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Lapzárta után érkezett:
SZPARI BRAVÚR! Szerdán
este játszott Szombathelyen Magyar Kupa
visszavágót a Nyíregyháza
Spartacus. Az 1–0-ás
itthoni vereséget követõen
2–0-ra gyõzött, így
egyedüli másodosztályúként a legjobb nyolc közé
jutott.

LERAKTÁK AZ ELKERÜLÕ
ALAPKÖVÉT. 2014 õszére
elkészül a nyugati elkerülõ
elsõ szakasza az M3-as autópálya és a Kálmánházi út
között. A tehermentesítõ út
alapkövét ünnepélyes keretek között rakták le.
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MEGSZÉPÜLT OVIK

6
KÓRHÁZI KÉRDÉSEK IS A
KÖZGYÛLÉSEN. Részletes
tájékoztató a kórházról államtitkári részvétellel, rendeletek módosítása, stratégia a futballutánpótlás és létesítményei kapcsán. Témák
a múlt heti közgyûlésrõl.
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ÖNÖK KÉRDEZTEK

DIGITALIZÁLJÁK A KRÚDY ART MOZIT
A filmszínház 10 millió forintot nyert az Emberi Erõforrások Minisztériumától a fejlesztésre. A kultúráért felelõs államtitkárság ebben az évben 100 milliót szán a
mozik digitalizációjára, a cél, hogy ezek az intézmények se maradjanak el technikailag a multiplexektõl –
ezt Halász János, a szaktárca kultúráért felelõs államtitkára jelentette be Nyíregyházán az országos pályázatok eredményeit ismertetve. Az eseményen dr. Kovács
Ferenc polgármester azt mondta, örül neki, hogy újabb
fejlesztésrõl számolhatnak be, ami a korábbi és most
induló kulturális beruházásokhoz is illeszkedik.

FERGETEGES FORGATAG

Fotó: Máté János

Zsúfolásig megtelt a Kossuth tér és környéke advent
elsõ vasárnapján. A belvárosba érkezett sokaság visszaszámolása adta meg a jelet a díszkivilágítás felkapcsolásához, melyet a polgármester végzett el. Ezzel hivatalosan is megnyitott a karácsonyi forgatag, melyen ezrek
korzóztak december elsején, s jó néhányan már az újdonságot, a mûjégpályát is kipróbálták. A város fõterének környékén, egy adventi „utcában” ajándékokat, ünnepi ételeket és italokat kínálnak az árusok, jótékonysági
akciók is segítik a rászorulókat, s hetente három alkalommal kulturális mûsorokat is láthatnak a Kossuth térre
látogatók. /8.

AZ ÉV FELTÖREKVÕ TURISZTIKAI TELEPÜLÉSE: NYÍREGYHÁZA
Rangos turisztikai elismerésben részesült Nyíregyháza. „Az év feltörekvõ turisztikai települése” díjat
érdemelte ki a szabolcsi megyeszékhely az ország leglátogatottabb szálláshelyeket tömörítõ oldalának versenyén. A megmérettetésen 850 település vágyott a
sikerre, az 50 ezer szavazó közül legtöbben Nyíregyházára voksoltak.
Szerzõ: Erdõs József
A szallas.hu weboldal elõször hirdette meg a hazai szállásadók seregszemléjét. Az Orfeumba, Budapest legnépszerûbb mulatójába várták a szállásadókat nemrégiben,
ahol volt ok a vigalomra nyíregyházi szempontból, hiszen
a város a három fõ kategória egyikének élén végzett. A
díjátadó gálán elhangzott, a 2013-as év fordulópontot jelentett a hazai turizmusban, hiszen a foglalások 45 százaléka már interneten történt. Az ágazat is kezd magára találni az elmúlt évek mélyrepülése után, az elmúlt két esztendõ folyamatos emelkedést mutat.

A bírálati szempontok között fontos szerepet játszott,
hogy melyik településre szavaztak a legtöbben. A
szallas.hu weboldalon a közönség szavazatai mellett azt
is mérték, hogy hova szólt a legtöbb foglalás. A Nyíregyháza számára megítélt „Az év feltörekvõ turisztikai tele-

pülése” díjat a város polgármestere, dr. Kovács Ferenc és
Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõje vették át (képünkön).
A rangos eseményen a szálláshelyeket is elismerte a
közönség és a szakmai zsûri. A panzióktól az ötcsillagos
szállodákig számos díjat átadtak a szálláshelyeknek. A
szallas.hu gálájáról egy másik elismerés is Nyíregyházára
került: a minõségi díjat a panzió kategóriában a mintegy
150 ezer vendégértékelés alapján a Palermo Panzió kapta meg.
Nyíregyháza turisztikai kínálatát nem elõször ismerték
el az idén: az év elején a fõvárosi Utazási Kiállításon is
díszvendégként vehetett részt a szabolcsi megyeszékhely,
s az országos TDM konferencia keretében nálunk találkozott a szakma színe-java idén. Szakembereink számos kiállításon képviselték a várost, idõközben Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ az ország 16. gyógyhelye lett, s a KSH legfrissebb adatai szerint a külföldi vendégéjszakák száma
az elõzõ évhez képest 38 százalékkal emelkedett, a belföldi pedig 21 százalékkal nõtt.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

NOVEMBER 28., CSÜTÖRTÖK

NOVEMBER 28., CSÜTÖRTÖK

HIVATALOK NAPJA

HUMORISTA KERESTETIK

A közigazgatás területén dolgozók
mindennapjaiba pillanthattak be országszerte az állampolgárok a Hivatalok
Napján. A kormányhivatalok és a szakigazgatási szervei nyílt napot rendeztek.
A programmal azt szeretnék érzékeltetni, hogy az ügyintézés egyszerûbb lett.

Profi és amatõr humoristák léptek egy
színpadra azon a tehetségkutató versenyen, amelyet a Móricz Zsigmond Színház MÛvész Stúdiójában rendeztek 20
év alatti középiskolásoknak. A vetélkedõre négy fiatal jelentkezett, akiket ismert humoristák értékeltek.

DECEMBER 12-ÉN NYIT A PIAC
Mint a Nyíregyházi Televízióban a
héten már beszámoltunk róla, 2013. december 12-én, csütörtökön délután
nyitja meg kapuit a megújult Búza téri
piaccsarnok a vásárlóközönség elõtt.
Az ünnepélyes átadás elõtt kérdeztük
a részletekrõl Bocskai Pétert, a városüzemeltetõ cég ügyvezetõjét.
Szerzõ: Tarczy Gyula

NOVEMBER 29., PÉNTEK

NOVEMBER 30., SZOMBAT

DOBOGÓS A FEHÉR NYÁR

TÖBB TONNA AJÁNDÉK

Budapesten, a Docuart Filmmûvészeti Központban rendezték meg az Év
Fája Verseny 2013 eredményhirdetéssel egybekötött díjátadó ünnepségét. A
Sóstói Múzeumfaluban álló fehér nyárfa 2200 vokssal, az elõkelõ 3. helyen
szerepelt.

100 forintos belépõdíj mellett látogathattak el a Nyíregyházi Állatparkba azok,
akik gondolva a rászorulókra, ajándékkal érkeztek az állatkert bejáratához. A
Megyei Gyermekjóléti Központ, valamint számos civil szervezet osztja szét a
hat teherautónyi ajándékot.

