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Játszóteret alkottak az
Alkotás utcán. Ezzel most
a Kertváros gazdagodott,
ám az idén a NYÍRVV
csaknem 45 millió forintot
fordít játszóterek fejlesztésére városszerte.
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ÖRÖKÖSFÖLD ÖRÖME
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Könyvtári Napok. Az idén
is kitesz magáért jövõ
héten a Móricz Zsigmond
Könyvtár. Müller Péterrel,
Csiriptanya megnyitóval,
könyves vasárnappal
várják az érdeklõdõket.
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Zsanna manna. Az OZ, a
nagy varázsló után már a
Tamási Áron darab
bemutatójára készül a
színház. Az indulásról egy
kedves visszatérõt, ÉryKovács Zsannát faggattuk.
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AMIRÕL AZ UTCÁK...

NÖVEKVÕ IDEGENFORGALOM
Bár még csak a júliusig tartó adatsor látszik, az már
biztos, hogy növekedési pályán van az idegenforgalom
Nyíregyházán. A Turizmus Világnapján elhangzott: több
mint 10 százalékos az emelkedés a vendégéjszakák számát tekintve. Nõtt az idegenforgalmiadó-bevétel is, melynek minden forintjához még másfelet tesz hozzá az állam, így egyre több pénz fordítható fejlesztésre. A szakma
is elismeri Nyíregyháza erõfeszítéseit, sikereit: mi voltunk
tavasszal a belföldi díszvendégek az Utazási Kiállításon,
mi rendeztük az Országos TDM Konferenciát és gyógyhely lett Sóstó, az ország elitjébe kerülve ezzel. / 3.

ARCULATVÁLTÁS A NAPLÓNÁL
Kedves Olvasóink!
Ritka dolog, amikor egy médium saját magáról szól,
most mégis fontos – noha minden látható, amirõl írni szeretnénk. Megérkezett az igazi õsz, ideje lecserélni a ruhatárunkat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos hetilapja is új gúnyába öltözik, a pompás faleveleknek megfelelõen sokszínûbe. Huszadik esztendeje vehetik kézbe
a kedves olvasók a Naplót, s nagy tetszésnek örvendett a
korábban éveken át – a múlt hétig – látható dizájn. Mégis
úgy éreztük: itt a megújulás ideje, s igyekeztünk modern,
XXI. századi tördeléssel készíteni ezt a lapszámot, mely
valamelyest talán az egyre népszerûbb világhálós portálok külsõségeire is emlékeztet. Ami a külcsínt illeti: szándékaink szerint egy letisztult, átlátható, rendezett, egyszerûen nyomon követhetõ lapot ajándékozunk Önöknek
hétrõl hétre – sok képpel. Ami pedig a belbecset: a tartalom továbbra is a nyíregyháziakról, a helyi hírekrõl, történésekrõl, eseményekrõl, fontos tudnivalókról, megismerésre érdemes személyiségekrõl szól – a nyíregyháziaknak. Mindezt szorosan együttmûködve a Város-Kép Kft.
másik két médiumával, a Nyíregyházi Televízióval és a
www.nyiregyhaza.hu weboldallal. S természetesen az
Önök észrevételeit, kérdéseit is várjuk továbbra is az is-

SZENNYVÍZ-TISZTÁZÁS

mert címeinken! A lokálpatrióta tudat erõsítése érdekében mostantól egy helytörténeti rovatot is találnak a hátsó
oldalon, az eddigi keresztrejtvény helyén, „Amirõl az utcák mesélnek” címmel. Az írások a számos ilyen cikket,
könyvet jegyzõ, a városvédelemben is jeleskedõ pedagógus, Ilyés Gábor tollából származnak, akivel körbejárjuk
majd a várost. További kellemes olvasást kívánunk!
Tarczy Gyula fõszerkesztõ

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS
A Nyíregyházi Televízió háza táján is látványos megújulás zajlik, az országos digitális átállással összhangban. Örömteli, hogy szeptember 20-án – a keleti régióban elsõként – mi tudtuk megteremteni a feltételeit annak, hogy csúcsminõségben lássák adásunkat. Az antennával televíziózó nézõinknek tennivalója is akad:
egy set-top-box vagy modern készülék vásárlásával leszünk újra – sokkal jobb minõségben – láthatóak számukra, ami az érkezõ visszajelzések szerint valóban
így van. Az NMHH pedig még mindig várja azok jelentkezését, akiknek az eszköz beszerzése nehézséget
jelent. További információk: www.digitalisatallas.hu.

Ígérni a legegyszerûbb – akár utat is. Így történt 2010
elõtt, az elõzõ városvezetés idejében, mikor a szennyvízprojekt tervezése kapcsán fût-fát – pontosabban a beruházás során eggyel jobb minõségû utakat ígértek az érintett
lakosoknak. Pedig pontosan tudhatták: a szennyvízberuházásra adott pénzbõl csak szennyvízberuházás támogatható és a vele együtt járó útrekonstrukció, ebbõl – az eredeti állapot sávos helyreállításán túl – magasabb minõségû utak építése nem. A mostani városvezetés észlelte a
problémát, és a kormány hathatós segítségével 500 millió
forintot fordíthatunk minderre. A várható eredmény: 30
kilométernyi aszfaltozott út és 6 kilométernyi zúzottköves
út teljes helyreállítására. Egyéb kérdések, problémák feltárásáról is szól a 6. oldal összeállítása.

Szeptember 26., CSÜTÖRTÖK

Szeptember 30., HÉTFÕ

A XVI. Esküvõi Kiállítás és Vásáron meríthetnek ötletet az ifjú párok Nyíregyházán, a Korzó Bevásárlóközpontban. A
januári rendezvény középpontjában az
arák mellett a családok állnak, hiszen keresztelõkhöz, születésnapi partikhoz és
ballagásokhoz is szolgálnak ötletekkel a
szervezõk. Az idei vásár újdonsága, hogy
fotópályázatot hirdetnek az „esküvõi kiállítás arca” címmel.

A Nyíregyházi Fõiskola kutatási tapasztalatainak tananyagokba történõ átemelését kiválóan szolgálja az „Ágazati együttmûködés a hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés és megújuló
energia képzési rendszerének fejlesztése érdekében” címû TÁMOP pályázat,
mely a Szent István Egyetem vezetésével és a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel konzorciumban valósul meg.

Szeptember 27., PÉNTEK

Szeptember 30., HÉTFÕ

Elbúcsúztatták a felújítás miatt rövidesen bezáró Váci Mihály Kulturális
Központot az itt mûködõ mûvészeti és
sportcsoportok. Kultúrmaraton címmel
péntek és szombat este nép- és modern
táncosok, fitneszcsapatok és zenekarok
szórakoztatták a közönséget. A ’80-as
évek elején átadott épület a tervek szerint 2,1 milliárd forintból újul meg.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma
a Mûvészetek Palotájában tartott megemlékezést az „Idõsek Világnap”-ja alkalmából. A rendezvényre Nyíregyházáról két busszal utazhattak az idõs
emberek, dr. Kovács Ferenc polgármester jóvoltából, melyen az Idõsügyi Tanács tagjai is részt vettek. Az utazás ingyenes volt, a résztvevõket elõre elkészített finom falatok, italok várták.

Szeptember 29., VASÁRNAP

Október 1., KEDD

Élõben jelentkezett be Nyíregyházáról a Magyar Televízió Itthon vagy! Magyarország, szeretlek címû mûsora. A
Sóstói Múzeumfaluból közvetített mûsorban Pregitzer Fruzsina színmûvész és
Bárány Kristóf, a 4 for Dance egyik táncosa szólalt meg. A Nyíregyházi Televízió által készített bejátszásban pedig
Bárány Frigyes beszélt a szabolcsi megyeszékhelyrõl.

A Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése címû projekt megvalósításával megkezdõdött a belváros
kerékpárútjainak bõvítése. A mintegy
540 millió forintos projekt keretében a
tervezett szakaszok megépítésével a város nagykörútjainak egy része, valamint
Sóstóhegy és Sóstófürdõ is bekapcsolódik a kerékpáros közlekedésbe – utóbbiak a Korányi kerékpárúttal.

JÁTSZÓTERET ALKOTTAK
Új játszótér épült a Kertvárosban, az
Alkotás utcán, melyen korszerû, EUszabványoknak megfelelõ, fa játékokat
helyezett el a NYÍRVV Nonprofit Kft. A
közel 12 millió forintos beruházással egy
olyan játékhelyszínt alakítottak ki a városrészben, amely a legkisebbek és a legnagyobbak számára egyaránt biztosítja
a játék- és sportolási lehetõséget.

A játszótéren a NYÍRVV Nonprofit Kft.
felállított egy többfunkciós, négytornyú
várat, 3 csúszdával, mászóhálóval, mászókõvel, láncos egyensúlyozóval. Ezt a játékot a kicsik és nagyobbak egyaránt használhatják majd. Kialakítottak egy homokozót árnyékolóval, felállítottak egy hintát
bébi- és laphintával, amely alá gumitégla
ütéscsillapító került. Két „A” alakú
mászófalat is létesítettek, külön a kicsiknek és a nagyobbaknak, valamint felállítottak egy mérleghintát.

SPORTRA IS JÓ
A játszótéren elhelyeztek két kondieszközt is, a gyermekeknek szánt gyaloglót, és a felnõttek számára egy nyújtót. Valamennyi játék alá gumitégla, illetve folyami homok ütéscsillapító talaj került.
A játszóterek kialakításánál fontos szempont, hogy minél szélesebb korosztály számára biztosítsanak játéklehetõséget, és az
új játékhelyen a gyerekek életkora szerint
csoportosították a játékokat, ezzel szétválasztva a legkisebbeknek és a nagyobbaknak szánt területet. A tájékozódást a játszótéren elhelyezett információs táblák segítik, melyeken a közérdekû adatok mellett a korosztályos ajánlást is feltüntették.
A téren asztalt és padokat is elhelyeztek,
illetve felállítottak egy kerékpártárolót. Az

1200 négyzetméteres területet a késõbbiekben a tervek szerint parkosítják és be is
kerítik majd.

ÚJ ÉS MEGÚJULÓ
A NYÍRVV Nonprofit Kft. egyébként
Nyíregyházán 90 játszótér fenntartását
végzi. A társaság arra törekszik, hogy a megyeszékhelyen található játszóterek szülõés gyermekbarátok, biztonságosak és megfelelõ állapotúak legyenek, amelyeket a
családok szívesen látogatnak. Ennek megfelelõen igyekszenek a rendelkezésre álló
forrásokat a lehetõ leghatékonyabban felhasználni. Azokon a területeken, ahol kevés a játéklehetõség, új játékhelyeket létesítettek. Az idei évben két új játszóteret
alakítottak ki, az Alkotás utca mellett Sóstóhegyen, az Úttörõ utcán a közelmúltban
adtak át egy 4,5 millió forint értékû új játszóteret. A már meglévõ, leromlott állapotú, de népszerû játszótereken teljes felújítást végeznek. Az Árok utcán, a Fazekas János téren, a Stadion utcán, a Szabó
Lõrinc utcán, a Robinson-dombon, a
Bujtosi városligetben és az Alma utcán már
befejezõdött a helyreállítás.

