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ÉPÜLHET A VIKTÓRIAHÁZ. Lerakták a Nyíregyházi Állatpark
legújabb fejlesztésének,
a Viktória-háznak az
alapkövét Sóstógyógyfürdõn.

SZÉPÜLÕ OVIK
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ILYEN MÉG NEM VOLT,
DE LESZ... Az elmúlt
héten több mint 4500
gyermeket látott
vendégül a város a
Bujtosi Szabadidõ
Csarnokban.

PETNEHÁZY VÉRÉT
ADTA. Veszélyes üzem a
színház! – szokták volt
mondani. Valóban az,
hiszen nemegyszer
elõfordulnak balesetek.

Békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket
és boldog új
évet kíván a
Nyíregyházi Napló
szerkesztõsége!
Következõ lapszámunk
2014. január 17-én
jelenik meg.

BEFEKTETÕ-KÖZPONTÚ AZ IPARI PARK
Átadták az Ipari Parkok Versenyképességi Díj elnevezésû elismeréseket Budapesten. A pályázatot az Ipari-, Tudományos-,
Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület (IPE) hirdette meg
az Iparfejlesztési Közalapítvány szakmai támogatásával az ipari
parkok vonzóvá tétele mellett a versenyképesség erõsítésére.
A 2013-ban második alkalommal meghirdetett versenyképességi díjra tíz pályázat érkezett, a befektetõ-központúságért a
Nyíregyházi Ipari Parkot jutalmazták.
Lenner Áron Márk, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
belgazdaságért felelõs helyettes államtitkára köszöntõjében
kiemelte: Magyarországon több mint kétszáz ipari park mûködik, eltérõ körülmények között, a pályázaton indulók jól mûködnek, regionálisan komoly szerepük van a foglalkoztatásban, jelentõs gazdaságszervezõ erõt tudnak felmutatni. /3.
(MTI alapján)

PEZSGÉS A PIACON

Rengetegen
látogattak ki szombat reggel a
megújult Búza téri piacra. A frissen
felújított csarnokban nem maradt üresen árusítóasztal, és sok vásárló volt kíváncsi az új épületre
és persze a kínálatra is.

HÁROMMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS,
ÖTVEN ÚJ MUNKAHELY A HÜBNERNÉL
Befejezõdött az Európai Unió támogatásával megvalósult, több mint hárommilliárd forint értékû komplex
technológiai és infrastruktúra-fejlesztés a német Hübner
Cégcsoport nyíregyházi gyárában, és ezzel ötvennel növelte a foglalkoztatottak számát.
Dobi József, a Hübner-H Gumi- és Mûanyagipari Kft.
gazdasági vezetõje elmondta, hogy a 3,2 milliárd forint
értékû beruházáshoz a cégcsoport csaknem 800 millió forint vissza nem térítendõ támogatást kapott.
Az összegbõl új üzemcsarnokot építettek, két meglévõt bõvítettek, korszerû termelõ-berendezéseket és informatikai eszközöket vásároltak, és ötven embernek te-

remtettek munkahelyet, ötszázra növelve a foglalkoztatottak számát.
Dobi József a tájékoztatón kiemelte: az új termelõi berendezések technológiai korszerûsítést eredményeztek,
lehetõvé teszik a kapacitásbõvítést és új termékek elõállítását is a jövõben.
A beruházás során több mint 7700 négyzetméterrel nõtt
a termelõi terület, 2300 négyzetméterrel pedig a raktárkapacitás. Irodákat és szociális blokkot is kialakítottak, mintegy 1000 négyzetméteren. Az irodákat korszerû termelésirányító számítógéprendszerrel látták el.
A projekt keretében képzéseket is tartottak, tizennyolcan sajátíthatták el a gumiragasztási technológiai szakmát.

A gazdasági vezetõ az MTI munkatársának kérdéseire
válaszolva közölte: az autóbuszokhoz, vonatokhoz, villamosokhoz, metrókocsikhoz és gépkocsikhoz gumi-, illetve mûanyag alkatrészeket gyártó nyíregyházi üzem árbevétele az idén várhatóan eléri a 33,5 millió eurót.
Az árbevétel 95 százaléka exportból származik.
Egy évvel korábban 28,5 millió euró, mintegy 8 milliárd forint volt a gyár árbevétele. Az exportértékesítés
ugyancsak 95 százalékos arányú volt. Ez – Dobi József
szerint – azt jelenti, hogy a cég, amely a jármûipari harmonikák gyártása területén piacvezetõ, szilárdan tartja
pozícióját a nemzetközi versenyben.
(MTI)

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

DECEMBER 12., CSÜTÖRTÖK

DECEMBER 12., CSÜTÖRTÖK

AJÁNDÉK A KÉPVISELÕTÕL

LAPCSÁNKA A VÁROSLAKÓKNAK

Bölcsõdések, óvodások és iskolások
kaptak karácsonyi ajándékot a Szent
Flórián téri karácsonyfánál. A kicsik
együtt díszítették fel a fenyõt, majd Szilvási István önkormányzati képviselõtõl
a fejlõdésüket elõsegítõ ajándékokat és
játékokat kaptak.