NOVEMBER 30., SZOMBAT

DECEMBER 1., VASÁRNAP

HETEDHÉT HATÁR LEGJOBB
MATEMATIKUSAI

A MIKULÁS IS FUTOTT

Az ország legjobb kis matematikusai
gyûltek össze Nyíregyházán a Míg Megnövök Akkreditált Kiváló Tehetségpont
szervezésében. 170 kisiskolás és felsõ
tagozatos versengett a hetedhét határ
legjobb kis matematikusa címért.

– Korábban advent második hétvégéjére tervezték a nyitást. Mi okozza a minimális csúszást?
– Valóban, bár ez a néhány nap nem
lehet jelentõs egy hónapokon át tartó beruházást tekintve. Az eredetileg tervezett
december 6-ai idõpont azért nem tartható, mert a korábbi városvezetés által kinevezett vagyonkezelõ cég vezetésének több
évtizedes nemtörõdömsége következtében
olyan elõre nem látható, egymással szorosan összefüggõ problémákkal szembesültünk, melyek figyelmen kívül hagyása
veszélyeztette volna a késõbbiekben mind
a piaccsarnok, mind pedig az ott található
üzletek mûködését.
– Mire gondol konkrétabban?
– Illegális rácsatlakozásokra és szabálytalan vételezésekre villamos energiából,
ivóvízbõl és szennyvízbõl, amit több esetben tapasztaltunk. S elég megdöbbentõek
voltak az üzletekben történt engedély nélküli, szabálytalan átalakítások is, amik eleve veszélyesek voltak. Sajnos az elmúlt

16. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Mikulás futást. A helyszín
viszont ezúttal újszerû volt, hiszen a
Kossuth térre invitálta a szervezõ
Nyírsuli Kft. a családokat. A közös bemelegítés után az ovisokkal a Mikulás
is együtt futott.

évtizedekben a piac korábbi üzemeltetõi
abszolút nem fordítottak figyelmet állagmegóvásra, így az üzletek padlózata alatt
található közmûvezetékeket is cserélni
kellett. Sejthetõ: mindez nem kevés plusz
munkát adott a kivitelezõknek, s menet
közben kellett reagálni a váratlan dolgokra. Mindezek ellenére sikerült orvosolni az
elõre nem sejthetõ problémahalmazt, így
mindössze hat nappal a tervezett idõpont
után birtokba vehetik a mai kor követelményeinek megfelelõ létesítményt a vásárlók és a termelõk, õstermelõk, árusok egyaránt.
– Mi az, ami pontosan megújult?
– A piaccsarnok teljesen korszerûsödött.
Kicseréltük a teljes közmûhálózatot, megújul az ivóvíz-, a szennyvíz- és az elektromosvezeték-hálózat, korszerûbbé vált a
csapadékvíz-elvezetés, valamint új burkolatot kapott a csarnok padlózata, a bejárathoz fotocellás ajtót építettünk be. Látványos a külsõ változás is a homlokzat és
a portálüvegek cseréje miatt. Belül pedig
egységes arculatot kaptak az üzletek, a
vásárlók komfortjáért új mosdókat építettünk, mozgáskorlátozottak számára is kialakítva illemhelyet.
– Mik a további tervek?
– A piac jelenlegi felújítását és korszerûsítését az önkormányzat, a városüzemeltetés, valamint a kisebbségi tulajdonos, a
Szabolcs-Coop finanszírozta. A jövõbeni
tervek között a Búza téri piac teljes külsõ
piacterületének lefedése is szerepel.

IDÕSEK
KARÁCSONYA
DECEMBER 3., KEDD

DECEMBER 4., SZERDA

POLGÁRÕRÖK SEGÍTENEK

MIKULÁS A VÁROSHÁZÁN

A nyugati elkerülõút építése miatt
Rozsrétszõlõ területén is megnõtt a teherautó-forgalom. A település iskolájába járó gyermekek biztonsága érdekében a polgárõrök a rendõrökkel együttmûködve segítik a gyalogos közlekedést.

Második alkalommal nyitotta meg kapuit a városháza a gyerekek elõtt, ahol
december 4-én, 5-én és 6-án az igazi finn
Mikulás fogadta õket. A nagyszakállú
Kajaaniból, Nyíregyháza testvérvárosából
érkezett és ajándékkal, valamint maci- és
játékkiállítással várta a gyerekeket.

Idõsek karácsonyát rendeztek a város
és a megye nyugdíjas szervezetei a Nyíregyházi Fõiskolán. Kósa Tímea, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere ünnepi köszöntõjében kifejtette, az önkormányzat és a városvezetés kiemelten
fontosnak tartja, hogy törõdjenek az idõsebbekkel. Ezt karácsony közeledtével
még inkább szeretnék kifejezni. Az Idõsek karácsonyán megemlékeztek azokról az idõs párokról is, akik 50-60-70

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
VÁLTOZÁSA A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
December 6-a (péntek) munkanap, keddi
munkarend és ügyfélfogadási rend szerint,
december 7-e (szombat) munkanap, pénteki munkarend és ügyfélfogadási rend
szerint,
december 20-a (péntek) munkanap, pénteki munkarend és ügyfélfogadási rend
szerint,
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évvel ezelõtt kötötték össze életüket és azóta is számíthatnak egymásra. Az Idõsek
karácsonyán a megye 75 és a város 42
nyugdíjas egyesületének tagjai képviseltették magukat.

december 21-e (szombat) munkanap,
pénteki munkarend és ügyfélfogadási
rend szerint fogadják az ügyfeleket,
december 24-e (kedd) pihenõnap,
december 27-e (péntek) pihenõnap,
december 31-e (kedd) munkanap, a megszokott ügyfélfogadási és munkarend szerint.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

LERAKTÁK A NYUGATI ELKERÜLÕ ALAPKÖVÉT
2014 õszére elkészül a nyugati elkerülõ elsõ szakasza az M3-as autópálya és a Kálmánházi út között. A
tehermentesítõ út alapkövét ünnepélyes keretek között rakta le dr. Kovács Ferenc polgármester és dr.
Vinnai Gyõzõ kormánymegbízott.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A Nyíregyházi Napló múlt heti száma, egy napilap, az
elkerülõ út alapító okirata és egy idei érmegyûjtemény is
belekerült abba az idõkapszulába, amelyet a nyugati elkerülõ alapkövébe helyezett dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Vinnai Gyõzõ kormánymegbízott. A Kálmánházi
úttól vezet majd kétszer egy sávon az új tehermentesítõ
út, és az M3-as autópályára viszi a forgalmat. Nyíregyháza polgármestere hangsúlyozta, 2009-ben még úgy volt,
hogy 16 évet kell várni a megépítésére.
A városvezetés erõs lobbijának és a 60 milliárdos LEGO
beruházásnak köszönhetõen a kormány azonban úgy döntött, felgyorsítják a nyugati elkerülõ megépítését. Ez a
Tiszavasvári út környékén mûködõ összes cég számára
kedvezõ, és ráadásul kivezeti a forgalmat a belvárosból.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, az elkerülõ
olyan lehetõséget nyit, hogy kb. 7-8 kilométerre az autópályától feljuthatnak a kamionok úgy, hogy nem mennek
át a városon. Fontos, hogy ez majd továbbépüljön, hogy
2015 végéig a Tokaji útig is elkészüljön, mert a szlovák–
lengyel forgalom ott jön át, és a városon megy keresztül
addig, amíg ez az elkerülõ nem vezet tovább.
Dr. Vinnai Gyõzõ, Szabolcs-Szatmár-Bereg kormánymegbízottja kifejtette, ez Nyírtelek, Nagycserkesz, Rakamaz és az egész Rétköz, tehát a megye szempontjából
is fontos, mert munkahelyteremtõ beruházások jöhetnek
létre.
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JÖN A MÁSODIK SZAKASZ
A Kálmánházi út és az autópályát összekötõ elsõ szakasszal párhuzamosan elkezdõdik a nyugati elkerülõ második szakaszának építése is, errõl Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kommunikációs igazgatója számolt be: – Az a tervünk, hogy a következõ évben a
folytatását is elindítjuk, és ezzel 2014 novemberéig kellene végezni a vállalkozónak. Ez a Kálmánházi út és a 36.
számú fõút között vezetne, amivel még értékesebbé válna Nyíregyháza nyugati elkerülõje.
Nyíregyháza polgármestere hozzáfûzte, a kormány arra
is ígéretet tett, hogy a 36-os és 38-as fõút közötti szakasza
is megépülhet a nyugati elkerülõnek. Ez a jelenlegi elképzelések szerint 2015-ben kezdõdhet meg.