45 MILLIÓS ODAFIGYELÉS
Terveik szerint az idei évben ugyancsak
megújul a Vécsey utcai, a Kossuth utcai és
a Stadion utcai játszótér, ahol új játékokat
helyeznek el, és helyreállítják a régi, elhasznált eszközöket. A három játszótér
felújításának költsége több mint 6 millió
forint lesz. Ezen túl folyamatosan végzik a
már meglévõ játszóterek karbantartását, a
leromlott, balesetveszélyessé vált játékok
cseréjét, valamennyi játszótéren frissítették a homokozók földjét, és újrafestik a
játékokat. Az idei évben a NYÍRVV
Nonprofit Kft. csaknem 45 millió forintot
fordít játszóterek fejlesztésére.

ELÕKÉSZÍTÉSTÕL AZ ASZFALTOZÁSIG
Szeptember 29., VASÁRNAP

Október 2., SZERDA

Magyarországon minden második
ember szív- és érrendszeri betegségben
hal meg, 2,5 millió embernek magas a
vérnyomása, a lakosság fele pedig túlsúlyos. Erre hívták fel a figyelmet a Szív
világnapi rendezvényen Nyíregyházán.
A Kossuth téren egész nap várták az érdeklõdõket. Vérnyomást, vércukorszintet mértek, és meg is mozgatták a résztvevõket.

Nyíregyháza önkormányzata ezúttal
is színvonalas rendezvénnyel tisztelte
meg a város korosabb polgárait az Idõsek Világnapja alkalmából. A Bem iskolában tartott eseményen a polgármesteri köszöntõ, a szakmai elõadások és
egészségügyi szûrések mellett szórakoztató programok várták a több száz érdeklõdõt, melynek sztárvendége Straub
Dezsõ volt.

2013. október 6-áig (az idõjárási viszonyok függvényében is) tovább folytatja az
önerõs (önkormányzati háttérrel saját finanszírozású) útfelújítási munkálatokat a
NYÍRVV Nonprofit Kft. A cég megbízásából az S-K Konzorcium az alábbi helyeken dolgozik majd:
– folytatódnak az útépítés elõkészítési
munkálatai (szintbe helyezik a vízelnyelõ
rácsokat, az aknafedlapokat, kicserélik a
szegélyköveket stb.) a bujtosi utcákon:
Géza u., István u., Mák u., Nefelejcs u.,
Ibolya u., Belsõ krt., Liszt Ferenc u., Liliom köz,
– szintbe helyezik az aknákat a Táncsics
Mihály utcán,
– szegélyeznek az Alkotás utcán,
– szakaszosan cserélik a kiemelt szegélyeket, valamint szintbe helyezik az aknákat a Vörösmarty utcán,

– szintbe helyezik a vízelvezetõ folyókát és elõkészítõ munkákat végeznek a
Sugár utcán,
– elõkészítik az útalapot a Deák Ferenc
utcán,
– az Országzászló téren továbbra is le
van zárva a Szarvas utca irányába kanyarodó sáv, az útszakaszt a beton megszilárdulását követõen a hét közepén átadják a
forgalomnak,
– október 3-án és 4-én a Vécsey közben
felmarják az aszfaltot.
Október 7-étõl 13-áig ezeket az elõkészített útszakaszokat leaszfaltozzák (kivéve a bujtosi utcákat). A felsorolt helyszíneken lassabb haladásra és forgalomkorlátozásra kell számítani, ezért a jármûvezetõk türelmét és megértését kérik!

EGYRE NÉPSZERÛBB NYÍREGYHÁZA
– ERRÕL IS SZÓLT A TURIZMUS VILÁGNAPJA
Több mint 10 százalékkal nõtt a belföldi vendégéjszakák száma Nyíregyházán az elõzetes – még messze nem
az egész nyárra vonatkozó – adatok szerint. Nemzeti
Gyógyhellyé minõsítették Sóstógyógyfürdõt és az idegenforgalmi adóból származó bevételek is növekedtek idén.
A Turizmus Világnapján errõl számoltak be a helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment munkatársai.

Zajlik az örökösföldi rekonstrukció, a munkálatok
várhatóan a szerzõdés szerinti határidõre el is készülnek. December elejéig befejezik a két óvoda felújítását, korszerû napelemes rendszerrel szerelik fel a tízemeletes lakóházakat és a Fazekas János tér is megújul. A beruházást közel negyedmilliárdos, vissza nem
térítendõ támogatásból finanszírozzák.

Buborékot fújtak a nyíregyházi gyerekek a Kossuth téren múlt pénteken. Ezek a buborékok azt jelképezték, hogy
a víz nem csak a gyógyuláshoz szükséges, játszani is lehet vele. Nyíregyházán pedig minden adott ahhoz, hogy
a vizes örömöket élvezni lehessen.

NÖVEKVÕ LÁTOGATÓSZÁM
A szakemberek szerint egyre többen fedezik fel a Nyírség fõvárosát. A tavalyi adatokhoz képest bõ 10 százalékkal nõtt a belföldi vendégéjszakák száma és hasonló a
helyzet a külföldi vendégéjszakákkal is az év elsõ hét hónapjának adatai alapján. Így egyelõre csak az elsõ két nyári
hónapot látjuk, pontos adatokat késõbbre ígér a KSH. Az
azonban már biztos, hogy nõtt az idegenforgalmi adóból
származó bevétel. Ráadásul a statisztikai hivatal a magánszálláshelyeket évente egyszer, a naptári esztendõ végén
összesíti, így a kép még javulhat. Az ifa-bevétel azért is
fontos, mert ezt a pénzt az idegenforgalom fejlesztésére
fordíthatja az önkormányzat, s itt minden forinthoz az állam is hozzátesz még másfél forintot.

LÁTNIVALÓK ÉS PROGRAMOK
A szakemberek azt mondják, a legnépszerûbb látnivalók, az állatpark, a gyógy- és élményfürdõ, a skanzen, illetve a belváros turisztikai fejlesztései mellett izgalmas
kulturális programokra is szükség van. Mogyorós Judit, a
Nyírség Turizmusáért Egyesület elnöke hangsúlyozta, egy-

ÖRÖKÖSFÖLD
IS MEGSZÉPÜL

szerûen elvárja a turista a programot. – Az örömteli és
alapvetõ, hogy van fürdõ, állatpark, skanzen. Ezek az épített attrakcióink, ezek kell, hogy legyenek. De a turista
úgy indul útnak, úgy foglal szállást, hogy ezen látványosságok, szórakoztató élmények mellett igenis hozzárendel
egy-egy programot.
A Turizmus Világnapja alkalmából pénteken ingyenes
idegenvezetéssel lehetett megtekinteni Nyíregyháza látványosságait. A város turisztikai népszerûsítése vasárnap
is folytatódott, az MTV Itthon vagy, Szeretlek Magyarország! mûsora élõben jelentkezett Nyíregyházáról, a Sóstói Múzeumfaluból.

JÓ ÉVÜNK VAN!
Mogyorós Judit az eltelt kilenc hónapra is visszapillantott a Nyíregyházi Televízió kérdésére. Ennek során
megfogalmazta: – Olyan lépésekkel haladt Nyíregyháza az önkormányzat, a városvezetés hathatós támogatásával az idén, amit nehéz felülmúlni. Ne feledjük, mi
voltunk a belföldi díszvendégek az Utazási Kiállításon
Budapesten, mi rendeztük itthon az országos TDM konferenciát, és most itt a csúcsbejelentés, hogy gyógyhely
lett Sóstó. Amit ki lehetett hozni szakmailag ebbõl az
évbõl, az megtörtént. Mindez nem kis terhet is rakott
ránk, turizmusban dolgozókra, de az utazóközönség
visszaigazolta a várakozásokat. A szakma is elismeri
Nyíregyházát. A gyógyhely bejelentésen találkoztam
egy szakújságíróval, aki azt mondta, idén már háromszor járt Nyíregyházán, s nem akart eljönni negyedszer, mert úgy gondolta: ugyan mi újat mondhatnak?
Úgy búcsúzott: köszöni, le a kalappal! S jön ötödjére
is, amihez már ötleteket is adott. Például szívesen kerékpározna erre. S milyen érdekes: a város pont most
kezd a hálózat fejlesztésébe, bõvítésébe...

Zajlik a munka Örökösföldön, az Érkerthez és a Huszártelephez hasonlóan itt is felújítások kezdõdtek. A projekt részeként megújul a Tündérkert Óvoda Margaréta és
Kikelet tagintézménye. Elõbbinél a homlokzatot
hõszigetelik, felújítják az elõtetõt és a lapos tetõn is elvégzik a hõszigeteléshez és csapadékvíz-elvezetéshez szükséges munkálatokat. A Kikelet óvodában nyílászárókat
cseréltek, a külsõ burkolatot újították fel és a villámvédelmi rendszert is korszerûsítik. A projekt részeként az érkerti városrészhez hasonlóan a lakóházakra is figyelmet fordítanak a beruházásban.

SÉTÁNY, LIGET, PIHENÕPAD
Mint Hagymási Gyula projektmenedzser megfogalmazta: – A lakóházak és intézmények mellett a lakótér is szépül, hiszen a program része a Fazekas János tér kiépítése,
sétányokkal, ligetes résszel, padokkal, utcabútorokkal. S
ne feledjük a kutyafuttatót, amit mindenképpen fontosnak
tartottunk a lakossági igények alapján.
A lakóházak esetében 10 tízemeletes épület energetikai rendszerét fejlesztik, a napelemes áramtermelõ rendszerrel a lépcsõház vagy a felvonók világítását oldják meg.
Egy nagyméretû ligetes park is megvalósul Örökösföld közepén és a teret minden irányából sugárirányú gyalogos
sétányok kötik majd össze. Ide közvilágítást, utcabútorokat is elhelyeznek, de a projekt részeként az egyik játszótér is megújul.

MESÉLT AZ EGÉSZ VÁROS
Benedek Elek születésnapján városszerte a mesérõl
szólt minden: a Váci Mihály Kulturális Központban felolvasást, a múzeumban kézmûves foglalkozásokat, a
sóstói skanzenben pedig zenés elõadásokat tartottak a
gyerekeknek.
Mesefolyamot rendeztek a Váci Mihály Kulturális Központban, Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármestere is felolvasott a kicsiknek. Reggeltõl délutánig folyamatosan
szóltak a mesék, a részt vevõ iskolák fiataljai mellett ismert emberek és közéleti szereplõk is részt vettek a programban. A Népmese Napját minden évben szeptember
30-án rendezik meg, ez Benedek Elek születésnapja. 2005
óta emlékeznek így a nagy mesemondóra, idén a város
több pontján is a mesérõl szólt minden.
Szekeres Pál helyettes államtitkár is mesélt a gyerekeknek. Az idei program az esélyegyenlõség jegyében telt, a
hallássérülteket jeltolmács segítette a mese megértésében,
a közönségben pedig sok, a mozgásában korlátozott gyermek is helyet kapott. Nyíregyháza polgármestere is könyvet ragadott, de mikrofont is. Dr. Kovács Ferenc a rendez-

vény megnyitóján azt mondta, gyermekkorában nagyon
sokat olvasott, de a mesék nemcsak a gyermekeknek szólnak. Tanulságaik a felnõtt korba is elkísérnek bennünket.

