vész, Romos Zsolt fuvolamûvész és Gyöngyösi Levente
zeneszerzõ minõsítette. A dicsõség mellett az elsõ helye-
zett Ádám István 15 ezer, a második Pokoraczki Panna 10
ezer, a harmadik Koncsol Kamilla pedig 7500 forintos
pénzjutalomban részesült. A hangversenyen a zsûri által
legtehetségesebbnek ítélt növendék megkapta az
Universitas gyûrût. Az ékszer és a belegravírozott „Rögös
az út a csillagokig” felirat örök emlék és ösztönzõ erõ a
növendéknek, hiszen ezt minden évben csak egy diák
kaphatja meg. Idén Víg Andrea, a Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Egyetem rektora adta át Ádám Istvánnak. A zsûri
úgy döntött, különdíjjal jutalmazzák Pelle Fannit. A Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat különdíját
szintén Pelle Fanni vehette át.

PÁLYÁZATI HANGVERSENY

ISKOLACSALOGATÓ
A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Isko-

la, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Iskola
az érdeklõdõ, leendõ elsõs gyermekek számára isko-
lacsalogató foglalkozásokat tart 2017. február 4-én,
11-én és 18-án 9.00 órai kezdettel.

Várják azokat a gyermekeket, akiket szüleik nyu-
godt, szeretetteljes légkörben, keresztény értékrend
szerint akarják taníttatni ének-zene tagozatos osztá-
lyos osztályban.

– Második osztálytól informatika- és idegennyelv-
oktatás, ötödik osztálytól emelt szinten.

– Átlépési lehetõség ötödik osztályban a nyolc osz-
tályos gimnáziumba, ahol a matematikát is emelt szin-
ten tanítják.

ÁLOMPÁROK, DUPLA LEHETÕSÉGGEL

A tavalyihoz képest kétszer annyi kiállítóval, és dupla
annyi négyzetméteren nyitotta ki kapuit a hétvégén a Ke-
let-Magyarország által szervezett Álompár Esküvõi Kiállí-
tás, a megújult Continental Arénában. A megyei napilap
házasulandók tájékozódását (és elõfoglalását...) segítõ két-
napos rendezvénye méretét és küllemét tekintve is egye-
dülálló a térségben, s a látogatottságra sem lehetett pa-

nasz. A szolgáltatók széles spektruma mellett (ruhák meny-
asszonyoknak és võlegényeknek, autóbérlés, fotózás-vi-
deózás, nyitótánc, ékszer, dekoráció stb.) a színpad is
benépesült: öt ifjú pár vetélkedett a 2017 Álompárja cím-
ért, melyet ügyessége jutalmául az Ambrusz Dóra–Nagy
Dávid kettõs (képünkön bal szélen) viselhet egy évig, aján-
dékokkal bõségesen elárasztva.
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A Köztisztviselõk jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján

pályázatot hirdet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

 közmûvelõdési referens
munkakör betöltésére.

A köztisztviselõi jogviszony idõtartama: határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A rendezvények szervezésében és lebo-

nyolításában történõ közremûködés, segíti a közmûvelõdési alapellátás biztosítását, a
kulturális és közmûvelõdési szolgáltatás ellátását, színvonalának javítását, a hagyomá-
nyok õrzését, mûvészi értékek létrehozását, ellátja az önkormányzat kötelezõ kulturális
feladatainak koordinálását, szervezését, koordinatív feladatokat lát el a város mûvészeti
életével kapcsolatban, külsõ érdeklõdõk tájékoztatása. Pályázatok figyelése, pályázatok
elõkészítése, projektgenerálási és projektvezetési feladatok ellátása. Önkormányzati szak-
feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
– A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. ren-

delet 1. melléklet 29. sz. pontjában közmûvelõdési referens munkakörhöz megha-
tározott végzettség: felsõoktatásban szerzett bölcsésztudományi, társadalomtudo-
mányi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus,
mûvelõdésszervezõ szakképzettség; vagy felsõoktatásban szerzett szakképzettség
és andragógus, mûvelõdésszervezõ felsõfokú szakképesítés.