Nyíregyháza városvezetése az adventi
idõszakban idén is csütörtökönként frissen sült lapcsánkával kedveskedik a városlakóknak. Az elmúlt héten dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és
Petneházy Attila önkormányzati képviselõ volt a vendéglátó.

DECEMBER 12., CSÜTÖRTÖK

DECEMBER 13., PÉNTEK

VÁCI MIHÁLYRA EMLÉKEZTEK

MEGÚJULT A PARK

Nyíregyháza költõjére koszorúkkal
emlékeztek születésének 89. évfordulóján a Váci Mihály Kulturális Központ
bejáratánál lévõ dombormûnél. A rendezvény a polgármesteri hivatal róla elnevezett termében folytatódott. (Lásd
még: 16. oldal és nyiregyhaza.hu.)

Befejezõdött a Rákóczi utcai tömbbelsõ parkjának felújítása. A helyreállítás során a törmelékes talajt 80 tonna
termõfölddel cserélték, és új gyöngykavics ágyakat alakítottak ki. A területen
200 rózsatövet, cserjéket és fákat is elültettek.

JOGOS FELHÁBORODÁS,
JOGTALAN VÁDAK?
Nemrégiben jelentõs közfelháborodást okozott Nyíregyházán az MSZP
által jegyzett vádaskodó kiadvány, amit
a postaládákban találtak a városlakók.
A stílus és a mondanivaló ellen is felszólaltak civilek, közéleti személyiségek,
politikai szereplõk, a közgyûlésben is téma
volt. Most konkrét fejlemények vannak a
tartalmat illetõen, mely szerint a szocialisták alaptalanul vádolhatták a városháza
dolgozóit, városi cégvezetõket – legalábbis
erre utalhat, hogy híreink szerint az úgynevezett „ügyek” kapcsán tett feljelentéseket elutasította az ügyészség.
Mint hírlik, az úgynevezett „ügyekben”
érintett városházi dolgozók, cégvezetõk,
s egyéb érintettek is feljelentést tettek rágalmazás miatt. Az ellensúly lapjának nevezett kiadványukban szereplõ tartalmak
egy, az MSZP által bejegyzett portálon is
megjelentek, a Nagy Miklós, a Nyíregyházi Televízió korábbi fõszerkesztõje közremûködésével készült videókkal egyetemben. Jelzésértékû, hogy a portál információink szerint napokig nem volt elérhetõ, illetve állítólag az internetszolgáltató

az üzemeltetõket a kifogásolt tartalmak eltávolítására kérte. Ezen a portálon jelezte
korábban dr. Helmeczy László, hogy büntetõ feljelentést kíván tenni a szocialisták
által vélelmezett, és a lapban, valamint a
portálon megjelentetett, úgynevezett
„ügyekben”. Információink szerint a Nyíregyházi Járási Ügyészség bûncselekmény
gyanújának hiányában a feljelentéseket elutasította.
A FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselõi a napokban sajtótájékoztatót tartottak, és közleményt is kiadtak az ügy kapcsán. Idézzük: „Nyíregyháza közéletének
legszégyenteljesebb idõszakát „köszönhetjük” a szocialistáknak, akik úgy látszik,
mindenen és mindenkin képesek átgázolni, akár törvénytelen módszereket és eszközöket is felhasználva, hogy újra visszakapaszkodhassanak a hatalomba. A FIDESZ-KDNP frakció határozottan felszólítja az MSZP helyi képviselõit, Nagy Lászlót, Jeszenszki Andrást, Mikó Dánielt és
Moskovits Károlyt, fejezzék be a gyûlöletkeltést, rágalmazást és nagy nyilvánosság
elõtt kérjenek bocsánatot az érintettektõl
és a nyíregyházi polgároktól.”

ÁTADTÁK A KÖZPARKOT
Átadták a Fazekas János téri közparkot és játszóteret. A beruházás az
Örökösföld lakótelep rehabilitációs
programjának részeként valósult meg.
DECEMBER 14., SZOMBAT

DECEMBER 14., SZOMBAT

SZEKERES ADRIEN KONCERT

NAGYÜZEM A PIACON

Szekeres Adrien adventi turnéjának
egyik helyszíne a nyíregyházi volt. A
koncert jótékonysági célokat is szolgált,
az énekesnõ a bevétel egy részét a Nyírségi Hospice Alapítványnak ajánlotta fel.
A koncertet december 24-én 21.35 órakor láthatják a Nyíregyházi Televízióban.