A HÉT TÉMÁJA

HIRDETÉS

MEGSZÉPÜLT ÓVODÁK ÖRÖKÖSFÖLDÖN
ÖRÖKÖSFÖLD REHABILITÁCIÓJA

Egyenként több mint 30 millió forintból megújult a
Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet és Margaréta Tagintézménye. A felújítási munkák során nem csak esztétikai, hanem energetikai fejlesztések is történtek.
Örömmel fogadták a gyerekek, a szülõk és a nevelõk
is, hogy megszépült Nyíregyháza legnagyobb lakótelepének, Örökösföldnek mindkét óvodája. A fennállásának 25.
évfordulóját ünneplõ intézményekre már nagyon ráfért a
rekonstrukció.

KIKELET: KI KELLETT CSERÉLNI
A Kikelet Tagintézmény felújítása során kicserélték a
nyílászárókat, hõszigetelték és festették a külsõ homlokzatot, valamint burkolták a teraszt. A Margaréta Tagintézményben ugyancsak energetikailag és esztétikailag is
megújult a homlokzat, felújították az árnyékolókat és
akadálymentesítették a bejáratot is.
Az óvodákat ünnepélyes keretek között vették birtokba
a csöppségek. Dallal, tánccal és színvonalas mûsorral
köszönték meg, hogy ezután gyönyörû környezetben tölthetik majd mindennapjaikat. Kósa Tímea, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntõjében ismertette: az óvodák felújítása európai uniós finanszírozású
projekt keretein belül valósult meg. Az alpolgármester
hozzátette, az Örökösföldi városrehabilitációs projekt összköltségvetése 250 millió forint, és egyenként több mint 30
millió forint jutott az óvodákra.
A Margarétában 210, a Kikelet Tagintézményben pedig
240 gyermek éli mindennapjait. Róluk mindkét intézmény-

ben 16 óvodapedagógus és 8 dajka gondoskodik. Ács
Sándorné, a Tündérkert Keleti Óvoda intézményvezetõje
elmondta, nagyon fontos, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat. A szülõknek se mindegy, hogy milyen környezetbe hozzák a gyerekeket. Mind a környezeti, mind pedig az esztétikai nevelés szempontjából fontos, hogy a
gyerekek kellemes, meghitt csoportszobában töltsék mindennapjaikat.

Támogatási összeg: 249 054 116 forint
Támogatás intenzitása: 100 százalék
– Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézménye,
Fazekas János tér 14. Az óvoda külsõ felújítása, homlokzati
és tetõszigetelése.
– Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézménye, Fazekas János tér 25. Az óvoda külsõ felújítása, homlokzati hõszigetelése, nyílászárók cseréje.
– Fazekas János tér 2., 3., 4., 7., 11., 15., 16., 19., 20.,
23. A 10 tízemeletes társasház lapos tetejére polykristályos
napelemes modulokat helyeznek el.
– Fazekas János tér rehabilitációja keretében a 20 000
négyzetméteres terület közepén kialakítanak egy kb. 30
méteres sugarú ligetes parkrészt. A tér minden irányából
sugárirányba bekapcsolódó gyalogos sétányokat alakítanak
ki. Közvilágítás kialakítása, utcabútorok, szemetesszelencék
kihelyezése. A 49. sz. játszótér felújítása.
– 3000 négyzetméteres, kettéosztott (kis-, valamint nagytestû kutyák részére), zárt területen lévõ kutyafuttató park
kialakítása valósul meg.

ÓVODAFELÚJÍTÁSI PROGRAM
Mindkét felújítás része a város óvodafelújítási programjának, melynek keretében összesen hét oktatási intézmény
szépül meg és részben bõvül, különbözõ projektek keretében. Mint emlékezhetünk: a sóstóhegyi és kertvárosi
ovisok már az õsz eleje óta modernebb körülmények között tölthetik mindennapjaikat. A közeljövõben a rekonstrukció pedig az Érkertben is befejezõdik.
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KÓRHÁZI KÉRDÉSEK IS A KÖZGYÛLÉSEN
EGYEDÜLÁLLÓ VOLUMENÛ FEJLESZTÉSEK
Mangol Csilla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Kórház fõigazgatója arról szólt, hogy a
négy kórházban az idén záruló európai uniós beruházási
ciklusban 30 fejlesztési program megvalósítása kezdõdött
meg, 26 milliárd forint értékben. A legnagyobb beruházás, a 15,4 milliárd forint értékû nyíregyházi tömbkórházfejlesztési projekt megvalósítása jelenleg is tart. Az onkológiai részleget 2014 májusában, a gyermekgyógyászati
centrumot októberben, míg a szív- és érrendszeri betegellátó központot a jövõ év decemberében adják át várhatóan. Kérdésekre válaszolva hozzátették: országosan csökkent a külföldi munkavállalási engedélyt kérõ egészségügyi szakdolgozók száma, s nincs ápolóhiány a Jósa András kórházban.
Részletes tájékoztató a kórházról államtitkári részvétellel, rendeletek módosítása, stratégia a futballutánpótlás és létesítményei kapcsán. Ezek is fókuszba kerültek a nyíregyházi közgyûlés múlt csütörtöki ülésén,
a közel harminc napirend tárgyalása során.

ÉRTÉKEK ÉRTÉKELÉSE
Napirend elõtt ezúttal is kellemes kötelességének tett
eleget a testület, Együtt Egymásért Burger István-díjjal jutalmazták Ágoston Ildikót, a Szabolcs Táncegyüttest mûködtetõ egyesület elnökét, aki az indoklás szerint az elmúlt évtizedekben szociális és kulturális értéket teremtett
Nyíregyházán.

ODAFIGYELNEK RÁNK
A közgyûlés elején Szócska Miklós, az Emberi Erõforrások Minisztériumának egészségügyért felelõs államtitkára és Mangol Csilla fõigazgató a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei kórházak helyzetérõl tartott tájékoztatót a képviselõ-testület elõtt, mely a kérdésekkel, válaszokkal együtt
másfél órásra nyúlt. Szócska Miklós hangsúlyozta: az
egészségügyi kormányzat a jövõben is kiemelt figyelemmel követi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak
helyzetét, gyógyítómunkáját.