– Hasonló területen szerzett, legalább 3–5 év szakmai tapasztalat.
– Büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges ma-

gyar nyelvtudás.
– Cselekvõképesség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: angol, német vagy szlovák középfokú nyelvtu-

dás, közigazgatási alap- vagy szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Részletes fényképes szakmai önéletrajz.
– Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség(ek), szakképzettség meglétét igazo-

ló okmány(ok) közjegyzõ által hitelesített másolata.
– A végzettségének és szakképzettségének megfelelõ legalább 3–5 éves szakmai gya-

korlat igazolása.
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a kttv. 39. § (1)

bekezdés szerinti büntetlen elõéletet.
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatai-

nak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
– Pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát

a pályázati eljárásban részt vevõk megismerhessék, és abba betekintsenek.
– A pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló

2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen határidõben történõ vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.

– A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korláto-
zó gondnokság alatt.

– Motivációs levél.
– Államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal

egyenértékû okirat közjegyzõ által hitelesített másolata.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2017. március

16-án tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 24.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt az Emberi Erõforrás Menedzs-

ment munkatársa nyújt a 42/524-567 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Személyesen: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Emberi Erõ-

forrás Menedzsment, Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 131-es iroda.
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala címére törté-

nõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. I. emelet 131-es iroda). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámot: JKAB59-1/
2017., valamint a munkakör megnevezését: közmûvelõdési referens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Határidõben benyújtott pályázatnak azt kell
tekinteni, amely legkésõbb a benyújtási határidõ utolsó napján 16 óráig a Polgármesteri
Hivatalba beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén
a munkáltató a benyújtott pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meg-
hallgatását követõen dönt a nyertes pályázó személyérõl. A munkáltató fenntartja a pá-
lyázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a
pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A
határidõn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minõsítjük. A köztisztviselõi jogvi-
szony határozatlan idõre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény-
ben foglaltak kivételével – 6 hónap próbaidõ kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja 2017. február 3.
Nyíregyházi Napló következõ száma (2017. február 3. megjelenés)
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2017. február 3.
A pályázati kiírás közzétevõje a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Fõigazgatóság

(KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartal-
mazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

TÁJÉKOZTATÁS

Üdvözlettel: NYÍRTÁVHÕ Kft.

Intelligens Hálózat Mintaprojekt
2017. január 17-én Nyíregyháza távfûtéses lakásaiban elkezdõdtek az In-

telligens Hálózat Mintaprojekt szerelési munkálatai. Azokban a lakóközös-
ségekben, ahol a fogyasztók hozzájárultak a mintaprojektben való részvé-
telhez, felszerelésre kerülnek az adatgyûjtõ egységek. Ezek a berendezések
begyûjtik a lakásokban található távkiolvasható melegvíz-mérõk és költség-
osztó 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.
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Egy merészen „öltözött”, csinos hölgynek minden terü-
leten nézõcsalogató hatása van. Ilyen praktikára nem szo-
rul a Móricz Zsigmond Színház legutóbb repertoárba ke-
rülõ fergeteges vígjátéka, a Függöny fel!, de azért bizo-
nyára sok férfinézõ örömmel fogadta, hogy Dézsi Darinka
jóvoltából plusz esztétikai élményben lehetett része.

Kit is testesít meg ebben a világszerte sikerrel futó, fil-
men is elérhetõ bohózatban ifjú mûvészünk? – kérdeztem
tõle beszélgetésünk kezdetén.

– A Függöny fel! színház a színházban. Azt játsszuk,
hogy készülünk a bemutatóra, majd a bohózat második
felében magát a turnét követhetik végig a nézõk. Így min-
denki két karaktert formál meg az elõadásban. Én játszom
Brooke-ot, a színésznõt, aki egy kicsit flúgos. Folyton el-
kalandozik, amikor leáll a próba. De azért ravasz is, hisz
a rendezõvel folytat kapcsolatot; pontosan tudja, hogyan
érje el, amit akar. Brooke játssza Vickit, akirõl annyit le-
het tudni, hogy elszökött régen otthonról, és azóta az adó-
hivatalban dolgozik. Épp egy szerelmi együttlétre készül
Rogerrel, az ingatlanügynökkel, de a házban otthon van a
házvezetõnõ, majd a tulajdonosok és egy betörõ is meg-
érkezik, így tervük meghiúsul.