MESÉS MÚZEUMOK
Nem csak a Váci Mihály Kulturális Központban voltak
programok a Népmese Napjához kapcsolódóan. A múze-

umfaluban zenés-mesés elõadásokat tartottak a kicsiknek,
akik ezen a napon egy igazi mesefaluban érezhették magukat. A Jósa András Múzeumban is egész nap várták a
gyerekeket, ott kézmûves foglalkozásokat és különbözõ
játékokat szerveztek a kicsiknek. A Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában is a
meséké volt a fõszerep, ahol több száz gyerek és felnõtt
olvasta fel és mondta hazai kultúrkincs mellett más népek
meséit. A Népmese Napja rendezvénysorozat a kulturális
központban a mesemondó verseny ünnepélyes díjátadásával zárult, a programon részt vett Jászai Menyhért alpolgármester is.

A VÁROSGONDNOK HOZZA A HULLÓ FALEVELEK ÜZENETÉT
Elõször mindenki a saját portája elõtt sepregessen –
ismerõs a mondás, átvitt értelemben. Ez esetben azonban nem arra utalunk sejtelmesen, hogy törõdjön mindenki a maga dolgával, hanem a felszólítás – inkább
kérés – nagyon is konkrét. A városgondnok észlelése
alapján ugyanis az õsznek vannak árnyoldalai is.
Bordás Béla ezúttal arra hívja fel a figyelmet: gazdátlanul szárnyalnak a lehulló falevelek a közterületeken, ami
természetes jelenség. Az viszont nem kellemes, mikor a
közmûfedeleket, csapadékvíz-elvezetõ csatornákat eldugítják. Mérhetetlen összeg ezek tisztítása, hiszen a levelek a nyílásokba belerothadva eldugítják a vízelvezetõket. S ilyenkor hiába várjuk az esõ (majd a hó) gyors elvonulását… A város a maga módján segít: a közterületek
tisztításával és a csapadékvíz-elvezetõ rendszer rekonstrukciójával, ami épp most zajlik. A városgondnok ezzel
együtt arra kéri a lakosságot: ingatlanuk kétméteres kör-

zetében segítsenek be a városszépítõ, -tisztító munkába.
(A barna hulladékgyûjtõ edények egyre elterjedtebbek
egyébként is.) S ha már itt tartunk: a port, koszt se tolják
bele lehetõleg, mert erõsen korlátozza a vízelvezetõk keresztmetszetét.
Õsszel hamarabb sötétedik, ezért gyorsabban felfigyelünk rá, ha nem mûködik a közvilágítás. Ám a hiba nem
feltétlenül a szolgáltatónál van, sõt. A városgondnok saját
szemmel látta a hibaelhárítást végzõ szerelõ „prezentációját”, mely szerint a kandeláberek fémajtajait, s azok tartalmát gyakorta „megberhelik”, szabad utat engedve a gyermeki kezeknek is a veszélyes forráshoz. Arról nem beszélve, hogy szórakozás gyanánt kidobálják az égõket. A sötétség a legutóbbi idõben fõképp a Simai út, Móricz Zsigmond
utca és Huszár sor környékén volt tapasztalható.
Nemrég beszámoltunk arról, hogy újra elindult Nyíregyházán a hulladékkommandó. Minden szelektív sziget
mellé azért nem lehet õrt állítani. Ha lenne, azt látná, hogy
elképesztõ mennyiségû veszélyes anyagot „felejtenek” ott

a városlakók, még hajléktalan embertársaink életét is kockáztatva. A vegyszer, a fáradt olaj nem játék. S mit szóljunk a zsákba varrt döglött kutyához?! Jól mûködik a THG,
mindennek megvan a helye a városban – reméljük, a szándékos piszkításnak, ízléstelenségnek nincs.

EGY ÉV ALATT TECHNIKUS
Kettõ helyett egy év alatt szerezhetnek technikusi végzettséget a Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium
diákjai. Az intézmény közel 20 millió forintot nyert az új,
rövidebb idejû szakképzés bevezetésére TÁMOP forrásból.
A rövidebb képzés során a diákoknak nem kell megvárniuk
az érettségit, már 9.-es koruktól megkezdik a technikusi
tanulmányokat. A kormány ugyanis úgy döntött, felgyorsítja a folyamatot, így egy évvel korábban állhatnak munkába
szakmájukban. Erre azért van szükség, mert bizonyos területeken komoly hiány jelentkezik és azt szeretnék, hogy a
képzett fiatalok minél korábban megjelenjenek a munkaerõpiacon. Négy év alatt van elosztva az eddigi 13. évfolyam, 9.-tõl 12.-ig. Eddig orientáló szakmai tantárgyak voltak mind elméleti, mind gyakorlati képzés szempontjából.
Most viszont konkrét tantárgyak épülnek be a diákok óráiba. A rövidebb technikusi képzés érint minden olyan diákot, akik most kezdték el az iskolát és autószerelõk, autóvillamossági, gépgyártás-technológiai, elektronikai, automatizálási technikusok szeretnének lenni.

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE

ÚJ PIACOK NYÍLNAK
2013. október 5-én, szombaton két új helyi termelõi
piac nyílik Borbányán és Oroson, lakossági igény alapján. A borbányai kispiacot a Kállói út 108. szám alatt található régi iskola udvarán alakította ki a NYÍRVV Nonprofit
Kft., amely 15–20 termelõ számára biztosít árusítási lehetõséget. Oroson pedig a Meggyes utca és Orosi út keresztezõdésében mûködik majd az új vásárhely. A piacok kialakítása több mint 11 millió forintba került. A vásárhelyek szerdán, pénteken és szombaton 7-tõl 14 óráig várják a vásárlókat és az árusokat. A két kispiac a Búza téri
csarnok helyreállítása idején a terület tehermentesítését is
biztosítja. Mint ismert: a NYÍRVV saját és önkormányzati
forrásból 190 és fél millió forintot fordít arra, hogy teljes
egészében megújítsa a piaccsarnokot, mely várhatóan
december elejére készül el.

Két korszerû váltómûvet ajándékozott a Nyíregyházi
Fõiskola mûszaki karának a Platán Autóház Kft. és a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. Így kívánják támogatni a
szakmai utánpótlás oktatását. A fõiskola a közlekedésmérnökök és a gépészek képzéséhez használja az eszközöket. Csõsz Ferenc, a Platán Autóház Kft. ügyvezetõje elmondta, nekik is érdekük, hogy a szakképzett munkaerõ
minél inkább jelen legyen a szakmában és nagyon fontos,
hogy a most kijövõ kollégák jól felkészültek legyenek.
Legutóbb tavasszal egy komplett Volkswagen hajtómûvet
adtak át oktatási célokra. Nemcsak a mûszaki oldalt, hanem a szakmai oldalt, a szakmai oktatást is igyekeznek
segíteni. A közlekedésmérnök és gépész hallgatók ide járnak közel két évtizede szerviz- és karbantartási gyakorlatra, mely igen hasznos a hallgatók gyakorlati képzése szempontjából.

TISZTÁBA TETT GONDOLATOK
A SZENNYVÍZBERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN
Sokszor azt gondolhatnánk, hogy utat építeni egyszerû dolog, pedig nem így van. Utat ígérni viszont
valóban egyszerû. Így történt ez 2010 elõtt is. Utánajártunk a korábbi ígéreteknek és a megvalósítható megoldásoknak.

SZENNYVÍZPROGRAMBAN AZ
EURÓPAI UNIÓ CSAK ÚTHELYREÁLLÍTÁST
FINANSZÍROZ
De lássuk a részleteket. Több lakossági fórumon tették fel
a kérdést, miért nem lehet a házuk elõtt aszfaltozott út, mikor ezt nekik megígérték? De legalábbis mindenkinek eggyel
jobb minõségû út fog vezetni a portája elõtt, mint korábban,
ha befejezõdik a szennyvízprogram, ezt is mondták.
A megismert tények szerint ígérték ezt 2010 elõtt minden mûszaki alap és anyagi fedezet nélkül. Pedig az Európai Unió álláspontja egyértelmû volt korábban és most is
(bár a korábbi ígéretek mellett ez nem hangzott el): a
szennyvízberuházásra adott pénzbõl csak szennyvízberuházás támogatható és a vele együtt járó útrekonstrukció, ebbõl – az eredeti állapot sávos helyreállításán túl –
magasabb minõségû utak építése nem.
Az uniós elõírást követve ezeken az útszakaszokon, ha
egy sávot felmarnak a beruházás kapcsán, csak azt a sávot lehetett volna leaszfaltozni. Ennek esztétikai hátránya,
hogy aszfaltcsíkok tarkítják a korábbi egybefüggõ felületet. Az ebbõl késõbb adódó eredményt mindenki ismeri,
jön a tél, a tavasz és a nem együtt mozgó felületek
könnyebben elválnak egymástól, magyarán az évszakok
mellett hamarabb jöhetnek a kátyúk is…

MÁR VAN FEDEZET
A probléma kezelése érdekében a korábban aszfaltozott utak tökéletes helyreállításának finanszírozására a
város vezetése ez év januárjában megteremtette a fedezetet, a Belügyminisztérium félmilliárd forint vissza nem
térítendõ támogatást adott a városnak. Így nyílt meg egyáltalán a lehetõség arra, hogy a szennyvízberuházást követõen – a pénzügyi lehetõségekhez képest – minél kevesebb sávosan helyreállított út maradjon.
Az újonnan megteremtett 500 milliós forrás felhasználása folyamatban van, a tervezési és elõkészítési munkálatokat követõen a közbeszerzési eljárások lezárultak, az
érintett vállalkozókkal 2013. július 29. napján került sor a
vállalkozási szerzõdések megkötésére.
Összességében a szennyvízprojekttel érintett aszfaltos utcák közül mintegy 30 kilométer hosszban kerül sor saját erõs
útépítési munkákra, ezen utcák új, egybefüggõ aszfaltburkolatot kapnak, kaptak! Ebbõl a forrásból mintegy 6 kilométer
hosszban sor kerül zúzottköves utak teljes helyreállítására is,
melyek esetében teljes szélességben helyreállításra kerül a korábbi zúzottkõ burkolat (5 centiméter zúzottkõ hengerelve).

AZ ÖNERÕS ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK
JELEN ÁLLAPOTA
Az aszfaltos utak teljes helyreállítása Butykán, Mandabokorban és Rozsrétszõlõben fejezõdött be, az érintett
terület kivitelezõje a munkálatokat készre jelentette, jelenleg a mûszaki átadás-átvételi eljárás keretében a hibajavítások vannak folyamatban.

okoz, nem beszélve a párhuzamosan futó beruházások
(távhõrendszer korszerûsítése, csapadékvíz-hálózat korszerûsítése) okozta forgalomkorlátozásokról, kérjük a lakosság megértését és türelmét.

A SZAKEMBER VÁLASZOL
Butyka – Benkõ István utca úthelyreállítás elõtt, után

Mandabokor – Jegenye utca úthelyreállítás elõtt, után

Butyka – Kabay János utca úthelyreállítás elõtt, után

PADKA: AZ ASZFALT UTÁN
Az aszfaltos úthelyreállítás részét képezi a padka
rendbetétele is, az érintett út két oldalától 50 centiméter szélességben. A kapubejárók esetében ez azt jelenti, hogy az aszfaltozási munkálatokat követõen a vállalkozó feladata a kapubejáró és az új aszfalt szintje
közötti eltérések kiigazítása a kapubejáróban talált felületnek megfelelõen (térkõ, beton, homok stb.). Visszatérõ kérdések érkeznek a szennyvízprojekt ügyfélszolgálatára, melyek a padkakiigazítás elmaradását jelentik, kérik a helyreállítást. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy a padkaigazításokat nem az aszfaltozó brigádok végzik, így a padkaigazításokra az aszfaltozók levonulását követõen kerül sor.
Fontos tudni továbbá, hogy a szegélykövezés nem része az önerõs úthelyreállításnak, a szegélykövek helyreállítására csak ott kerül sor, ahol korábban ki volt építve
szegélykõ és a vállalkozó a szennyvizes munkálatok keretében (bekötõ csonkok kiépítése) a meglévõ szegélyköveket megbontotta. Az ilyen helyeken a szennyvizes projekt keretén belül az érintett vállalkozó az eredeti állapotot helyreállítja.
Az útépítési munkálatok közül elsõdlegesen az aszfaltozási munkálatok zajlottak az elmúlt idõszakban, a zúzottköves utcák helyreállítási munkálatai az elkövetkezendõ idõszakban kerülnek kivitelezésre. A munkálatok folyamatosan aktualizált ütemezését megtalálják a
www.nyirszennyviz.hu oldalon.