ORSZÁGOSAN KIMAGASLÓ
ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ
Arról is beszámolt, hogy a tárca adósságkonszolidációra a közelmúltban a kórház esetében 2,3 milliárd forintot
fordított. Az ország valamennyi kórháza közül a legtöbbet kapta a megye egyetemi oktatókórháza, amely a nyíregyházi, a fehérgyarmat-vásárosnaményi, a mátészalkai
és a nagykállói szakkórházat mûködteti. Arról is tájékoztatott, hogy további korszerûsítésre, sõt, konszolidációra
is készülnek tervek, melyet a kormányzat kiemelten támogat.

LEGO NAPIRENDEK
Együtt tárgyalta a testület a Lego Manufacturing Kft.-vel
összefüggõ napirendeket. Az elsõ egy új gyepmesteri telep kialakításáról szólt, amelyet ez a cég finanszíroz majd.
A régi telepet pedig eladhatják. Azt az elõterjesztést is támogatta a testület, hogy a Lego és a Nyírségvíz Zrt. megállapodásban rögzíti a megépített közvilágítási rendszer
üzemeltetésének részleteit.

MÓDOSULT A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
RENDELETE
Módosította a közgyûlés a szociális rászorultságtól függõ egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét. A közgyûlés hatáskörébe tartozó ellátások megállapítása iránti kérelmeket év közben folyamatosan az ellátás formájának megfelelõ nyomtatvány kitöltésével a Szociális és Köznevelési
Osztályhoz kell benyújtani. Arról is érdemes tájékozódni,
hogy változott-e az igényléshez szükséges, benyújtandó
dokumentumok köre. A források biztosítottak.
Dr. Kovács Ferenc polgármester (FIDESZ-KDNP) szerint: „A város költségvetése stabil, tehát az önkormányzati oldal rendben van. A nagyobbik, állami rész is rendben
lesz, s amint a parlament elfogadja a jövõ évi költségvetést, mi is tisztábban látunk, s akkor tudjuk a sajátunkat
elkészíteni.”
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INGYENES (ARANY)LAKODALMAK
Napirenden volt a városüzemeltetõ cég által szervezett
közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges önerõ biztosítására, és az egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására is. Ez az elõterjesztés javaslatot tesz a jelenleg hatályos rendelet által nem szabályozott, de nagyon is életszerû kérdések rendezésére. Többek között szabályozásra kerülnek az egyes családi események, így a rendelet külön szabályokat alkot az úgynevezett jubileumi eseményekre, illetve a névadóra. Ezen
jeles és örvendetes eseményeket úgy kívánják támogatni,
hogy a nyíregyházi lakosok számára a családi események
közül többek között az ezüst-, arany-, gyémántlakodalmakat, illetve a névadót díjmentessé teszik. A rendeletben pontosításra kerül a jelenleg hatályos rendelethez
képest, hogy az egyes anyakönyvi családi események mikor, milyen feltételek mellett engedélyezhetõk. Meghatározzák az igénybe vehetõ helyiségek és az igénybevétel
feltételeit is.

A FOCI FEJLESZTÉSÉÉRT
Felhatalmazást adott a közgyûlés arra, hogy a kialakuló Örökösföldi Sportcentrum, mint komplex labdarúgó
utánpótlás központ és a Városi Stadion üzemeltetési feladatainak, valamint a városi labdarúgás utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására, a Nyírsuli Kft., a városüzemeltetõ cég, valamint a Nyíregyháza Spartacus Kft. részvételével létrejöjjön egy közös cég Bozsik Akadémia Nonprofit
Kft. néven.
Szerzõk: Sipos Marianna, Tarczy Gyula

A frakcióvezetõk közül többen megfogalmazták, hogy
ez esetben korábbi három segélyezési forma alakult át egy,
úgynevezett önkormányzati segéllyé, ami a FIDESZ-KDNP
szerint elõnyös lehet.
Dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetõje
úgy látja: „Ez a rendelet törvényi módosítás következménye, mely korábban nevesített segélyeket tesz egységessé. Így többen lesznek a segélyre jogosultak, s mindez színvonal-emelkedést, a segélyek növekedését jelentheti.”

Az MSZP szerint azonban vannak olyan negatív tendenciák, amiket, ahogy korábban, úgy most, az egységes
rendelet elfogadásánál sem tudnak támogatni. Nagy László,
MSZP frakcióvezetõ szerint: „Látható a táblázatokból,
hogy vannak olyan ellátási formák, melyeknél látványosan emelkedett az igénybe vevõk száma, és olyanok, melyek korábban magasabb összegû hozzáférést biztosítottak mindenki számára, akik rendkívüli helyzetbe kerültek, például temetési segély kapcsán.”

Szócska Miklós, az Emberi Erõforrások Minisztériumának egészségügyért felelõs államtitkára és Mangol
Csilla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
fõigazgatója

hogy pont azok nem tudják igényelni, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá.”

A Jobbik képviselõje szerint az a lényeg, hogy az érintetteket kellõképpen tájékoztassák a változásokról. Mint
Vass Zoltán megfogalmazta: „Azt várjuk ettõl a módosítástól, hogy sokkal egyszerûbben lehet majd igényelni a
segélyt és gyorsabb lesz a folyósítás is. Fontos viszont, hogy
az érintetteket tájékoztatni kell, nehogy az forduljon elõ,

Diákok osztják
a szelektívhulladék-gyûjtô
zsákokat
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja a házhoz
menô zsákos szelektív hulladékgyûjtésbe bevont ingatlantulajdonosokat, hogy a 2013. december 2-ától 2014. január 31éig terjedô idôszakban a szelektívhulladék-gyûjtô zsákok lakossághoz történô eljuttatását a társaság megbízásából a Fürge Diák Iskolaszövetkezet munkatársai végzik el.
Azon ingatlantulajdonosokat, akik a zsákok kiosztásának idején
nem tartózkodnak otthonaikban, értesítôlevélben tájékoztatjuk
arról, hogy mely dátumot követôen vehetik át azokat a Térségi
Hulladék-Gazdálkodási Kft. központi telephelyén, a Nyíregyháza, Bokréta u. 22. szám alatt, illetve a Korányi F. u. 3. sz.
(Hulladékudvar) alatt található ügyfélszolgálati irodájában.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a zsákokat a Térségi
Hulladék-Gazdálkodási Kft. térítésmentesen biztosítja az
ingatlantulajdonosoknak!
További információ:
Telefon: 42/594-536 z Fax: 42/594-539
E-mail: vallalkozas@thgkft.hu z www.thgkft.hu

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

SZTÁRSÉF A CHLOÉ NEW YORKBAN
ÉTTEREMBEN
Eger után Nyíregyházát is
beveszi a gasztrokörökben
igen magasan jegyzett séf:
Cetner Attila. A cél: a
Chloéból kelet-magyarországi
gasztrobástyát építeni.
Sokak számára nem kell
bemutatni Cetner Attila séfet,
aki idõrõl idõre felbukkant a televízió képernyõjén és korábban az egri Imola Udvarház
messze földön híres konyháját
népszerûsítette. A konyhafõnök nemrégiben úgy döntött,
hogy új kihívásokat keres és
Nyíregyháza gasztronómiai
életét is fellendíti. Ehhez a helyi Chloé New Yorkban éttermet választotta.
Cetner Attila a kezdetekrõl
elmesélte, hogy csak egy
vadasparki látogatásra érkezett
Nyíregyházára a családjával és
itt ragadt. Szereti a váratlan
dolgokat – jegyezte meg. Hozzátette: Amikor idekerült, elsõként az étterem atmoszférája
fogta meg, a hely szelleme, a
tulajdonosi hozzáállás. Horváth Ágival, az étterem tulajdonosával történt elsõ beszélgetésük során lenyûgözte a
benne lévõ hit és elszántság az
étterem gasztronómiai kiemelésével kapcsolatban. Ezeknek
a megismerése volt a legfontosabb. Ez inspirálta arra, hogy
itt is egyedit alkosson, és lehetõséget látott abban, hogy úttörõ szerepet tölthessen be a
Chloé New Yorkban étterem, a
város és a környék gasztronómiai életének fellendítésében.