AMIKOR A HÁTUL VAN ELÖL

Mint Darinka elmondta, a második felvonásban „meg-
fordul” a színpad: azt látjuk, mi zajlik a takarásban. A ne-
hézséget számukra az okozta, hogy a szövegkönyv lapjait

FEHÉRNEMÛBEN A SZÍNPADON

a második felvonástól kezdve hosszában elfelezték. Az
egyik oldalon az szerepelt, amit a nyíregyházi nézõk lát-
tak: hogy a színfalak „mögött” hogyan zajlik a turné szí-

nészeinek idegölõ szakmai és magánélete „némán”, míg
a lap másik felén a számunkra láthatatlan színpadon, a
darabbeli nézõk számára ment fennhangon az elsõ felvo-
násbeli próbáról ismert szöveg rövidítésekkel, módosítá-
sokkal, amit be-berohanva a „turné” színpadára, adott elõ
a nem különösebben magas színvonalú kompánia. Társu-
latunk tagjai számára rengeteg türelem kellett a mostani
próbákhoz, hogy minden óramûszerûen pontos és mégis
könnyed legyen. Zavarta-e, hogy az elõadás közel felé-
ben nagyon ízléses fehérnemûben kellett rohangálnia?

– Az elsõ színpadi öltözésnél volt egy kicsi zavar bennem:
folyton nevetnem kellett, de hamar elmúlt. Nem elõször ját-
szottam fehérnemûben, és mivel annyi mindenre kellett fi-
gyelnem, idõm sem volt emésztgetni. Az országszerte éne-
kesnõként ismert Horányi Juli jelmeztervezõvel együtt vá-
lasztottuk ki ezeket a darabokat, valamint a magas sarkú ci-
põt is. Terveztem a próbák elején, hogy majd elkezdek futni
a szerep érdekében, de nem volt rá energiám. Annyit szalad-
gáltam a darabbeli lépcsõkön egy hónapon át, hogy folyton
izomlázam volt, ráadásul a Popfesztiválnak köszönhetõen
sem mondhatom, hogy mozgásszegény az életmódom.  Van
egy ablakon kiesésem a mostani elõadásban, amit nagyon
hitelesre akartam megcsinálni, ezért az egyik alkalommal
mutattam a rendezõnek, Puskás Tivadarnak, hogyan gondo-
lom, de nem sikerült „túl jól”. Nem vettem lendületet, úgy-
hogy rándulás és húzódás lett a vége, s a bemutató elõtt 10
nappal ,,schanz gallért” kaptam. „Be is játszottuk” ezt a da-
rabba: Tóth Zolka karaktere viseli a második részben. 

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület mély megren-
düléssel értesült korábbi elnöke, Békési Elemér halálá-
ról. Békési Elemér Labossa Gusztáv halála után vette
át az egyesület vezetését, hangsúlyozva és elismerve,
hogy Guszti bácsi – ahogy a városban mindenki ne-
vezte – magasra tette a mércét. Békési Elemér azon-
ban vállalta a feladatot, ami kicsit sem volt tõle ide-
gen, hiszen – munkája révén – a városházán, ahol
mindvégig kulturális és oktatási területen tevékenyke-
dett, a kezdetektõl figyelemmel kísérte, segítette az
egyesület tevékenységét.

Megválasztása után, sportemberhez méltó lendülettel
fogott hozzá a munkához 2010-ben, és vitte végig a cik-
lus öt évét ugyanilyen tempóban, fáradságot nem kímél-
ve. Erre az idõszakra esett egyesületünk fennállásának
25. évfordulója, melynek alkalmából a Nyíregyházi Vá-
rosvédõ Egyesület történetét bemutató kiadványt jelen-

SZABÓ-KASSAI CSILLA ERIKA
(1963–2017)

Váratlan hirte-
lenséggel hunyt el
a nyíregyházi szü-
letésû író, motivá-
ciós tréner és elõ-
adó Budapesten.
Kitûnõ tanuló, in-
telligens, segítõ-
kész ember volt,
aki a II. sz. Jókai
Mór iskolában
végzett, majd
1978-ban a Vásár-
helyi Pál Építõipa-
ri és Vízügyi Szak-
középiskolában
elkezdte tanulmá-
nyait, amikor éle-

tében változás következett be. Férjhez ment, meg-
született László fia. A Széchenyiben levelezõ tago-
zaton érettségizett le. 1984-ben született meg Tímea
lánya. Csilla több száz verset költött, késõbb mély
depresszióba esett. 2005-ben írt „5-rõl 6-ra” címû
problémamegoldó és énképépítõ könyvében nyíltan,
õszintén leírja személyes kálváriáját és azt, hogy még
idõben megtalálta önmagát. Népszerû elõadásokat
tartott, hogy segítsen a beteg embereknek, s megírta
a Mikulás sapkája címû meséskönyvét. 2016-ban
újból házasságot kötött, s révbe érése után nem sok-
kal, 2017 januárjában váratlanul hunyt el.