TÖBB ASZFALTÚT ÉPÜL 2013-BAN,
MINT A KORÁBBI ÖNKORMÁNYZATI
CIKLUSBAN ÖSSZESEN!
Jó hír a városlakók számára, hogy nemcsak a szennyvízprojekttel kapcsolatban kerül sor aszfaltos útépítésekre, hanem a NYÍRVV Nonprofit Kft. is végez saját erõs
útfelújítási munkákat fõképp a belvárosi, bujtosi városrészben. A városi útépítések idei nagyságrendjét jól szemlélteti, hogy több aszfaltút épül 2013-ban, mint a korábbi
önkormányzati ciklusban összesen.
Ezen munkáknak köszönhetõen mintegy 45 kilométer
hosszban újulnak meg teljes felületükön városunk útjai.
Ilyen nagyságrendben ez fokozott forgalmi nehézségeket

Egy orosi lakossági fórumon a Tiszafa, Tujafa utcákban élõk – ahol most zúzottkõ található – szintén
azt panaszolták, hogy nekik a korábbi vezetés aszfaltozott utat ígért. Kiderült, ez útszakmai szempontból
felelõtlen ígéret volt, Bartha Miklós mélyépítõ mérnököt kérdeztük ezzel kapcsolatban:
– A képlet egyszerû a lakók szempontjából: mindenki
minél jobb és korszerûbb utat szeretne, ez teljesen világos és érthetõ, de a kavicsos utak kapcsán kevés a jó szándék, elengedhetetlen mérlegelni az elérhetõ eredmény
valós értékét, ilyenkor elõre kell gondolkodni – mondja a
tervezõ.
Nagyon fontos szempont a meglévõ földutak, kavicsos utak esetleges aszfaltozásánál, hogy az új felület
ne okozhasson kárt egyes telkek esetében. Ezek az utak
rendszerint nem rendelkeznek vízelvezetéssel, a telektulajdonosok közvetlenül kivezetik az utcára a telkükön összegyülekezõ csapadékvizet, minek következtében elöntheti a víz a mélyebb fekvésû szakaszokon
élõk telkeit.
A földutak és a szórt, kavicsos utak jelentõs mértékben csökkenteni tudják a víz összegyülekezésének idejét, illetve mennyiségét. Ilyen felületû utak esetén lehetõsége van a víznek a lefolyás teljes hosszában a talajba való visszajutásra, így a mély fekvésû részek kevésbé veszélyeztetettek. Ha az útépítõ erre nincs tekintettel és „gondolkodás nélkül” leaszfaltozza az utat, akkor a mélyebb fekvésû területeken élõk élete esõs idõben nehézzé válik: a víz lefolyása igen rövid idõ alatt
végbemegy és megjelenik az említett területen, pincékben, garázsokban!
– A lakossági fórumon személyesen részt vettem, ismerem a problémát – mondta el Bartha Miklós. Ezeken az
utcákon kerítéstõl kerítésig átlagosan nem áll rendelkezésre a szükséges szabályozási szélesség, az utcáknak jelenleg nincs csapadékvíz-elvezetése, így a most megtervezett mûszaki megoldás (zúzottköves burkolat teljes szélességben) minden körülményt és lehetõséget figyelembe
véve a legjobb állapotot eredményezi.
A korábbi ígéretekkel kapcsolatban a szakember megjegyezte: – A legjobb szándékkal is csak úgy tudok fogalmazni: szakmaiatlan ígéretek voltak ezek, melyek végrehajtása az utcák jelentõs részét jelen állapotukban élhetetlenné tették volna.

FOLYAMATOSAK AZ ÚTHELYREÁLLÍTÁSOK
Folyamatosan haladnak a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó helyreállítási munkálatok Nyíregyházán. A munkálatokat az elmúlt napok csapadékosabb idõjárása hátráltatja, de így is szeretne október végére végezni a kivitelezõ. A jövõ héten az
alábbi utak helyreállítására kerül sor: Toldi u., Tompa M. u., Vég u., Bessenyei tér, Ezüstfenyõ u., Felhõ u., Naspolya u., Pirkadat u., Mályva u., Zsurló
u., Pompás u.
Az érintett szakaszokon kérik a lakosság megértését és türelmét.

Elindult
a fûtési szezon…
A Nyírtávhô Kft. folyamatosan ellenôrzi a csôvezetékek és a hôközpontok állapotát, az
üzembiztos mûködés érdekében.
Az egyre hidegebb idôjárásnak köszönhetôen a távfûtéssel ellátott lakások több mint 90
százalékában, valamint az iskolákban, óvodákban, közintézményekben is beindult a fûtési szolgáltatás.
A fûtési rendszer beindulása után minden esetben ellenôrizni kell a termosztatikus
szelepek állapotát, rendellenes mûködés esetén a meghibásodást bejelenteni a
Szolgáltatásfelügyelet részére:

Hibabejelentés: 42/451-644
Ha a fûtés indításakor, vagy folyamatos üzemeltetés esetén is a radiátor zajosan mûködik, vagy vízcsobogásszerû hangot hallat, az azt jelenti, hogy levegô van a rendszerben.
Ennek következtében a sokakat zavaró hangokon túl, az üzemeltetés sem lesz megfelelô, részben vagy teljes egészében hideg marad a radiátor teljesen nyitott szelepállás
mellett is.
A jelenség általában csak egy-egy radiátor esetén fordul elô
és nem a lakás vagy épület összes radiátoránál.
Kiküszöbölése egyszerûen, az erre szolgáló légtelenítô berendezés rendeltetésszerû használatával oldható meg. A hatékonyság érdekében javasoljuk, hogy az azonos felszálló
vezetéken lévô fûtôtesteket egyszerre, nyitott termosztatikus szelepállásnál légtelenítsék.
Ha zajos mûködésrôl nincs szó, de a radiátor nyitott szelepállásoknál sem melegszik megfelelôen, akkor valószínûsíthetô, hogy elöregedett, vízköves a fogyasztó tulajdonában található fûtôtest, ilyen esetben a megfelelô és üzembiztos mûködés érdekében a karbantartásról, esetleg cserérôl a nyári idôszakban gondoskodniuk kell.
Ha a radiátort a termosztatikus szelep egy-egy szelepállásánál egyszer hidegnek, máskor
melegnek érezzük, vagy ha a fûtôtest nem teljes felületén meleg, akkor az azt jelenti, hogy
a szelep megfelelôen mûködik, vagyis csak annyi hôenergiát enged leadni, amennyire a
szelep beállítója „utasítást” ad.
A termosztatikus radiátorszelep egyes beállítási értékei a helyiség belsô hômérsékletét
egy adott tartományon belül szabályozzák, így a fûtést csak akkor „engedélyezi”, ha a
hômérséklet csökken.
A fûtési idôszak kezdetével (október hónaptól) már fûtési részfizetéseket is fognak a számlák tartalmazni. Eltérô visszajelzés hiányában minden fogyasztónk számára a korábbi
elszámolt év tény felhasználásához igazított mértékû részszámlákat készítünk.

KÖZGYÛLÉS: INDULÓ STRATÉGIAI TERVEZÉS AZ EU FORRÁSOKRA
TERVEK AZ UNIÓS PÉNZEKRE
2014-ben indul az Európai Unió következõ pénzügyitervezési idõszaka, amely óriási lehetõségeket kínál
nemcsak az ország, hanem a megye és Nyíregyháza
számára is. Az ehhez az idõszakhoz kapcsolódó tervezés már most elkezdõdött. Az elõzetes stratégia kialakítására negyvenmillió forintot nyert pályázaton az önkormányzat. Sok hozzászólás kísérte a napirendet, mely
a jövõre vonatkozó tervezési fázis kezdetét jelenti, a
konkrét tartalommal való megtöltés csak ez után következhet.

SÓSTÓ SZÍVE ÚJRA A MIÉNK
Döntöttek a képviselõk arról is, hogy visszavásárolja a város az elõzõ vezetés által még 2006-ban magánbefektetõnek eladott területet, amit a köznyelv ma is a
volt Szeréna Lak helyeként emleget. Az akkori, szállodaépítésrõl szõtt tervek nem valósultak meg. Sóstógyógyfürdõn egyébként fokozott kereslet van szállásokra, hiszen gyakran ki lehetett volna tenni a nyári
turisztikai szezonban a „megtelt” táblát. S noha a gazdasági helyzet nem kedvezõ, Sóstó fejlesztése jó periódusban van, s a férõhelybõvítésrõl sem mondtunk le.

PÁLYÁZATOK PRAXISOKNAK
DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTER:
A közgyûlésen elhangzott: október elsejével megnyílik
az a nyolcmilliós keret a helyi háziorvosok számára praxisuk infrastruktúrájának fejlesztésére, amelyhez a Primom
Alapítványon keresztül egy kedvezményes mikrohitelkeret
is kapcsolódik.

korábban mûvelõdési házként funkcionáló épületet. A napirendnél elhangzott, ez nem jelent többletköltséget a város számára.

Visszakerült a volt Szeréna Lak területe az önkormányzat tulajdonába. Pontosabban visszavásárolta Nyíregyháza azt, amit az elõzõ városvezetés még 2006-ban eladott, szállodaépítési céllal. Ebbõl akkor semmi nem lett,
most rendezõdhet a Sóstó szívében lévõ terület sorsa –
errõl is döntött a közgyûlés a zárt üléssel együtt közel
húsz napirendi pont tárgyalása során. (A témával külön
foglalkozunk a polgármesteri és frakcióvezetõi vélemények részben.)

BURSA HUNGARICA
Támogatta a képviselõ-testület a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat jövõ évi

JÓ VISSZAJELZÉSEK
A két közgyûlés között történtekrõl szóló polgármesteri beszámolóval vette kezdetét Nyíregyháza képviselõ-testületének szeptemberi ülése. Dr. Kovács Ferenc a
városban történt események sorából kiemelte, hogy megtörtént a nyugati elkerülõ építésével kapcsolatban a munkaterület átadása, így a terveknek megfelelõen épülhet
meg a régen várt útszakasz. Az elsõ napirendhez ezúttal
csupán néhány kérdés érkezett a képviselõk részérõl.
Jeszenszki András (MSZP) arról szeretett volna információhoz jutni, hogy a képviselõ-testület tagjainak a jövõben lesz-e lehetõsége a Szabolcs Volán Zrt. autóbuszainak mûszaki állapotáról tájékozódni. Dr. Kovács Ferenc
polgármester válaszában elmondta: folyamatos az egyeztetés a szolgáltatóval. A jövõben is lesz beszámolási kötelezettsége a cég vezetésének, jelzik feléjük a képviselõi igényt.