JÓ ÚTON HALADNAK
A munka máris elkezdõdött.
Már az elsõ nap belevágtak egy
új étlap összeírásába, melynek
kölcsönös velejárója volt a
hozzá igazodó kézmûves beszállítók felkutatása. Mivel
minden az alapanyagnál kezdõdik: jó alapanyagok nélkül
nem létezhet jó konyha. Ez
nem kis munkát jelentett, körülbelül 2 hónap háttérkutakodás áll mögötte. Összegyûjtötték a környék termelõinek
összes megbízható, kiváló minõségû termékét. Így minden
házi tejbõl, vajból, tojásból,
kukoricán tartott tanyasi csirkébõl és kakasból, zamatos
mangalicából, igazán sárga gyúrt
tésztából és friss fûszernövényekbõl készülhet. A szezonalitásra
hangolódva egy étlap 2 hónapig
marad a porondon, aztán a kreatív munka meghozza gyümölcsét és megszületik az új „vendégváró”. A közönségnek tetszik

nizálására törekvõ lépések már
megtörténtek korábban az étteremben. A séfnek csak kiegészítõ javaslatai voltak, melyek azóta megvalósultak. Ami a szakmai gárdát illeti, történtek változtatások. Viszont nagy örömére
szolgált, hogy kiváló éttermek
szakembereit ismerõsként üdvözölhette, hiszen velük korábbi
neves gasztrorendezvényeken találkozott már.
Cetner Attila úgy véli: Nyíregyházán erõsebb a szellemi motiváció mint a korábbi munkahelyén, hiszen a lehetõségek jobban kedveznek az alkotói szabadságnak. Nagy örömére szolgált, hogy tetszik az itteni közösségnek az út, amelyen elindultak, nagy port kavarva ezáltal a
nyíregyházi gasztronómiában.
Hozzátette: nem titkolt szándék,
a Chloéból egy kelet-magyarországi gasztrobástyát építeni. (x)

az új irány, ami még inkább lendületben tartja Cetner Attila alkotói kedvét.
A konyhatechnológia moder2013. DECEMBER 6.
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KARÁCSONYI MEGLEPETÉS KICSIKNEK
nyugalmat, békességet áraszt minden. Persze tagadhatatlan, hogy gyermekként más a varázsa, amikor még a szülõk, nagyszülõk, testvérek körében nagyon várjuk a szentestét, a kivilágított karácsonyfát. Ahogy így beszélünk róla,
nem is mondhatok mást, minthogy ezt az érzést kívánom
minden nyíregyházi gyermek számára a város történetének elsõ Ovis Karácsonyán. Ha ez megadatik, akkor nem
volt hiábavaló a fáradozásunk.

Nyíregyháza történetének legnagyobb gyermekrendezvényét tartják jövõ héten a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban (ld. 9. oldal). A témáról az adventi gyertyagyújtás után kérdeztük dr. Kovács Ferenc polgármestert.
Szerzõ: Tarczy Gyula
– Újabb nagyrendezvény, ezúttal a legkisebbek számára. Mi ösztönözte a városvezetést, hogy újra megtöltse a Buszacsát?
– Onnan kezdem, hogy egyre gyakoribb a pozitív visszajelzés városunkkal kapcsolatban. Fontos, hogy a rossz
beidegzõdések, régi sztereotípiák helyére pozitív élményeket nyújtsunk az ide látogatóknak, és fõleg az itt élõknek. Ma már szinte minden hozzánk látogató azt hangoztatja, hogy Nyíregyháza egy fejlõdõ, modern, élhetõ város. Hogy ez a kép erõsödjön rólunk az országban és a
világban, az is szükséges, hogy a komoly fejlesztések, beruházások mellett a hétköznapokat is otthonossá tegyük.
Ezt a célt legjobban nagyrendezvényeink szolgálják.
– Miért az óvodások?
– Mindannyian voltunk gyerekek, no meg látjuk, láttuk
a sajátjainkat, a Mikulás és majd a Jézuska várása az élet
nagy varázslata. Az elmúlt három évben szinte minden
korosztály és érdeklõdési kör megtalálhatta a maga programját Nyíregyházán. A Helló Nyíregyháza mindenkié, a
Retro és Sunshine koncert a könnyûzenét kedvelõké, a
VIDOR a színházat szeretõk fesztiválja, aztán a sporteseményeink, vagy legújabban a „Mozdulj Nyíregyháza!” a
mozogni vágyóké, és így tovább. Az óvodások azok, akiket eddig külön még nem szólítottunk meg. Egy város nem

SEGÍTSÜNK!
csupán munka- és szálláshely, ez az otthonunk. A gyerekeinknek ezt kell megtanítani.
– Milyen programok lesznek?
– Legfõképpen is remek dolog, hogy minden óvodást
vendégül láthatunk a Buszacsában. Akkora az érdeklõdés, hogy kétszer is megtöltjük a csarnokot. Itt lesz a 100
Folk Celsius és a Móricz Zsigmond Színház jóvoltából
Csalóka Péter. Ezen kívül arról is gondoskodtunk, hogy
egy gyermek se menjen haza üres kézzel.
– Végezetül: milyen emlékek sejlenek fel az Ön számára elõször, ha az ünnepre gondol?
– Látja, milyen jó felvetés, ahogy kimondta, rögtön a
könyvek illatát érzem. Szinte mindig új könyvre vágytam,
és azt is kaptam a Jézuskától, talán édesanyámék súgására – mondja mosolyogva városunk polgármestere. – Ma is
fontos a karácsony, ilyenkor az ember átgondolja az évet,