A Nyíregyházi Televízió egy korábbi mûsor is-
métlésével búcsúzik tõle. A Mesél a Híradó soro-
zat vele készült epizódját vasárnap 19.30-tól lát-
hatják.

VOLT ELNÖKÉTÕL BÚCSÚZIK A NYÍREGYHÁZI
VÁROSVÉDÕ EGYESÜLET

Békési Elemér (a képen középen) az egyesület
negyedszázados jubileumán

tettünk meg, a városházán konferenciát rendeztünk, dísz-
vendégünk Ráday Mihály volt. Itt, a konferencián szüle-
tett az ötlet, hogy rendezzük meg a XXXII. Város- és Falu-
védõk Országos Találkozóját és Szakmai Konferenciáját,
melynek Nyíregyháza az országban egyedülálló módon,
harmadszor adott otthont 2013-ban. A programról ország-
szerte elismeréssel nyilatkoztak. Tevékenységét újabb Vá-
rosvédõ Füzetek kiadása, helyi védelem alatt álló épüle-
teken emléktáblák elhelyezése is jellemzi. Az õ elnöksé-
ge idején jelent meg a többi között a Málenkij robot címû
könyv, adtuk ki újra Margócsy József: Utcák, terek, em-
léktáblák címû sorozatának egyik kötetét, és ez idõ alatt
újult meg az irodánk, lett naprakész a honlapunk is.

Tanárként fontos feladatnak tekintette megnyerni a
fiatalokat is a helytörténet, a városvédelem ügyének.
A március 15. alkalmából, középiskolások számára,
több éven keresztül kiírt szónoki pályázat is ezt a célt
szolgálta. Lényegesnek tartotta, hogy a lakosság leg-
szélesebb rétegeit bevonjuk a városvédelembe, hisz
céljaink – mint több alkalommal megfogalmazta –
„nem csupán maroknyi ember jó szándékát és tevé-
kenységét tükrözik, hanem egész Nyíregyháza, tágabb
értelemben véve a megye és az ország is abban érde-
kelt, hogy értékei fennmaradjanak az utókornak is. Így
vezet át a múlt a jelenen keresztül a jövõbe.”

Szerettük volna, ha folytatja a munkát, és a követke-
zõ ötéves ciklusban is õ vezeti az egyesületet, ám õ
ragaszkodott ahhoz, hogy átadja a stafétabotot. Azt
mondta, szeretne több idõt tölteni az unokáival, csa-
ládjával. Méltatlanul és igazságtalanul rövidre szabta
számára ezt az idõt a sors. Korábbi elnökétõl kegyelet-
tel búcsúzik, Békési Elemér emlékét tisztelettel meg-
õrzi:                      a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület

Szabó-Kassai Csilla Erika
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Ingyenesen lehet gerinctornára járni
Nyírszõlõsön és Sóstóhegyen. A Mozdulj
Nyíregyháza! programjai közül ez az
egyik, amely a külterületeken élõk számá-
ra is elérhetõ.

A gerinctorna csütörtökönként várja az
érdeklõdõket a nyírszõlõsi általános iskola
tornatermében. Egyre többen járnak, a
rendszeres résztvevõk nagyon örülnek az
egészségmegõrzõ, közös mozgásnak. Mint
mondják, a gerinctorna fõként azoknak
hasznos, akik egész nap székhez kötött
munkát végeznek, és emiatt akár komoly
fájdalmaik is vannak.