GYORSULÓ BERUHÁZÁSOK
Döntöttek a helyi építési szabályozás módosításáról, a
nyugati iparterületen megvalósuló nagy LEGO-beruházás
kapcsán, és mint kiderült: rendben halad a nyugati elkerülõ elsõ szakaszának kivitelezése is. Elfogadták a településfejlesztéssel összefüggõ Partnerségi Egyeztetés szabályzatát is. A testület jóváhagyta a városüzemeltetõ önkormányzati céggel kötött 2013. évi közszolgáltatási szerzõdés módosítását, valamint döntött néhány, a város területén lévõ állami tulajdonú ingatlan térítésmentes tulajdonba vételérõl.

JÓL JELLEMZI AZ ELÕZÕ IDÕSZAKOT
– A Szeréna Lak területe (a Krúdy Vigadó sorsa mellett) jól jellemzi a 2010 elõtti idõszakot. 2006-ban született egy döntés, mely szerint eladják egy magáncégnek azzal, hogy azon szállodát épít, amire szükség is
lett volna, most pedig különösen. Ez a magáncég nyert
egy pályázatot, de eszébe nem jutott a szálloda megépítése. Mindenesetre egy lépést nem tett ennek érdekében! A pályázatot árulták egy ideig, aztán visszaadták, a telket pedig eladták egy másik magáncégnek. De
ez a cég már nem is azért vette meg, hogy ott szállodát
építsen, nem is vonatkoztak rá a szerzõdés szerint a kötelmek. Ugyanakkor a városra vonatkozott az a kötelem 2006-tól, hogy visszavásárlási kötelezettsége van.
Ilyen esettel még nem találkoztam, ahol valaki el akarja
adni és nem visszavásárlási jogot, hanem kötelezettséget vállal... A magánbefektetõ viszont semmilyen kockázatot nem vállalt! A visszavásárlási kötelezettség 2011.
január 1-jén lépett érvénybe, igaz, az eredeti állapot
helyreállítása mellett per-, teher-, igénymentesen. Ez volt
a szerencsénk. A 2010 elõtti ügyleteknél tapasztaltak
szerint minden össze volt gubancolódva, semmit nem
csináltak meg rendesen: devizahiteles, kötvény jelzálog fedezete volt, végrehajtás indult. Rengeteg jogi probléma adódott, ugyanakkor a város 2011 elején – a korábbi vezetés miatt – éppen nem is volt fizetõképes állapotban. Most jutottunk el oda, hogy elértük azt a gazdasági stabilitást és jó pénzügyi helyzetet, hogy ezt megtehetjük. Ráadásul úgy sikerült a jogi kérdéseket rendezni a finanszírozó bankkal is tárgyalva, hogy ezt a
város érdekében 50 millió forinttal elõnyösebben le tudtuk zárni. Ez a terület egy szakmai befektetõnek – nem
úgy, mint eddig – valóban kiajánlható lesz. 2011 júniusában úgy építettük meg a fürdõt, ahol elkezdjük most
novemberben a gyógyászati központ kialakítását, hogy
oda egy négycsillagos gyógyszálló, wellness szálló épülhessen. S össze lehessen kötni egy folyosóval, így át lehet majd sétálni egy fürdõköpenyben a különbözõ kezelésekre, mint Hajdúszoboszlón.
DR. ADORJÁN GUSZTÁV FRAKCIÓVEZETÕ (FIDESZ-KDNP):

ÚJABB CSONTVÁZ A SZEKRÉNYBÕL
OTTHONRA TALÁLÓ CSOPORTOK
A testület az elsõ napirendek között elfogadta a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. I. félévi tevékenységérõl szóló beszámolót. Módosították a közmûvelõdés
feladatairól szóló rendeletet is. Erre azért volt szükség,
mert hamarosan elkezdõdik az Agóra programban a város emblematikus épületének, a Váci Mihály Kulturális
Központnak a felújítása, mely számos helyi mûvészeti és
kulturális csoportnak ad helyet. A felújítás idejére – elõzetes egyeztetés alapján – kijelölték az együttesek új
próbahelyszíneit, az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság új
telephelyét a Városmajor utcán, és a Május 1 téren lévõ,

fordulójához való csatlakozást – ennek kapcsán 6,5 millió forinttal támogatja a város a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalokat felsõfokú tanulmányaik folytatásában.

– Ez a 2006-ra visszanyúló történet is egy újabb, szekrénybõl kihulló csontváz a régi városvezetés idejébõl.
Akkor egy koncepció elindult, hogy kellene szállodafejlesztés Nyíregyházán, ami önmagában véve egy elfogadható és támogatandó dolog. Ám ez oly módon történt, hogy az akkori önkormányzat magánkézbe adta
ezt a területet, azzal, hogy ott egy szállodát fog építeni,
ám amikor nem jött a lehetõség a fejlesztésre, észbe
kaptak, és átadták egy másik tulajdonosnak, de õ is rájött, hogy nem tudja ezt a projektet befejezni. Félig viccesen szoktam mondani, hogy vigyázzanak az arra futók, nehogy megbotoljanak a korábbi városvezetés által letett alapkõben... A jelenlegi önkormányzat vezetésének egy 2011 óta zajló, nagyon komoly tárgyalássorozat végére sikerült pontot tenni. A területet most sike-

rült viszonylag kedvezõbb áron visszaszerezni, ezt a
város sikerként könyvelheti el. Ez a jövõre nézve fejlesztési lehetõséget is jelent, hisz ismert, hogy megoldandó feladat a szálláshelybõvítés. Lehetõségünk lesz a
késõbbiek folyamán külsõ befektetõ által ezt a területet
valóban arra használni, amire eredetileg szerettük volna.
NAGY LÁSZLÓ FRAKCIÓVEZETÕ (MSZP):

LEHETÕSÉG A FEJLESZTÉSRE
– A város szempontjából lehetõséget nyújt az, hogy
visszavásárolja a volt Szeréna Lak területét. Akkor, amikor ennek az ingatlannak az értékesítésére sor került,
az akkori vásárló, befektetõ egy megnyert támogatással
bíró szállodafejlesztési elképzeléssel kereste meg az önkormányzatot. Érdekes módon nemcsak Nyíregyházán,
hanem az észak-alföldi régióban az elnyert szállodafejlesztési projektekbõl gyakorlatilag egyetlen egy valósult meg az elmúlt európai uniós támogatási ciklusban,
és nyilván ez elsõsorban a gazdasági válságnak köszönhetõ. Ha a gazdasági válságon valóban túl van Magyarország, akkor újfajta lehetõséget biztosít, akár ennek,
akár a következõ önkormányzatnak ez a terület. Egy
olyan fejlesztési elképzelést, ami végre beteljesítheti azt
a nagyon régi vágyát mindenkinek, hogy valóban mûködjön egy komoly kapacitással bíró, magas szolgáltatási színvonalat nyújtó szálloda Nyíregyházán, a Sóstón, noha a városban vannak szállodák. Egy tény, hogy
meggyõzõdésem szerint az önkormányzat a jelenlegi
döntéssel se nem károsult, se nem került kényszerhelyzetbe, hanem egy olyan lehetõséghez jutott, amit a késõbbiekben ki kell használni.
VASS ZOLTÁN KÉPVISELÕ (JOBBIK):

JÓ, HOGY VISSZAKERÜLT
– A Szeréna Lakot 2006-ban értékesítették, 290 millió forint értékben. Olyan szerzõdés volt, amelyben benne volt, ha nem sikerül megvalósítani azt a fejlesztési
célt, amiért az értékesítés történt, akkor a város visszavásárolja ezt az ingatlant. Itt arról lett volna szó, hogy
egy négycsillagos szálloda épüljön, ami sajnos nem jött
létre, pedig nagyon nagy szükség lenne rá. Látjuk a Sóstó-fejlesztési projekt kapcsán is, hogy kevés a szálláshely Nyíregyházán, tehát mindenképp fontos az ügy.
Azért van egy nem is kicsi pénzügyi nyereség is, mert a
város körülbelül plusz 50 millió forintos szaldóval száll
ki az ügyletbõl, illetve vásárolja vissza az ingatlant. Szerintünk ez jó, hogy visszakerült a városhoz, mert más
megoldás nem is létezik. A kérdés az számunkra, hogyan fog hasznosulni ez az ingatlan a továbbiakban? Jó
lenne, ha akár a Sóstó-fejlesztési projekt keretén belül
meg lehetne építeni ezt a szállodát. Azt nem tudom elképzelni, hogy a terület újra értékesítésre kerülne. Az
ingatlanpiac gyengesége miatt valószínûtlen, hogy találnánk rá befektetõt, tehát a városnak kell majd megoldani ezt a kérdést.

MÜLLER PÉTER, CSIRIPTANYA MEGNYITÓ, KÖNYVES VASÁRNAP
A rendszeresen könyvtárba járók tudják, hogy minden õsszel van egy hét, amikor a könyvtárosok igyekeznek egy-egy témára irányítani a figyelmet, és az
Országos Könyvtári Napok keretében erre a témára
összpontosítva mutatják be a könyvtári szolgáltatásaikat.
2013. október 8–13. között az emberi kapcsolatok állnak középpontban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtárban, ahol a hét eseményeit a család, a baráti kapcsolatok, az egymásra figyelés, egymás segítése, a befogadás, az elfogadás és a határon túli kultúrák sokszínûsége témák köré szervezték a könyvtár munkatársai.
A programsorozat keretében újra nyílik a Csiriptanya,
ahová a jövõben újra várják a legkisebbeket tematikus
fejlesztõ foglalkozásokkal, zene-bölcsivel, bábszínházzal,
matinékkal, olvasás elõkészítõ, könyvtárra hangoló programokkal. Kisbabától nagypapáig, minden életkor számára készülnek programokkal. Október a látás hónapja, ezért
szemészeti szûrõvizsgálattal várják a könyvtárba látogatókat, és ösztönzik õket, hogy vegyenek részt a pár perces
vizsgálaton – ez a könyvtár társadalmi felelõsségvállalásának a kiemelt programja, a szûrésen a könyvtár munkatársai is részt vesznek.
Az Országos Könyvtári Napokon ingyenes a beiratkozás a 2013-as évre, és Amnesztia Hetet is tartanak a feledékeny olvasók nagy örömére. A földszinten újra mûködni fog az Ünnepi Könyvhéten óriási sikernek örvendõ
„ Vegyél egyet – tegyél egyet!” könyvespolc, ami egy
könyvcserélde program. Annyi könyvet lehet hazavinni,
ahány könyvet helyette a polcra tesz a könyvbarát. Kreatív vendégkönyvüket, melyet a portán helyeznek majd el,
minden vendégükkel szeretnék aláíratni. Az írni még nem
tudó gyerkõcök az ujjlenyomatukat helyezhetik majd el a
könyvtár vendégkönyv fáján.

Kedd

10.00: Kelemen Ágnes és Sági Szilárd interaktív könyvbemutatója.
16.30: Müller Péter a könyvtár vendége, elõadásának témája a Szeretet.

Szerda

10.30: Babahordozós sétára várják a mamákat és babákat.
11.30: Tájékoztató a közösségi szolgálatról, fõleg középiskolásoknak.
14.00: Irodalmi séta indul a könyvtár bejárata elõl Nyíregyháza belvárosában.
16.30: Várallyay Gyula a vendég. (Nyíregyházáról származó író, publicista,
’56-os nemzetõr, több amerikai magyar szervezet tagja, alapítója és vezetõje,
jelenleg az Amerikai Magyar Koalíció kuratóriumának tagja.)