KARITATÍV
ÉTELOSZTÁS
A Szociális és Egészségügyi Alap terhére, segítõ karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására írt ki pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság, melynek keretében
118 szervezet kapott önkormányzati támogatást.
A pályázaton elnyert
támogatásnak köszönhetõen advent idején, a
Kossuth téren vasárnaponként 12 órától ingyenes ételosztást szerveznek.
December 8-án a
Szent István Nemesi
Rend Elsõ Alapítványa,
december 15-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Gasztronómiai
Egyesület, december 22én az Átutazók Mûvészeti Egyesület.
Ugyanezen pályázati
forrásból, az önkormányzat támogatásával a Nyírségi Ízkirályok Egyesület
szombatonként két-két
helyszínen kínál ingyenesen 500 adag lapcsánkát.
December 7-én Búza
téri piac parkolója, Jósavárosi Piac; december
14-én Búza téri piac parkolója, Örökösföldi termelõi piac; december
21-én felújított piaccsarnok, Búza tér.
8
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Nyíregyháza MJV Önkormányzata az idei karácsonyi forgatagban ismételten két jótékonysági kezdeményezéssel várja a programra érkezõ városlakókat.
Az egyik az úgynevezett „Segít-süti” program, melynek bevételével idén a Down Egyesületet támogathatják. Minden héten kedden, csütörtökön és vasárnap városunk egy-egy prominens személyisége a karácsonyi
forgatagban árusít süteményeket, a mûjégpálya mellett
álló házikóban. A másik program neve: „Egy korty segítség” a Teréz Anya Egyesület tevékenységének támogatására. Ebben a jótékonysági akcióban kétfajta karácsonyi hangulatú és Nyíregyháza emblémával ellátott
bögrét vásárolhatnak felnõttek és gyermekek részére.
December 8., vasárnap: Kósa Tímea alpolgármester,
december 10., kedd: dr. Adorján Gusztáv önkormányzati képviselõ, december 12., csütörtök: dr. Kovács Ferenc polgármester, Petneházy Attila önkormányzati képviselõ, december 15., vasárnap: Jászai Menyhért alpolgármester, Szekeres Adrien énekesnõ.
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EMLÉKTÁBLA-AVATÁS ÉS ÜNNEPI PROGRAMOK OROSON
Az Oros Fõ utcáján lévõ 20. század emlékparkban felavatták a volt orosi orvosok emléktábláját, illetve meggyújtották advent elsõ gyertyáját is. Az ünnepvárás ideje
alatt több program is várja a városrész lakóit.
Az Orosért Közéleti Egyesület adventi programsorozatának elsõ hétvégéjén meggyújtották az adventi koszorú
elsõ gyertyáját, valamint egy emléktáblát avattak az egykor a településen a helyi közösséget szolgáló orvosoknak.
December 6-án, pénteken dr. Mosolygó Marcell atya

mond áldást 16 órától, majd a következõ gyertyát is meggyújtják. Ezután a gyerekek számára tartanak játékbörzét,
ahol a kicsik kicserélhetik egymással játékaikat, majd az
óvodások és iskolások közösen díszítik fel a karácsonyfát.
December 13-án, 16.00 órától meggyújtják a következõ
adventi gyertyát, majd Szováti Tamás római katolikus atya
mond áldást. De lesz ruhabörze, bolhapiac – hozd el megunt ruháidat, tárgyaidat, bármit, amit nem használsz, s
másra cserélheted; óvodások Luca-napi mûsora; forró tea.

MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
mint vezetõ partner,
partnerségben
a Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési
Ügynökséggel,
Munkács Város Tanácsának Végrehajtó Bizottságával és
Ungvár Város Tanácsának Végrehajtó Bizottságával
nagy tisztelettel meghívja Önt
a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna
ENPI Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007-2013
keretében megvalósuló
HUSKROUA/1101/068 kódszámú
„A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár
városok környezetszennyezõ víziközmû helyzetének
(ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévõ
rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával”
címû projekt keretében megrendezendõ
nyitókonferenciára.
A rendezvény idõpontja: 2013. december 12. (csütörtök) 10.30
Helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Krúdy Gyula Díszterem (Magyarország, 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

10

2013. DECEMBER 6.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013.
december 11. napján (szerda) 9.00 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.
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ÉRDEKESSÉGEK

HIRDETÉS

ÖNÖK KÉRDEZTÉK – A KÓRHÁZRÓL I.
Számtalan kérdés érkezett szerkesztõségünkbe a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében zajló kórházi fejlesztésekkel kapcsolatban, hiszen az egészségügy az a terület, amely mindenkit érdekel, aminek fejlõdése közös érdekünk. Számos televízióinterjú és újságcikk született már a kórházi beruházásokról, de a nyilatkozó
szakemberek általában szakszerûen és számszerûen
fogalmaznak ez ügyben. Most közérthetõbb módon ad
választ az Önök által leggyakrabban feltett kérdésekre Kun József projektiroda-vezetõ. (Folytatás a következõ lapszámban.)
– A megyében található kórházak közül, hány kórházban
folyik valamilyen felújítás, beruházás, fejlesztés?
– Idén tavasszal a megyében található kórházak szervezeti felépítése a következõképpen alakult. A „SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak” név takarja azt a négy,
a megye különbözõ városaiban található kórházból álló
szervezetet, melynek a székhelye a Jósa András Oktatókórház, a hozzá tartozó telephelyek pedig a nagykállói
Sántha Kálmán Szakkórház, a Szatmár-Beregi Kórház és
Gyógyfürdõ Fehérgyarmaton (a vásárosnaményi intézménnyel együtt) és a Mátészalkai Területi Kórház. Örömmel jelenthetjük ki, hogy ezek mindegyikében történik
beruházás.
– Mekkora ezeknek a fejlesztéseknek az összege?
– Nagyjából 21 milliárd forint összköltségbõl valósulnak
meg a fejlesztések. Ennyi pénzbõl nagymértékû fejlõdés
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várható a megye kórházaiban. Ez a forrás elegendõ akár
1500 családi ház megépítéséhez is.
– Más megyében is van példa ilyen összegû beruházásokra?
– Kijelenthetjük, hogy országos szinten a Tömbkórház Projektünk a legnagyobb összegû önálló kórházberuházás.
Persze máshol is történnek fejlesztések, de kevés kivétellel a mi megyénkben megvalósuló beruházások összértéke talán a legnagyobb.
– Milyen összeg vonatkozik ebbõl a nyíregyházi kórházra?
– A Jósa András Oktatókórházban mintegy 17 milliárd forint felhasználásáról beszélhetünk. Ebbõl az összegbõl épül
fel például a 3 épületbõl álló Tömbkórház Projekt, az új
sürgõsségi és rehabilitációs osztály. Emellett vásárolunk
egy új MRI berendezést is.
– Milyen jellegû fejlesztések zajlanak?
– Megyei szinten 7-8 teljesen új épület fog elkészülni és
körülbelül ugyanennyi, már meglévõ épületet újítunk fel.
Nem csak építkezünk, hanem új eszközöket is vásárolunk.
A vizsgálatokhoz és kezelésekhez jelenleg használt nagy
értékû eszközök jelentõs része elavult, 10–20 éves berendezés. Ezek többségét teljesen újakra cseréljük. Ez is óriási elõrelépés, hiszen mindenki megtapasztalta már, mikor
elromlik otthon valamilyen régi háztartási gép. Kihívjuk a
szerelõt, megjavítja, aztán újra elromlik, és mi újra kihívjuk a szerelõt. Aztán elgondolkodunk rajta, hogy a régi
így már többe kerül, mintha vennénk egy újat. Mi viszont
azért vagyunk szerencsés helyzetben, mert a kórházak új
berendezésekhez, eszközökhöz juthatnak úgy, hogy az

intézményeknek nem kell a zsebükbe nyúlniuk. Csak mi
nem tévét, hanem CT, MR, ultrahang készülékeket veszünk,
amivel javíthatunk az ellátás minõségén. Az orvos biztonságosabban tud gyógyítani, csökkenhet a várakozási idõ,
és mivel ezek már korszerû, jobban felszerelt gépek lesznek, keveset kell majd javításra költeni – így több pénz
marad a mindennapi munka további elõsegítésére.
Végül, de nem utolsósorban a képzési és foglalkoztatási
programokat kell megemlítenem. Továbbképzési lehetõséget biztosítunk dolgozóink számára. Az elsõdleges szempont az, hogy olyan gyógyító területekre tudjunk dolgozókat biztosítani, ahol hiány van. A tervek között szerepel
diabetológiai (cukorbetegekkel foglalkozó) szakápolói,
onkológiai szakápolói, aneszteziológus (altató) szakasszisztensi, epidemiológiai (járványos betegekkel foglalkozó) szakápolói, valamint egészségügyi gyakorlatvezetõi és pszichiátriai szakápolói képesítés megszerzése.
Számos új kollégát is tudunk foglalkoztatni, a létszámbõvítés is hozzájárul a betegellátás színvonalának növeléséhez. A cél az, hogy a kórházból mindenki – a körülményekhez képest – elégedetten indulhasson haza.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS
Nyíregyházán a téli idõszakban több mint 1238-an vehetnek részt a NYÍRVV Nonprofit Kft. által szervezett közmunkaprogramban. 570-en különbözõ képzésekbe kapcsolódhatnak be. 70 fõ részére betanító jellegû oktatás
indul, mely során többek között parkgondozást, kisgépkezelést, elsõsegélynyújtást és házi betegápolást tanulhatnak. 500-an alapkompetencia képzés során felfrissítik már meglévõ iskolai ismereteiket, és felkészítik õket
a munkavállalásra. A programok résztvevõinek létszáma
év végére eléri a 3000 fõt.