A PANASZOK CSÖKKENÉSÉÉRT

A gerinctornával ugyanis megszüntethe-
tõ a fájdalom és jobb lesz a közérzet.  –
Elõtte fájdalmaim voltak, most pedig nin-
csenek. Én õsszel kezdtem el, amikor még
csak a Zrínyiben volt, a peremkerületek-
ben nem. Sóstógyógyfürdõi vagyok egyéb-
ként – mondta el Bujdosó Erika. A tornát

GERINCTORNÁVAL MOZDULNAK A KÜLVÁROSOKBAN

Batta Mónika vezeti, aki azt mondja, civi-
lizációs ártalom a gerincfájdalom és egyre
több embert érint. – Itt próbálunk a deréki
szakasz lazítására összpontosítani, valamint
az összes izmot erõsíteni, hogy legyen a
gerincnek tartása és a panaszok csökken-
jenek – fogalmazott a gyógytornász. A vá-
rosrész képviselõje, Jászai Menyhért is arra
buzdítja a nyírszõlõsieket, hogy minél töb-
ben vegyenek részt a tornán. – Helyben le-
het itt tornázni, ez egy kitûnõ lehetõség és
nagyon sokan igénybe veszik. Mindig telt
ház van – hangsúlyozta Jászai Menyhért al-
polgármester.

HÁZHOZ JÖTT A PROGRAM

Sóstóhegyen a torna a helyi önkormány-
zati képviselõ kezdeményezésére jött lét-
re, akinek az volt a célja, hogy a sóstóhe-
gyiek lakóhelyükön mozogjanak. Most is
zsúfolásig megtelt kedd este a sóstóhegyi
Szabó Lõrinc Általános Iskola tornaterme.
A helyi önkormányzati képviselõt tavaly
tavasszal keresték meg a Sóstóhegyen la-

kók azzal, hogy a városban oly népszerû
program egy eseménye kerüljön ki a vá-
rosrészbe is. Lelkes szervezõmunkát és la-
kossági felméréseket követõen 2016. szep-
tember elején kezdték meg a mozogni vá-
gyók a sportolást. Ágoston Ildikó, a FIDESZ-
KDNP önkormányzati képviselõje szer-
kesztõségünknek azt nyilatkozta, neki min-
denképpen nagyon fontos volt, hogy a prog-
ram elinduljon. A képviselõ hozzátette, úgy
gondolja, a helyieknek azért jelentõs, mert
bár csak 5-6-8 kilométer választja el Sós-
tóhegyet Nyíregyházától, de nem minden-

ki tud felülni a buszra és bemenni egy-egy
programra.

A gerinctorna a nyári szünet elõtt, június
1-jéig fogadja Sóstóhegyen az egészségükért
tenni akarókat. Ezzel a programmal együtt
összesen 16 ingyenes mozgásforma fogad-
ja a mozogni vágyókat Nyíregyházán. A
2013-ban útnak indult tömegsport az önkor-
mányzat önként vállalt feladata, amely moz-
gásra ösztönzi a város lakóit, a hét minden
napján, különbözõ helyszíneken. A hetedik
szezon órarendjét bárki megtekintheti a
www.nyiregyhaza.hu oldalon.

(Szerzõ: Mikita Eszter, Z. Pintye Zsolt)
Gerinctorna Sóstóhegyen...

...és Nyírszõlõsön is
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PROGRAMOK
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: Biri Il-

dikó pasztellkiállítása (megtekinthetõ: február 24-éig). Feb-
ruár 6-án 17.00: A Kodály Társaság összejövetele. 7-én 10.00:
Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj! 9-én 16.30: Költõk
egymás közt. Vendégek: Jónás Tamás és Kürti László. 10-én
10.00: Kerekítõ.

RETRÓ KONCERT, ÉNEKEST... A Bencs Villa programjai: feb-
ruár 3-án 17.00: A KOR és az OLDROCK zenekar retró kon-
certje Kazár Tíciána közremûködésével. 7-én 17.00: A szere-
lem és a hit dalai  (az észak-írországi  dr. Granville Pillar ének-
estje). 10-én 17.00: Pregitzer Fruzsina Legyen világosság! címû
Mécs László-estje. Közremûködik: Bata Hajnalka népdalénekes.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: február 4-én 9.30–
12.30: Farsangi szemüveg készítése. 7-én 14.00–16.00: Szí-
nes papírbohóc készítése. 8-án 10.00: Babaangol. 9-én 14.00–
16.00: Farsangi papírsüveg készítése.

BATYUS FARSANGI BÁL. Az Alvégesi Tánccsoport Batyus
Farsangi Bált rendez február 4-én 14.00 órától az Alvégesi
Mûvelõdési Házban.