Csütörtök

9.00: A Nõk a gondoskodó világért mozgalom kerekasztal-beszélgetése.
11.00: Ne válj internetfüggõvé! – plakátkiállítás, Csibi Mónika klinikai szakpszichológus elõadásával.
14.00: Mi van az interneten túl? – csoportos önismereti és készségfejlesztõ foglalkozás.
16.30: Emberi Kapcsolatok – Móricz Csaba fotóriporter elsõ önálló fotókiállítása.

Péntek

10.00: Csiriptanya – újranyitó ünnepség – madáretetõ-készítéssel, madárbemutatóval.
14.00: Kézmûves nagyik és unokák közösen alkotnak, a Dialóg Nyugdíjas Egyesület szervezésében.
A nap során véradás, vércukor-, vérnyomásmérés, életmód tanácsadás várja a könyvtárba látogatókat.
16.00 Dr. habil Fábián Gergely elõadása: Emberi kapcsolatok – Európai körkép.

Szombat

Jótékonysági vásár, családi vetélkedõ és határon túli kultúrák bemutatása,
nemzetközi ízek (ukrán, finn, grúz, szlovák, lengyel, román gasztronómia ízelítõ) kóstolójával.
10.30: Csak a kultúránk más – Urbán Judit óvodapedagógus interaktív foglalkozása a gyermekeknek
az ukrán kultúráról.
13.00: 7 határon innen és túl – Finnország mutatkozik be.
14.30: Fülöp Gergely – Grúzia: félúton Európa és Ázsia között.

Vasárnap Könyves vasárnap kreatív gyermekfoglalkozások kicsiknek a szüret jegyében.
9.00 órától várja a könyvtár az olvasókat.
11.00: Cimbora – Ki Mit Tud?
14.00: Együtt zenél a család, együtt táncol a család bemutató, valamint a Nyár könyvfalója
és a hûséges olvasóik elismeréseinek átadása,
továbbá a kreatív könyvtárosok kiállításának megnyitója után Kassowitz László mesemondó
varázsolja el a kicsiket és nagyokat 16.00 órától.
17.00: Kazár Tíciána – Zenés gyümölcsös parádéja.
Minden program ingyenes! További részletek: www.mzsk.hu, pr@mzsk.hu, 06-42/598-880

Beindult a háziorvosokat támogató program
Nyíregyháza Város Önkormányzata augusztusban döntött
az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) létrehozásáról. Az önkormányzat az alap mûködéséhez 8 millió
Ft keretösszeget biztosít vissza nem térítendô támogatás
fedezetére. A támogatás közvetítésében részt vevô
PRIMOM Alapítvány október 1-jétôl fogadja a pályázatokat. Az alapítvány mikrohitel igazgatóját, Hargitainé Tolnai Andreát kérdeztük, hogy mi a tapasztalat a programmal
kapcsolatban.
– A program keretében Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel mûködô háziorvosi praxisok pályázhatnak max. 400 ezer Ft vissza nem térítendô támogatásra, a keret kimerüléséig. Már az elsô nap nagy volt az
érdeklôdés, és 8 pályázat érkezett be. A vissza nem térítendô támogatás mellett az alapítvány által közvetített hiteleket is igényelhetik (beruházásra és forgóeszközre) a praxisok, melyhez az önkormányzat kamattámogatást nyújt. Jelenleg két hitelprogramunk van, melyhez kérhetô a kamattámogatás. A hitel összege mindkét hitelkonstrukciónál
max. 10 millió Ft, a futamidô max. 10 év, a kamat 3,9 és
4,9%.

Elérhetôségeink:
4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.
mikrohitel@nyirinku.hu, 42/502-165, 502-138

A PRIMOM Alapítványnál pályázott kombinált
mikrohitelre a Nyírségi Építôipari Kft.
A kft. ügyvezetô igazgatója, Kovács Gábor elmondta:
– A vállalkozásunk fô tevékenysége lakó- és nem lakóépületek
építése. A hitelbôl ingatlant vásároltunk székhely kialakításának
céljából. Az alapítvány mikrohitel divíziójának dolgozói rendkívül segítôkészek voltak, az ügyintézés gyors és rugalmas volt.
Gyakorlatilag nem volt olyan kérdés, amelyet meg nem tudtak
válaszolni. Két konzultációt követôen beadásra került hitelkérelmünk az alapítvány felé, melyet a bíráló bizottság pozitívan bírált
el, majd ezt követôen a MAG Zrt. is alkalmasnak találta a vállalkozásunkat a vissza nem térítendô támogatásra.

ZSANNA IGAZI MANNA
Kiválóra sikeredett Éry-Kovács Zsanna debütálása a Móricz Zsigmond Színház idei évadbeli elsõ
premierjének fõszereplõjeként. Az OZ, a nagy
varázsló címû zenés mesejáték Dorkájaként „toppant” a színre.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Öröm volt látni az elmúlt hét végi bemutatón helyet
foglaló gyermekeknek és felnõtteknek egyaránt, milyen
önfeledten, fergeteges jókedvvel testesítette meg a kisleányt, akit egy forgószél messzire repített otthonától, történetünkben Nyíregyházáról, ahová OZ(!) segítségével szeretne visszatalálni. (Mert hát mindenütt jó, de a legjobb
itthon!) A hosszú úton barátokra is lelt: az eszetlen Madárijesztõre, Szabolcsra (Illyés Ákos), a szívtelen Bádogemberre, Szatmárra (Nagyidai Gergõ) és a gyáva Oroszlánra, Berregre (Tóth Zolka).
Pedig az idén városunkba szerzõdött Zsanna rég kinõtt
már a gyermekkorból. Kisgyermeke van: Vicei Cili Sára,
aki miatt néhány évet Thália otthonától távol töltött. Pedig
a színház mindig is élete része volt, hiszen a színésznõ
édesapja rendezõ, így aztán szinte a színházban nõtt fel.
– Kicsi koromtól kezdve színházak közelében, színészházakban éltem, nem csoda, hogy engem is „megfertõzött” ez a közeg. Nem is tudtam mást elképzelni, csak
hogy színész legyek. Budapest volt a „fõhadiszállásunk”,
de éltünk Pécsett, Szolnokon és Kecskeméten is. Azt azonban nem engedték, hogy gyermekként részt vegyek elõadásokban, mert szerintük nem a kicsiknek való ez a hivatás, jóllehet színitanodás lehettem. Én sem hagyom majd

a gyermekemnek, hogy színházban játsszon; neki még más
feladatai vannak: fejlõdnie, tanulnia kell, idõben ágyba
kerülni és játszani. Ez a munka sokszor minket, felnõtteket is próbára tesz, egy gyermek idegrendszerének nem
való az ilyen mértékû inger. Persze ez a kérdés még nem
aktuális, hiszen csupán bölcsõdés. Ha én játszom, akkor
az apukája vigyáz rá (Vicei Zsolt színész – szerk.) vagy
bébiszitter.
Amikor Zsanna 2007-ben a Kaposvári Egyetem Mûvészeti Fõiskolai Karán színész diplomát szerzett, több társával együtt vendégként kapott feladatokat a Móricz Zsigmond Színházban, többek között Weiszt formálta meg az
emlékezetes A Pál utcai fiúk címû elõadásban. Ez év szeptemberétõl a társulat tagja, szerzõdést kötött vele dr.
Tasnádi Csaba igazgató, s ezzel együtt remélhetõleg még
több szereplehetõséget kap.

– Nyáron kezdtem a visszatérést, két felolvasó színházi
produkcióban is dolgoztam. Az utóbbit egykori fõiskolás
társaimmal hoztuk létre a Zsámbéki Színházi és Mûvészeti
Bázison. Erdeös Anna rendezte, aki osztálytársam volt Kaposváron, de a rendezés jobban érdekelte, így nemrég végzett a Budapesti Színház- és Filmmûvészeti Egyetem bábrendezõ szakán. Édesapámmal is dolgoztunk már együtt.
Sajátos helyzet alakult ki, amikor a Városmajori Színházban A muzsika hangja címû darabban, melyet õ rendezett,
Berta nõvért játszottam. Furcsa, de jó volt. Szeretem nézni,
ahogyan dolgozik, s ahogyan másokkal beszél.
A szülei minden darabban megnézik, s elmondják a
véleményüket a látottakról. A mostani elõadás nagyon tetszett nekik. Halasi Dániel rendezõ Kardos Tünde dramaturg segítségével felfrissítette a mûvet. Jó csapatjáték alakult ki. Mint megtudtuk, voltak olyan poénok, amik próba
közben ugrottak be, például a légkondicionáló adta az
ötletet a Bádogember karjához, ami mûanyag harmonikaszerû csõfélébõl kialakított. A „rakások” összezárásából és kiengedésébõl mókás helyzetek adódnak. Ugyancsak próba közben alakult ki az a rész is, amikor a Madárijesztõ eszet kap egy lámpa formájában, hogy „világítson
az elméje”, s megkérdi: „Mi ez a lámpát tartó doboz?”
„Az eszed tokja” – hangzik a válasz.
Ezt a bemutatót a következõ hetekben újabbak és újabbak követik, melyekben remélhetõleg Zsanna számára ismét akad majd szívének kedves szerep, hogy a pályája
„mindig a sárga úton” haladjon.

Ezen a héten, szombaton Tamási Áron: Énekes
madár címû darabjának premierjét tartják a Nagyszínpadon.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozza „Nyíregyháza Város Kultúrájáért” „Katona Béladíj” kitüntetés adományozásának rendjét.
A kitüntetés a városban hosszabb idôn át a közmûvelôdés,
közgyûjtemény, tánc, kórus, film, zene, színház területén eredményesen dolgozó szakembernek adományozható.
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett ünnepségen kerül sor kétévente. Az elismerést egy
személy kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes és jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy nevét és az elismerni kívánt tevékenységet.
A javaslatokat 2013. október 31-éig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

,,Ne feledje, télen az Ön vízórája is fázik!”
Tisztelt Fogyasztóink!
A hidegre forduló idôben ne feledkezzenek
meg a vízóraaknák téli szigetelésérôl, a vízórák szétfagyás elleni védelmérôl. Az aknák és a fedlapok megfelelô szigetelése biztonságot nyújt az órák szétfagyása ellen,
de javasoljuk, hogy zártkertekben, víkendtelkeken a belsô vízvezetékrendszert a víz- Ha vigyáznak rám,
dolgozom.
órával együtt szíveskedjenek kiüríteni.

4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. Pf.: 290.
Tel.: 42/523-600, fax: 42/523-610
www.nyirsegviz.hu
Központi hibabejelentô telefon: 42/523-600

PÉLDAKÉP-JELÖLT NYÍREGYHÁZÁRÓL
A cím csalóka, de igaz. A fiatal nyíregyházi vállalkozó, Bálint Zoltán ugyanis már most is példakép lehet
életútja, gondolkodásmódja, üzleti filozófiája miatt, ám
nemsokára egy hivatalos, országos megmérettetés kapcsán mondhatják ki – akár róla. Õ is ott van ugyanis a
Példakép Pályázat ötven kiválasztottja között.
Szerzõ: Tarczy Gyula
Egy barátja hívta fel a figyelmét a fiatal vállalkozóknak
szóló lehetõségre. Némi vonakodás után az utolsó pillanatban nyújtotta be pályázatát a negyvenéves korhatárba
még éppen beleférõ nyíregyházi cégvezetõ. A szakmai
zsûri õt is érdemesnek találta arra, hogy a kiválasztott ötven személyiség egyikeként rá is szavazhassunk majd a
decembertõl induló médiakampány során.