,,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 vízórával 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

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:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013.
december 17. napján (kedd) 9.00 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.
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DUPLA MECCS
Mozgalmas délután vár a nyíregyházi szurkolókra vasárnap a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban. 15.30-kor a Fatum
Nyírsuli röplabdás lányai a bajnok Vasas csapatát fogadják. A nyíregyházi lányok jelenleg a negyedik helyen állnak a bajnokságban.
– Sajnos a sérültek még nem épültek fel, így tartalékosan fogunk kiállni a vélhetõleg legjobb csapatával érkezõ
Vasas ellen – mondta Erdõsné Balogh Erika, a Nyírsuli Kft.
röplabda szakág vezetõje, aki hozzátette: – Az elmúlt hétvége felemásra sikeredett, itthon nyertünk a Veszprém ellen, de vasárnap sajnos vereséget szenvedtünk a Palota
lányaival szemben. Jó lenne hazai környezetben egy izgalmas meccset játszani vasárnap a bajnok és kupagyõztessel!
18.00 órától már a Nyír-Flop Holding férfi kézilabdacsapata veszi birtokba a BUSZACSA nemrég felújított padlózatát, akik a bajnokesélyes Balmazújvárossal mérkõznek meg.
– Az elmúlt hétvégén az Eger ellen léptünk pályára,
ahol a nyíregyházi fiúk kitartóak voltak, az Eger mégis kihasználta a védekezési hibákat és megnyerték a meccset.
11 forduló után a 6. helyen áll a csapat, de ez a vasárnap
sem lesz egy könnyû menet, hiszen a bajnokesélyes Balmazújváros lesz az ellenfél – mondta Varga Zsolt szakmai
vezetõ.
A találkozó a jótékonyság jegyében is zajlik. A klubok
a mérkõzések bevételét egy defibrillátor beszerzésére szeretnék fordítani a Bem József Általános Iskola részére, ahová nemcsak több száz gyermek jár, hanem hetente nagyon sok fiatal és felnõtt is sportol. A két egyesület szerint
is fontos, hogy egyre több helyen legyen életmentõ készülék, hiszen sokszor hallunk hirtelen szívmegállásról.
Ez mintegy 25 ezer ember halálát okozza évente hazánkban. A kettõs rangadó mindkét összecsapását a kilátogató közönség egy jeggyel tekintheti meg.
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A klub vezetõi ezért közösen arra buzdítják a nyíregyházi sportszeretõ közönséget, a két együttes szurkolóit,
hogy mindkét mérkõzésre jöjjenek ki és támogassák a két
csapatot nemcsak a gyõzelmek elérése érdekében, hanem
az életmentõ készülék beszerzésében is!

ITTHON
GYÓGYULHATNAK
Együttmûködési megállapodást kötött a Nyíregyháza
Spartacus FC a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórházzal. A szerzõdés értelmében a
focisták szûrõvizsgálatait és baleseti ellátását a Jósa András Oktatókórházban végzik. A sportklub törekszik a megye intézményeivel való együttmûködésre, a kórház számára pedig fontos, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmódra.

A röplabdások után a kézisek lépnek pályára a Bujtosi
Szabadidõ Csarnokban

SPORTPROGRAM
December 7-8. Móricz iskola, Móricz Kupa nemzetközi leány röplabdatorna
December 8. 15.30 BUSZACSA, Fatum-NyírsuliNRK–Vasas nõi röplabdamérkõzés
December 8. 18.00 BUSZACSA, Nyír-Flop HoldingNyíregyháza–Balmazújváros férfi kézilabda-mérkõzés

Dr. Adorján Gusztáv, Mangol Csilla és dr. Barczi Róbert
is bízik a sikeres együttmûködésben
December 8. 18.00 Haladás–Nyíregyháza Spartacus
labdarúgó MK mérkõzés közvetítése
December 9. 19.30 Nyír-Flop Holding- Nyíregyháza–Balmazújváros férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
„Sóstóhegyi Vendégváró Napok”. A Sóstóhegyi Közmûvelõdési Színtér a következõ programokra invitálja a településrész lakosságát: 11-én 15.00 óra: „Kiskarácsony, nagykarácsony!” – Iskolaváró kézmûves foglalkozás. 12-én 15.00–
17.00 óra: „Karácsonyi díszek készítése” – Generációkon átnyúló program a Sóstó-Sóstóhegyi Nyugdíjasok Társadalmi
Szervezetének tagjaival karöltve. Helye: Sóstóhegyi Szabó
Lõrinc Tagintézmény (Igrice u. 6.).
Bábszínház a könyvtárban! December 7-én 10.00 órára
Bábelõadásra várnak minden érdeklõdõt, ahol a Télapó kesztyûje és más mesék bábelõadásait tekinthetik meg. A belépés
könyvtári tagoknak 200 Ft, egyébként 300 Ft. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár, Kamaraterem. További információ:
www.mzsk.hu; Herczku Judit, 06-42/598-888; pr@mzsk.hu.
Gyermekfoglalkozás! December 7-én 10.00–13.00 óra között kreatív foglalkozásra várnak kicsiket és nagyokat, ahol

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2013. december 9., 17.00 óra
Helye: Mandabokori Általános Iskola
Dr. Szilassy Géza, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2013. december 9., 17.00 óra
Helye: Borbányai Mûvelõdési Ház
télapó- és hóemberfigurákat készíthetnek az érdeklõdõk.
Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár, Csiriptanya. További
információ: www.mzsk.hu; Herczku Judit, 06-42/598-888;
pr@mzsk.hu.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: december 7-én 16.00
óra: Mikulás mese; december 8-án 10.00 óra: Az elkésett
Télapó. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
Nyíregyháza MJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzata
könnyûzenei koncertet rendez Arustamov Vilen örmény énekes részvételével december 7-én 19.00 órától a Nyíregyházi
Zeneiskola hangversenytermében (Kürt u. 5.).
A Napfény Életmód és Közmûvelõdési Egyesület (Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Sóstói út 2–4. „A” épület fszt. 8. szoba) programja: december 7-én 17.30: Ismét
Nyíregyházán Kövi Szabolcs fuvolamûvész, aki új lemezét
mutatja be, vetítéssel.
Adventi jótékonysági koncert a Nyíregyházi Polgári Szalon szervezésében december 8-án 18.00 órától az Evangélikus Templomban. Közremûködnek: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközösség énekkara, a Vikár Sándor Zeneiskola
tanárai, a White kórus, a Szabolcsi Adventista Vegyeskar.
Fõvédnök: dr. Kovács Ferenc polgármester.