HÁZASSÁG VILÁGNAPJA. A NOE Családi Kör Egyesület
várja az érdeklõdõket a Házasság világnapja alkalmából tar-
tandó rendezvényre! Helyszín: Városmajori Mûvelõdési Ház,
Nyíregyháza, Városmajor u. 5. Idõpont: február 4-én 14.00
óra. Lakodalmas program: 14.00 Kerek évfordulós házaspá-
rok köszöntése, egyházi és polgári fogadalom megerõsítése.
14.30 Lakodalmas játékok bemutatása az Igrice Nép-
táncegyüttes és Szemõk András nagyvõfély közremûködésé-
vel. 16.00 Táncház az Igrice Néptáncegyüttessel.

HÁROM JÓ TANÁCS. A Burattinó Bábszínház elõadásai:
február 4-én 16.00: Három jó tanács, 5-én 10.00: Makacska
kakaska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

FARSANGI FOGLALKOZÁS. A Nyírszõlõsi Fiókkönyvtár
programjai: február 6-án 10.00 és 9-én 10.55: Farsangi ma-
nuális foglalkozás.

REFORMÁCIÓ-TÁRLAT. A Reformáció 500. évfordulója
alkalmából létrehozott tárlatra várják az érdeklõdõket, ahol
bemutatják a Vizsolyi Biblianyomtató Mûhely nyomdagépét
és az eredeti Vizsolyi Biblia reprint kiadását. Helye: Bethlen
Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola (Gomba u. 7.). Megtekinthetõ: február 8-áig.
Csoportoknak, osztályoknak elõzetes bejelentkezés: 42/406-
079/18 m., info@bethleniskola.hu.

NÉPMÛVÉSZETI NYÍLT NAP. Csatlakozva a „Kultúrházak
Éjjel-Nappal” elnevezésû országos rendezvénysorozathoz, a
Népmûvészeti Egyesület Sz-Sz-B Megyei Szervezete február
10-11-12-én 10.00–15.00 óra között Népmûvészeti Nyílt
Napot rendez a Széchenyi utca 20. sz. alatti Alkotóházban.
Az ingyenes eseményen a látogatók betekintést nyerhetnek a
fafaragás, a fazekasság, a gyöngyfûzés, a kosárfonás, a hím-
zés, a vertcsipke-készítés, a szövés és a nemezkészítés mun-
kafolyamataiba.

A SZTÁR VAGY? – tehetségkutató verseny döntõjére vár-
ják az érdeklõdõket február 10-én 14.00 órától a Szõlõskerti
Angol Kéttannyelvû Tagintézménybe. A belépés a rendezvény-
re ingyenes.

CSIPKEKIÁLLÍTÁS. A Váci Mihály Kulturális Központ, va-
lamint a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség várja
az érdeklõdõket a Szépkorúak Csipkekiállítására, amely feb-
ruár 12-éig, naponta 9.00–19.00 óráig látogatható a VMKK
emeleti galériájában.

KIÁLLÍTÁS. Sebõk Réka díszlettervezõ mûvész „Belsõ tér”
címû kiállítása látható a Pál Gyula Teremben, amely február
22-éig tekinthetõ meg, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra
között.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Február 4., szombat 19.00 Függöny fel!, Bérletszünet,
Nagyszínpad, 19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!,
Pankotay bérlet, Krúdy Kamara
Február 6., hétfõ 10.00 Vuk, Bubu bérlet, MÛvész Stúdió

Február 7., kedd 10.00 Vuk, Csiribiri bérlet, MÛvész
Stúdió

Február 8., szerda 10.00 Vuk, Gumimacik bérlet,
MÛvész Stúdió

Február 9., csütörtök 10.00 Vuk, Katica bérlet, MÛvész
Stúdió
Február 10., péntek 10.00 Vuk, Kotkoda bérlet,
MÛvész Stúdió, 17.00 A kisfiú meg az oroszlánok,
Róbert Gida bemutató bérlet, Nagyszínpad

FÓRUM ÉS NYÍLT NAP
A Nyíregyházi Bem József

Általános Iskola tájékoztatá-
sa az 1. osztályosok beisko-
lázásáról, 2017–2018. tanév.

Az iskola specialitásai:
emelt szintû angol nyelvi
képzés, emelt szintû testne-
velésoktatás.

Szülõi fórum: 2017. feb-
ruár 6-án 17.00 órakor. Nyílt
tanítási órák: 2017. február
7-én 8.00-tól 11.00 óráig.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Andó Károly

(4. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2017. február 6., 17.00 óra.
Helyszín: Rákóczi u. 23.