SZABOLCSI FÖLÉNY
Érdekes, hogy a közel félezer aspiránsból végsõ soron
sem Miskolcot, sem Debrecent nem képviseli senki – Nyíregyházát pedig tulajdonképpen hárman is. Zoltánon kívül ugyanis Borbély László és Somogyi Tibor is ott van a
jelöltek között. Az egész folyamat célja: megmutatni a mai,
sokszor gondolkodás nélkül külföld felé kacsintgató fiatalságnak, hogy itthon is van esély a kiteljesedésre innovatív hozzáállással.

„INFORMATIKA – MÁSKÉPP”
Erre kitûnõ példa Bálint Zoltán esete. Már a kilencvenes években is a számítógépek közelében volt, igaz, akkor még csak másokét rakta össze. Aztán a saját vállalko-

zását is, mikor megérezte, hogy az elõrelépéshez hozzáadott érték kell. Adott volt a helyzet: terjedt a net. Szakember viszont nem volt – és nem is képeztek még erre
senkit. Neki viszont volt rá vénája, hálózatépítõ tapasztalata és (valódi) építészethez kötõdõ elõképzettsége, ugyanakkor a fejlõdõ digitális technológiában is otthon volt.
Ebbõl lett a Giganet. Pontosabban az õ álmából, ami most
már 15 embernek ad munkát Nyíregyházán. Mint mondja, megtalálta azt a rést a piacon, ahol a nagyok nem érdekeltek, mert túl nehézkes lenne számukra a sok kis probléma kezelése. Nekik viszont minden számít. Innovatív
szolgáltatóként a lokális igényeket is kezelik, mert rájött,
az embereknek nemcsak a vas kell (azaz a gép, az eszköz), hanem a megoldás, odafigyelés is.

A KÖZÖSSÉGÉRT
A pályázatában ezt egy hárompillérû modellel rajzolta
le. Eszerint a Local IT (tehát a helyben „csinált” informatika), csak úgy mûködhet, hogy a közösség javát szolgálja
(Community), s ebbõl következhet az üzlet (Business), ami
visszahat a munkára (Job), s mindez körforgásban van.
Egyszerûbben: csak olyan szolgáltatást adnak el, amire az
ügyfélnek valóban igénye van, hiszen a kapcsolatokat
befektetésként kezelik. Minden egyebet nyerészkedésnek
hív, ami nem a sajátjuk. Mint mondja, a bõ évtizedes hozzáállásuknak meg is van a gyümölcse, hiszen a multik
mellett nekik is jut tér, és megbíznak a minõségben – bennük. Ezt vette észre a bíráló bizottság, amely egyébként
adózási szempontból is górcsõ alá vette a vállalkozást.
Mindent elmond a döntésük: erre a nyírségi fiatalemberre
is szavazhatunk majd decembertõl.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselôkrôl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Fôosztály Közterület-felügyelet

Közterület-felügyelô munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: Határozatlan idejû közszolgálati jogviszony (6 hónap próbaidôvel).
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2–4.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által
ellátandó feladatok: A közterület-felügyelet tevékenységi körébe tartozó valamennyi feladat
ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Nyíregyháza MJV
Címzetes Fôjegyzôjének 12.714/2013. XIII. számú utasítása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– A közszolgálati tisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I/13
alapján
– Az I. besorolási osztályban:
fôiskolai szintû rendészeti felsôoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervezô szakképzettség; egyetemi vagy fôiskolai szintû katonai felsôoktatást folytató intézményben (jogelôd intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezetôi, illetve azzal egyenértékû szakképzettség; egyetemi vagy fôiskolai szintû végzettség és a rendészeti felsôoktatásban szerzett
szakképesítés; egyetemi vagy fôiskolai szintû végzettség és közterület-felügyelôi vizsga.
– A II. besorolási osztályban:
rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendôr szakközépiskolai, határrendészképzô szakiskolai végzettség;
középiskolai végzettség és rendôri szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelôi vizsga.
– „B” kategóriás jogosítvány
– Magyar állampolgárság
– Cselekvôképesség
– Büntetlen elôélet
– Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: közigazgatási gyakorlat, legalább 1 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai
önéletrajz (az önéletrajz a www.nyirhalo.hu – letölthetô adatlapok – jegyzôi Kabinet-emberi
erôforrás menedzsment – önéletrajz elérési úton található),
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igénylésérôl szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: Az elbírálását követôen azonnal betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodrogi László, a közterület-felügyelet vezetôje nyújt, a 06-30/565-8379-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala emberi
erôforrás menedzsment címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület-felügyelô.
Személyesen: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala emberi erôforrás menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltésérôl a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló következô száma (2013. október 4.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja: www.nyirhalo.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013. október
18. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013. október
18. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idôben.

A BAJZÁT DOSSZIÉ
SZÁMAI

MEGÚJULT
SÚLYEMELÕTEREM

A napokban rendezték Budapesten a Hungarian
PLAY+STAY Top Series versenysorozatának 3. fordulóját – a SIMMS Opent –, amelyet a Magyar Tenisz Szövetség kiemelt miniteniszként kezel. A versenyt egy
hétéves nyíregyházi kisfiú, Juhász Bence nyerte, aki
korosztálya egyik legtehetségesebb játékosa, és szeretne hasonló sikereket elérni, mint példaképe,
Fucsovics Marci. A fiatal teniszezõ idén többször állhatott dobogóra rangos versenyt követõen, most pedig elnyerte a „Legeredményesebb játékos” címet.

A hétvégén ismét gyõzött a Nyíregyháza Spartacus.
Ezúttal azonban a gólfelelõs Bajzát Péter csak kapufáig és egy félpályás lövésig jutott. Így aztán romlott a
Szpari mezben töltött statisztikája, „csak” 0,97 gól
meccsenként.
Érdekes statisztikával lepett meg minket a Spartacus
egyik fõszurkolója, Szabó Lajos. A drukker évek óta írja a
Szparival kapcsolatos adatokat, és ezúttal megosztotta
velünk a Bajzát dossziét. A csapat gólgyárosa eddig 46
bajnoki mérkõzést játszott a Nyíregyháza mezében, és
ezeken 45 gólt rúgott. 2010 augusztusától 25 meccs, 25
gól. Majd 2013. márciustól május végéig 14 mérkõzésen
13 gól, az idei szezonban pedig eddig 7 meccs, 7 találat.
Nem akármilyen sorozat. Ráadásul 5 alkalommal mesterhármast ért el. Az idei bajnokságban a Cegléd elleni volt a
második olyan meccse Bajzinak, amikor nem talált be az
ellenfelek kapujába. Ettõl függetlenül nem az a kérdés,
meglesz-e az 50 gólja Szpari mezben, sokkal inkább az,
mikor?

Támogatói forrásból varázsolták újjá a súlyemelõk edzõtermét. Gyakorlatilag csak a falak a régiek. Az új szakosztályelnök, Feri Attila irányításával kicserélték a szalagdobogót, a burkolatokat és az ablakokat. Felújították az öltözõt, a tusolót és a sportág kiegészítõ felszereléseit. A
beépített audio- és videoeszközök alkalmassá teszik a létesítményt kisebb versenyek lebonyolítására is. – Igazából soha nem szakadtam el a súlyemeléstõl, és talán már
nem is fogok. Az a célom, hogy más szemléletet vigyek a
sportágba, és be kell látnom, a súlyemelés önmagában
nem életképes. A terem felújítását is ezért úgy készítettük
el, hogy több sportágra alkalmas legyen. Lehet kondizni,
de a felsõ szinten karateedzések is lesznek. Az NYVSC
elnökétõl, Fesztóry Sándortól minden segítséget megkaptam a terem felújításához, de nem jött volna létre ez a
szép létesítmény, ha a barátaim, vagy a hozzájuk kapcsolódó személyek ne támogattak volna vagy anyagilag, vagy
a munkájukkal. Ezúton is köszönöm nekik. Mint a szakosztály vezetõje, szeretném, ha egy olyan csapat jönne
létre, ahol jókedvûen, kellemes helyen edzenek a fiatalok, akik majd eredményesek lehetnek a versenyeken –
mondta Feri Attila, az NYVSC súlyemelõ szakosztályának
elnöke.

ISMÉT NÉPSZERÛ A TÁJFUTÁS
Nyílt napot tartott szombaton az NYVSC Tájfutó Szakosztálya. A Sóstói úti kórház területén bárki kipróbálhatta
a sportágat, megismerkedhetett a tájolóval, a tájékozódás
alapjaival, és lehetõség nyílt egy egyszerû tájfutó pálya
teljesítésére is. A szakosztálynál jelenleg több mint húsz
gyerek sportol rendszeresen, akik versenyeken is rajthoz
állnak. Legutóbb a sóstói erdõben rendeztek egy tájfutó
versenyt, ahol több mint százan álltak rajthoz.
– Délelõtt a Városi normál távú bajnokságot rendeztük,
majd 3x3 fõs sprintváltót tartottunk, melynek helyszíne a
Sóstói úti kórház volt. Ezúton is köszönjük az intézménynek, hogy ilyen különleges helyen állhattak rajthoz a csa-

SPORTPROGRAM
Október 5., szombat 17.00: Bem iskola tornacsarnoka, Fatum-Nyírsuli-NRK–Palota RC nõi röplabdamérkõzés
Október 6., vasárnap 18.00: Tiszavasvári úti sportcsarnok, Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–Békés férfi kézilabda-mérkõzés

KOROSZTÁLYA
LEGJOBBJA

patok. Szerettünk volna mi is csatlakozni a Szív Világnapjához, ezért választottuk a kórházat, és talán így közelebb
kerülhetnek az emberek a tájfutáshoz. Ez egy különleges
sportág, hiszen szellemileg és fizikailag is megdolgoztatja
az embert. Amellett, hogy kell bírni a futást, segíti a tájékozódási készséget is. Míg a futás önmagában egy monoton dolog, addig itt az embernek szellemileg is dolgoznia kell. Sajnos a mai GPS-es világban egyre kevesebben tudnak térképet olvasni, pedig a modern készülékek is néha becsapják az embert, és ilyenkor nem árt,
ha tud tájékozódni – mondta Surányi Gábor, a verseny
egyik szervezõje.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 6., vasárnap 18.00: Lelátó, Benne: FatumNyírsuli-NRK–Palota RC nõi röplabdamérkõzés közvetítése
Október 7., hétfõ 19.30: Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–Békés férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

Juhász Bence, a Nyíregyházi Tálentum TE játékosa számára különösen nagy jelentõséggel bírt ez a verseny,
ugyanis korcsoportjában itt dõlt el, hogy ki lesz az év legeredményesebb minitenisz játékosa. – A korábbi fordulókban elért második és elsõ helyezés után ezúttal ismét a
dobogó legmagasabb fokára állhatott Gyuricsku Enikõ tanítványa, ugyanis a kieséses rendszerben – a rekordszámú, több mint hatvan benevezett versenyzõ következtében – lebonyolított torna során valamennyi meccsét megnyerve hódította el a tornagyõzelemért járó serleget. Ennek megfelelõen Juhász Bence nyerte el 2013-ban a HPSTop Series „Legeredményesebb játékosa” címet a 2006os fiú korcsoportban! Ezzel a csodálatos eredménnyel befejezõdött a 2013-as versenyszezon, azonban az edzések
tovább folytatódnak Bence számára, hiszen a jövõ évtõl
már nagyobb pályán, keményebb labdával bonyolítják le
az õ korcsoportjának versenyeit. Bízunk benne, hogy a
sok ráfordított energia, kitartó edzésmunka a következõ
évben is meghozza gyümölcsét, s hasonló sikereket ér el,
mint az idei esztendõben.