KERESSÉK AZ EMBLÉMÁT
A KARÁCSONYI FORGATAGBAN
Bizonyára sokan felfigyeltek már az alábbi logóra,
amellyel a Szociális Minisztérium a megváltozott munkaképességûek támogatására hívja fel a figyelmet.
A nyíregyházi vásárlók nem csak a tévéreklámokban,
hanem december 15-én a karácsonyi forgatagban, a civilek standjánál is találkozhatnak a segítésre ösztönzõ
emblémával, ahova a Pszichotikusok Sz-Sz-B Megyei
Érdekvédelmi Egyesülete azon a napon kitelepül. Kérik,
álljanak meg néhány percre a pultjuknál, és aki talál kedvére való terméket, vásároljon az egyesülettõl, járuljanak hozzá a munkahely élettartamának meghosszabbításához, és a beteg emberek szociális helyzetének javításához.

PROGRAMOK

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára várja az érdeklõdõket december 9-én 10.00
órától a levéltár kutatótermébe. Az „Arcok és könyvek a történettudomány mûhelyébõl” címû rendezvénysorozat keretében dr. Müller Rolf történésszel, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatójával
Gottfried Barna fõlevéltáros beszélget.
Színház a Bencs Villában. December 12-e a színház jegyében telik majd a város vendégházában. 11.30-tól tartják
a Thalia kedvence c. vetélkedõt színjátszó szakkörös gimnazisták számára. A csapatokat a Móricz Zsigmond Színház
mûvészei segítik (Rák Zoltán, Tóth Zoltán László, Munkácsi
Anita és Nagyidai Gergõ). 18.00 órakor Ruttkai–Latinovitsest lesz. Filmszakadás címmel tartja színházi premierjét a színészóriások szenvedélyes szerelmérõl Básti Andrea (a bp.-i
József Attila Színház mûvésze) és Barna László. Közremûködik: Szanics Dominika (ének), Szanics Rudolf (gitár) és Szõke
József Bence (vers). Mindkét mûsor ingyenes. Érdeklõdni: 42/
402-004.

„Fenntartható gazdaságfejlesztés és az ökológiai lábnyom”
címû konferencia a Nyíregyházi Fõiskolán december 13-án
10.00 órától, fõként civil szervezetek számára, melyben egyebek mellett bemutatkozik a Magyar Országgyûlés által támogatott civil kezdeményezés, a Virtuális Erõmû Program. Mottó: az energiatakarékosság, a megújuló energia használatának fontossága és a környezetvédelem egyre inkább elõtérbe
fognak kerülni a jövõben. Részletek: nyiregyhaza.hu.
Karácsonyi koncertet tart a Nyíregyházi Hölgykoszorú a
Hang-Szín Tanoda társulatával közösen az evangélikus templomban, december 13-án 18.00 órakor. A programban fõleg
karácsonyi dalokkal, illetve az adventi idõszakhoz köthetõ
slágerekkel várják a közönséget.
Az OMNIS Alapítvány fogyatékkal élõ tagjai Charles
Dickens Karácsonyi ének címû mûvének zenés-táncos feldolgozását adják elõ a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának Zilahy-termében. Ideje: december 19-én
18.00 óra. 500 Ft-os támogatói jegyek kaphatók. További információ: 30/965-6252.
Karácsonyi készülõdés a Sóstói Múzeumfaluban december 21-éig. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.

KARÁCSONYI KEDVEZMÉNYEK
A SZÍNHÁZBAN
December 2. és 21. között plusz esélyekkel élhetnek
azok, akik az advent idején is szeretnének színházba
menni. Ezek javarésze már a korábbi esztendõkbõl ismert, közkedvelt lehetõség. Így például az idén is ajándékozhatunk színházjegyet vagy színházi ajándékutalványt karácsonyra. Részletek a teátrum honlapján:
www.moriczszinhaz.hu.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 7., szombat 19.00 Lenni vagy nem lenni, E.
Kovács Bérlet, Nagyszínpad
19.00 János király, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara
December 9., hétfõ 19.00 Anna Karenina, Vasvári bérlet, Nagyszínpad
December 10., kedd 19.00 Tûzoltó leszel s katona!,
Kölcsey „A” bérlet, Krúdy Kamara
December 11., szerda 15.00 Énekes madár, Apáczai
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Kölcsey „B” bérlet,
Krúdy Kamara
December 12., csütörtök 14.00 Énekes madár, Váci bérlet, Nagyszínpad
December 13., péntek 19.00 Lenni vagy nem lenni, Kelet bérlet, Nagyszínpad
19.00 János király, Latinovits bérlet, Krúdy Kamara
2013. DECEMBER 6.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

AZ EGYKORI VASÖNTÖDE EMLÉKÉT ÕRZÕ UTCA
A XIX. század végén a felvidéki Mecenzéfbõl hámorkovácsok érkeztek városunkba, hogy engedélyt kérjenek
a város képviselõitõl egy vasöntöde és gépmûhely építésére és üzemeltetésére. Göbl Ferenc és Wágner András a
szükséges engedélyek birtokában hamarosan fel is építették a vasúti temetõvel szemben vasgyárukat, amely
késõbb Irsay Gusztáv és társa tulajdonába került.
A gyár jellegzetes termékei voltak azok az ovális és
négyzet alakú, öntöttvasból készült házszámtáblák, amelyek közül ma még viszonylag sok felfedezhetõ a régi
házak falain. (Egy helyi rendelet szerint a négyzet alakú
táblákkal a városközpontba vezetõ utak házait, míg az
ovális alakúval a mellékutcák épületeit jelölték.) A
Nyírvidékben megjelent hirdetések szerint a cég „gyárt
mindenféle kereskedelmi árukat, jutányosan önt gépalkatrészeket”, valamint „cséplõgépekhez tûzifecskendõt,
házi vízellátó berendezésekhez szivattyúkat, csatornázási szerelvényeket raktárról elõnyös fizetési feltételek
mellett” szállít.
Szintén ebben a gyárban kezdték meg a fúrott, pumpával mûködõ kutak gyártását is. Egy ilyen kút még ma
is hirdeti a régi idõk emlékét a Sóstói úton, a Nyíregyházi Fõiskola közelében. A pumpás kút egyúttal az orvos és múzeumalapító dr. Jósa Andrásra is emlékeztet,
hiszen azt õ fúratta a saját háztartása és a környék lakóinak használatára, így is él a köztudatban: Jósa-kút.
A házszámtáblák és a Jósa-kút mellett még a Vasgyár
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utca õrzi az egykori vasöntöde és gépgyár emlékét,
amely egykor ebben az utcában állt. A város négy régi
(égtájak szerint elnevezett) temetõje közül a vasöntöde
közelében feküdt a nyugati, késõbb vasúti temetõ, amely
benyúlt egészen kb. a Derkovits utcáig. A vasút építésével a temetõt kettévágták, majd újabb és újabb területekkel csonkították meg. 1898-ban ezért elhatározták
a bezárását, majd 1935-ben belügyminisztériumi engedéllyel fel is számolták. Területének egy részén 1938ban felépült a ferencesek rendháza, amelyet sorozatunk
egy késõbbi részében fogunk részletesebben bemutatni.

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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