Mussó László (12. sz. vk.
önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damja-
nich u., Huszár sor, Toldi u., Móricz
Zs. u., Lehel u. egyes részei). 78. sz.
szavazókör (Nagyvárad u., Semmel-
weis u. páratlan oldala és a Keleti

Márton u., Orosi út, Kállói út által határolt terület.)
Idõpont: 2017. február 6., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.

Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2017. február 6., 18.00 óra.

Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.

ÚJ MÛSOR A FIATALOKNAK AZ                        -N

Jövõ héten jelentkezik elsõ alkalommal a Nyíregy-
házi Televízió új magazinmûsora, a hellonyiregy-
haza.hu. A névválasztás nem véletlen, hiszen szoro-
san kapcsolódik tartalmilag a hamarosan egyéves
hellonyiregyhaza.hu weboldalhoz. Az adások témái
a nyíregyházi fiatalok köré épülnek, számos õket fog-
lalkoztató kérdés feldolgozásával.

GRABOVOJ-MÓDSZERES GYAKORLÓ ÓRA ÉS
TANFOLYAM. Február 3., péntek 17.30–19.00: Egész-
séges  szem  orosz tudati módszerrel  gyakorló óra 1250
Ft. Február 5., vasárnap 10.00–18.00: Egészséges gerinc
orosz tudati módszerrel tanfolyam. Regisztráció szüksé-
ges:  egeszsegepiteszkft@gmail.com,  telefon: 00-36-30/
273-6383. Elõadó: Dobronyi Ágnes, Grabovoj-módszer
oktató.  www.egeszsegepitesz.hu. Mindkét helyszín:
Egészségügyi Kar – Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.

TEXTIL, KERÁMIA, FOTÓ. A magyar kultúra napja al-
kalmából két kiállítás is nyílt a Nyíregyházi Városi Galéri-
ában. Az emeleti termekben Fekete Nóra textilmûvész,
Gabulya Márta kerámiatervezõ mûvész és Homoródi Éva
festõmûvész közös tárlata tekinthetõ meg, míg az alsó szin-
ten Móricz 35’ címmel színháztörténeti fotókiállítás (dr.
Karádi Zsolt és Karádi Nóra tárlata) várja az érdeklõdõket
február 22-éig.

MACKÓBARLANG címmel kiállítás nyílt a VOKE Vasutas
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Sok-sok mackóval, játék-
kal és nyereményekkel várják a macikedvelõket. Megtekint-
hetõ: május 31-éig. Információ: 30/218-1021. Helyszín: Nyír-
egyháza, Toldi u. 23.

KÖLTÕI EST A KÖNYVTÁRBAN

Kürti László vendége Jónás Tamás. „Nem szeretek ci-
gány lenni, mert olyan, mint egy gyógyíthatatlan beteg-
ség. Amikor verset írok vagy költészetet csinálok, ideig-
óráig sikerül errõl a géntényrõl megfeledkeznem. Úgy ér-
zem, mûveletlen és izgága vagyok. Mindkettõ hasznos
dolog. Amikor az emberek magukról írnak, általában a
sikereiket emlegetik. Én nem érzem magam azonosnak a
sikereimmel. Van viszont két kudarcom, azokra büszke
vagyok, mindkettõ fiú. Irigylem is õket, mert õk úgy tud-
nak szeretni, ahogy én szerettem volna egész életemben.
Úgy érzem, a világ a szeretet története.” Így vall önmagá-
ról, identitásáról Jónás Tamás, az Ózdon született, negy-
venes évei elején járó költõ, író, kinek 16 esztendõsen
jelentek meg elsõ versei. Sokoldalú ember, mûszaki és
bölcsész tanulmányokat is folytatott. Nevéhez fûzõdik a
Demokrácia címû internetes játék, a dokk.hu irodalmi
portál alapító szerkesztõje, volt rádiós munkatárs, és írt
már önéletrajzi regényt is. 2002-ben a Herder-ösztöndíj
támogatásával Bécsben élt egy esztendeig.