PROGRAMOK
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyíregyháza Evangélikus Egyházközség, a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület várja az
érdeklõdõket az aradi vértanúk kivégzésének 164. évfordulóján, október 4-én 11.00 órakor az evangélikus nagytemplomban, valamint 15.00 órakor Damjanich János szobránál (Tompa
Mihály utca 12. sz. épület elõtt) tartandó megemlékezésre, koszorúzásra.
2013. október 1. és október 31. között a Sóstói Múzeumfalu
korlátozott nyitvatartási rend szerint, 10.00 és 17.00 óra között
várja kedves látogatóit. Október 15-én az intézmény zárva tart,
míg október 23-án, nemzeti ünnepünk alkalmából a belépés
egész nap ingyenes lesz!
Október 5-én 11.00 órától koszorúzással egybekötött megemlékezést tart a Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete Sóstógyógyfürdõn, a
Krúdy Vigadó falán elhelyezett emléktáblánál.
A már hagyományos NYÍRERDÕ Napra várják az érdeklõdõket október 5-én Nyíregyházán, a Sóstói Parkerdõben. Az Erdei
Tornapályánál egész nap ingyenes programok fogadják a kicsiket és nagyokat.

OKTÓBER 4.:
AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Az Állatok Világnapjára 1931 óta emlékeznek meg
az emberek. Assisi Szent Ferenc nevéhez köthetõ (halálának napja) ez a jeles nap, amikor számos templomban, a Földön élõ összes állatfajért, az október 4-ét követõ elsõ vasárnapon imát mondanak és megáldják õket.
Szent Ferenc azt mondta, hogy az emberiségnek kötelessége védeni és élvezni a természetet. Nyíregyházán az Állatbarát Alapítvány azért alakult, hogy minden nap gondozzuk azokat az árván maradt, magukra
hagyott állatokat, akik az utcán kóborolva élnék napjaikat. Állatotthonunkból a tavalyi évben 700 kutya és
200 macska került új gazdához, vagy találta meg eredeti gazdáját. A Kárpát-medencében élõ emberek kötõdése az állatokhoz ma is egyedülálló, Magyarországon az
egy fõre vetített kutya- és macskaszámunk duplája az európainak. Állattal együtt élni jó, tanulságos, sok örömöt és
élményt jelent.
Az Állatbarát Alapítvány 2013. október 5-én, szombaton megtartja Fesztivál az állatokért rendezvényét.
Programok: gyülekezõ a Korzó parkolójánál, majd Állati felvonulás 10.00 órától. Kutyás bemutatók 10.45tõl a Bujtosi Városligetben. Keverékkutya szépségverseny, tombolasorsolás, a gyerekeknek arcfestés, kézmûves foglalkozás. Várunk minden érdeklõdõt! A belépés ingyenes! Bõvebb információk: www.allatbarat.com, vagy 42/727-736.

SZABOLCS A HAZÁÉRT –
AZ
MÛSORÁN IS
„Szabolcs a hazáért” címmel rendeztek tudományos konferenciát a Jósa András Múzeum munkatársai a városháza dísztermében, hiszen ez állt a szabolcsi 48. honvéd zászlóalj zászlószalagján. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 165.
évfordulója alkalmából megtartott ülés célja az volt, hogy azokra a hõsökre irányítsák a figyelmet, akik a megyébõl indulva
képviselték az emberek akaratát az összecsapásokban. Az esemény kapcsán a Nyíregyházi Televízió a Nemzeti Gyásznapon, október 6-án, vasárnap este 20.25-kor emlékezik a hõsökrõl a rendezvényen készült félórás összeállítással.

III. „Érkerti” Õsz Tirpák Fesztivál október 5–november 30áig a Vasutas Mûvelõdési Házban (Nyíregyháza, Toldi u. 23.).
Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 9.00–18.00 óráig. Szakmai bemutató és vásár; játszóház; játék a népi mesterségek eszközeivel.
A Butykatelepi Kulturális és Szociális Egyesület szüreti bálra
várja a mulatni vágyókat a Butykai Közösségi Házba október 5én 16.00 órától. Tombola, zene, tánc.
Borbányai õsz (vidám családi hétvége) október 5-én 10.00
órától. Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház, Margaretta utca
50. Érdeklõdni: 70/316-8603, 42/400-782.
Sok-sok évezredes békés szomszédság után irigyek lettek
egymásra a növények és az állatok. Szerették volna birtokolni egymás tulajdonságait. Ábrázold A/3-as méretben az általad megálmodott új lényeket! Vajon milyen lenne egy igazi
futóbab, medvehagyma vagy káposzta lepke...? – és még ami
a fejedben megszületni képes. A mûveket október 25-éig
várják postán (4400 Nyíregyháza, Búza u. 1.) vagy személyesen a nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskolába.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2013. október 7., 17.00 óra
Helye: Felsõsima, Általános Iskola

GÁRDONYI 24 ÓRÁN ÁT
A Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány és a Gárdonyi
Géza Általános Iskola, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármestere fõvédnökségével, továbbá a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület támogatásával 2013. október 16-17ére meghirdeti a Gárdonyi Géza Emléknapot. Ennek keretében az alapítvány az Országgyûlés határozatát támogatva 24 órás felolvasást szervez a Kossuth téren Gárdonyi Géza: Egri csillagok címû mûvébõl.
Az emléknap 2013. október 16-án veszi kezdetét, 14.00
órakor egy ünnepélyes megnyitóval, melyen beszédet
mond dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere, a rendezvény fõvédnöke. Ezután kerül sor
a felolvasáshoz kapcsolódó, Egri csillagok témájú rajzpályázat eredményhirdetésére. 15.00 órakor pedig elkezdõdik a 24 órás felolvasás – melyet a polgármester kezd az
elsõ öt percben. Ezután a város ismert személyiségei mellett diákok és felnõttek folytatják a felolvasást, egészen
másnap 15.00 óráig, a tervezett befejezési idõpontig. Minden általános és középiskolás diák jelentkezhet. E jelentkezéseket kérik, hogy a magyar szakos pedagógusok gyûjtsék össze, és a gardonyinap2013@gmail.com címre küldjék el. Jelentkezhet minden felnõtt korú, irodalomkedvelõ, olvasni vágyó is, a fent említett elérhetõségen. Jelentkezési határidõ: 2013. október 9., szerda.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 5., szombat 19.00 Énekes madár, Bemutató
bérlet, Nagyszínpad
Október 8., kedd 19.00 Anna Karenina, Kölcsey bérlet,
Nagyszínpad
Október 9., szerda 10.00 OZ, a nagy varázsló, Katica
bérlet, Mûvész Stúdió
19.00 Énekes madár, Móricz bérlet, Nagyszínpad
Október 10., csütörtök 10.00 OZ, a nagy varázsló, Kis
Mukk bérlet, Mûvész Stúdió
19.00 Énekes madár, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
Október 11., péntek 10.00 OZ, a nagy varázsló, Kukori
bérlet, Mûvész Stúdió
19.00 Énekes madár, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK… – A FÕTÉR
Most induló sorozatunkban városunk utcáin és terein teszünk képzeletbeli sétát. Felidézzük a közterület névadásának történetét és bejárjuk nevezetességeit, majd megállunk épületei, szobrai és emléktáblái
elõtt, hogy régi idõk emlékein merengjünk.
A város fõterének egyik érdekessége, hogy ez a városháza
elõtti terület volt mindig a település központja. Ide jöttek
hosszú évtizedeken át adni-venni portékájukat az emberek,
hiszen ennél alkalmasabb helyet nem találhattak a piacnak
sem. Erre utalnak a tér korábbi elnevezései: Belsõ piac, Fõpiac, Beltér. Késõbb a városházáról Városház térként ismerik,
majd amikor Betlen Gyula bronzba álmodta és öntötte Kossuth Lajos alakját, hivatalosan is Kossuth tér lett a neve, és az
a mai napig is. A névadó szobra 101 éve hirdeti már a nemzeti függetlenség és szabadság gondolatát.
Egy 1804-es térkép tanúsága szerint a mai városháza
telkén volt a földesúri hatalmat képviselõ uradalmi magántelek is. Közigazgatási központ szerepe is volt tehát a
térnek a megfelelõ hivatalokkal, törvényszékkel, amelyekhez vendégfogadó, üzletek és pénzintézet is társult. 1814ben itt szentelik fel a hosszú éveken át (1783-tól) épített
római katolikus templomot is, amely 1904-ig, az új, Samassa
József egri érsek által építtetett templom elkészültéig szolgálta a híveket. 1904-ben a templomot elbontották és a terület teljes egészében a város tulajdonába került.
E központi fekvésû területen 1840-ben egy új városháza építésébe kezdtek, amelyet 1842-ben vehettek birtokukba a város tisztviselõi. 1871-ben, amikor a megyei tör-

vényszékeket átszervezték országos (királyi) törvényszékekké, akkor a város vezetése kötelezettséget vállalt annak
elhelyezésére. Szükségessé vált az épület átépítése, amelyet 1871 szeptemberében Benkó Károly pesti építész tervei alapján kezdtek meg. 1892-ben a Bethlen utcai részen
toldalékkal bõvítették az épületet, majd 1912-ben az északi szárnyat toldották meg az udvaron nyugat felé, így nyerte el mai alakját. A földszinten kialakított üzlethelyiségek
bérbeadásától jelentõs jövedelmeket remélt a város.
A tér sokáig közlekedési központ is volt, hiszen a közlekedési forgalom megszüntetéséig itt vezettek át azok az
utak, amelyek a megye távolabbi helységei felé vitték tovább az utazót, sõt 1911-tõl 1969-ig villamos csilingelését is lehetett hallani a téren.
Nevezetes várostörténeti eseményeknek is színteréül
szolgált a tér. Így szemtanúja lehetett az 1824-es örökváltsági szerzõdés kihirdetésének és a város jogait megerõsítõ és kiteljesítõ 1837-es királyi privilégiumlevél felolvasásának is. 1941 novemberében Horthy Miklós kormányzó és felesége a városháza árkádja elõtt fogadta az
orosz harctérrõl hazatért szabolcsi és nagyváradi lovasezredeket, valamint egy lovas tüzérosztályt. 1956. október
26-án a nyíregyházi forradalmárok ledöntötték a Kossuthszobor közelében 1945-ben felállított szovjet síremlékeket, a tûzoltók pedig leverték a városházon lévõ, idegen
eszméket hirdetõ országcímert és a vörös csillagot.
A tér ma is a város által rendezett megemlékezések,
ünnepségek és egyéb, turistákat is vonzó programjainak
helyszíne.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

GAZDIKERESÕ
Fanni: Körülbelül 2 éves keverék
szuka. Nagyon ragaszkodó, jó
természetû kutya. Elsõsorban
kertes házba ajánljuk.
Állatbarát Alapítvány,
Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon:
42/727-736, 20/9605-402.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Megmondtam, hogy ne
állj szóba idegenekkel! Szerencsés nyertesünk: Boros István, Nyírtelek, Honvéd utca 72.
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