Nos, õ, a Szépírók Társasága tagja lesz a „Költõk egymás
közt” vendége a Móricz Zsigmond könyvtárban február 9-
én 16.30-tól. A sorozatszerkesztõ, a Mátészalkán élõ költõ,
Kürti László nemcsak pályatársának, de barátjának is mond-
ja Jónás Tamást, kit szerinte nemcsak a származása, de
költõ léte is a kisebbség sajátos világába kényszerít.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Már korábban is készültek anyagok ilyen eseménye-
ken, például ott voltunk az elsõ városi verébavatón, a
Like 1 és Like 2 nyíregyházi tehetségkutató versenyen,
interjúkat készítettünk eredményes diákokkal, tippeket
adtunk a továbbtanulással kapcsolatban, elkészítettük
a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláinak bemu-
tatkozó kisfilmjeit stb., ezek a felvételek pedig felkerül-
tek a hellonyiregyhaza.hu internetes oldalra. Ezután az
ilyen jellegû tartalmakat, videókat fogjuk össze majd
egy televíziós mûsorba. Érdemes lesz követni adásain-
kat, és ha szívesen látnának bennünket bármilyen ese-
ményen, írják meg az info@hellonyiregyhaza.hu e-mail
címre. Az elsõ részben dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza
MJV alpolgármestere beszél nekünk a város Ifjúsági
Koncepciójáról, átélhetjük a központi felvételit író nyol-
cadikosokkal a továbbtanulás izgalmát és betekintést
kapunk a Flexi-Team Aerobik Egyesület jótékonysági
báljába, ahol fantasztikus produkciókat mutattak be a
klub táncosai. A szerkesztõ: Kanócz Rita. Vetítési idõ-
pontok: február 8. (szerda) 18.25, csütörtök 19.30, pén-
tek 21.30, szombat 9.30 és 22.30.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

Az 1862-ben alapított Nyír-
egyházi Takarékpénztár Egyesü-
let elsõ igazgatójává Kovách
Gergelyt választották, aki tíz
éven át állt a pénzintézet élén.

Csarodán született 1821. már-
cius 7-én. Iskoláit Sárospatakon
és Debrecenben végezte. Jogi ta-
nulmányainak befejezése után
Bereg vármegye kiskövetnek (or-
szággyûlési követségi írnok)
küldte el az 1843–44. évi pozso-
nyi országgyûlésre. Eközben tet-
te le Pozsonyban a közügyvédi,
majd Pesten a váltóügyvédi vizs-
gát. Szintén ez idõ alatt ismer-
kedett meg Lónyay Menyhérttel,
akivel baráti viszonyt ápolt és ké-
sõbb mindkettõjüknek nagy sze-
rep jutott a Takarékpénztár Egye-
sület életre hívásában. Az or-
szággyûlés berekesztése után Bereg vármegye tisztelet-
beli alügyésze lett. Az 1848/49-es szabadságharcot fõ-
hadnagyként fejezte be, ezért bujdosnia kellett. Késõbb
Nyíregyházán alapított családot és otthont.

Mivel ügyvédi hivatását nem gyakorolhatta, ezért gaz-
dálkodással foglalkozott. Amint lehetõsége adódott, be-
kapcsolódott a városi és a vármegyei közéletbe is. Az

A TAKARÉKPÉNZTÁR EGYESÜLET ELSÕ
IGAZGATÓJÁNAK EMLÉKÉRE

1861-es országgyûlési választáso-
kon képviselõjelöltként indult, de
Benczúr Miklóssal szemben alul-
maradt. Az 1858-ban alapított
Elsõ Magyar Általános Biztosító
Társaság egyik felügyelõjévé vá-
lasztották. A királyi bíróságok
megszervezésekor, 1871-ben já-
rásbírónak nevezték ki Nyíregy-
házára. Ezt a hivatalát egészen
nyugalomba vonulásáig, 1892-ig
gyakorolta. 1862-tõl 1865-ig fõ-
gondnoka volt a református egy-
háznak, amelyet fõgondnoksága
elõtt és után presbiterként is segí-
tett. Rövid ideig a csizmadia céh
biztosaként is közremûködött.
„Híve volt minden haladásnak, de
egész gondolkozását mindig a he-
lyes elõrelátás és az okos gazdál-
kodás vezette.”

1905. január 22-én hunyt el. „Elhunytával ismét egyi-
két veszítettük azoknak a kiveszõfélben levõ tipikus ala-
koknak, akik átélve a nagy idõk nagy eseményeit, az azok-
ból leszûrt bölcs tanulságokat és élettapasztalatokat min-
dig készséggel [...] és önzetlenül igyekeztek érvényesíte-
ni a közjó javára”.