Rengetegen látogattak ki szombat
reggel a megújult Búza téri piacra. Az
újranyitás óta elsõ hétvégi reggelen érkezõ vendégeket ajándék lapcsánka is
várta, melynek elkészítésében és kiosztásában Kósa Tímea alpolgármester is
segédkezett.

DECEMBER 16., HÉTFÕ

DECEMBER 17., KEDD

ÚJABB KERÉKPÁRUTAK

DÍJAZTÁK A MUSTÁRHÁZAT

Már használják a kerékpárosok a Belsõ körúton és a Törzs utcán elkészült kerékpárutat, mely a Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztését
célzó pályázat részeként valósult meg.
A projekt összes költsége megközelíti a
hatszázmillió forintot.

A Mustárház „Hang-adó” projektje
elnyerte a Fiatalok Lendületben Program elmúlt 7 évének „legkreatívabb
projektje” díját. 1300 projekt közül a
Mustárház Mustár Rádió kezdeményezése is bekerült, és a legmagasabb pontszámmal nyerte el az elismerést.

A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja címû pályázaton 250 millió
forintos vissza nem térítendõ támogatást
nyert az önkormányzat, amelybõl december elejére már több fejlesztés is megvalósult. Ennek keretében adták át a Fazekas
János téri közparkot és játszóteret is. A szalagot dr. Kovács Ferenc polgármester és
Magera Tibor, a városrész önkormányzati
képviselõje vágta át. A 20 ezer négyzetméteres terület közepén egy 30 méteres
sugarú ligetes parkot alakítottak ki gyalogos sétányokkal, közvilágítással és utcai
bútorokkal, fákat és cserjéket is telepítettek. Emellett felújították a játszóteret is,
korszerû fajátékokkal, biztonságos gumiburkolattal és homokozókkal.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, az örökösföldi fejlesztések tovább
folytatódnak, jövõre kezdõdik egy 440

EREDMÉNYES TDM PROJEKTZÁRÁS NYÍREGYHÁZÁN
Sikerrel zárult a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2. körös TDM pályázata. A szervezet 42 348 215 forint
összegû támogatást nyert 2011-ben az
Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerébõl. A
pályázat megvalósítása hozzájárult a
Nyírség és Nyíregyháza turizmusának
fejlesztéséhez, a vendégéjszaka-szám
növeléséhez.
Az elnyert pályázatnak köszönhetõen felújították és látogathatóvá vált Sóstógyógyfürdõn az ipari mûemlék Víztorony, megújult Nagykállóban a harangodi információs pavilon. Turisztikai tájékoztató táblákat helyeztek ki valamennyi alapító tag TDM településen: –
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millió forintos projekt keretében a Móra
Ferenc Általános Iskola rekonstrukciója.
Hangsúlyozta, hogy a lakótelepen, ahol
több mint 10 ezer ember él, több évtizedig
nem történt semmilyen beruházás, viszont
a közelmúltban mûfüves focipályát avattak,
kiépült a kerékpárút, felszentelték a római
katolikus templomot, és nemsokára elkészül
a görög katolikus templom is.
A lakosság igénye szerint a lakótelep
központi részén kívül a projektbe beépítették egy kutyafuttató park létesítését is.
A közterületi rehabilitáció három eleme
összesen 43 millió forintba került.

A korábban elindított sikeres marketingkommunikáció folytatásaként óriásplakátkampány, tévéreklám hirdette a térség attrakcióit. Elkészült egy 12 perces, többnyelvû turisztikai film, study tourokon, utazás
kiállításokon mutatták be a desztináció
ajánlatát. Tapasztalatcserére és a szakmai
ismeretek fejlesztésére is lehetõség nyílt
belföldi tanulmányút és az Országos TDM
konferencia segítségével. Bevezették a
pocket guide rendszert, így okostelefonon
vagy tableten három túraútvonal – a
nyíregyházi városnézõ séta, a sóstói séta
és a nyírségi kirándulás – érhetõ el a túravezetõ szoftver segítségével – tájékoztatott Furkóné Szabó Marianna, TDM menedzser.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

LERAKTÁK A VIKTÓRIA-HÁZ ALAPKÖVÉT
Lerakták a Nyíregyházi Állatpark legújabb fejlesztésének, a Viktória-háznak az alapkövét Sóstógyógyfürdõn.
Ha felépül, többek között kajmánok, lajhárok és kolibrik
láthatóak majd az új látványosságban.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A beruházás az „Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi
Állatparkban” címû ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0059 azonosítószámú projekt keretében valósul meg. A projekt részeként felépül a 2160 négyzetméteres Viktória-ház és bõvítik a
fókalelátót is. Ehhez az Európai Unió és a Magyar Állam összesen 250 millió forint támogatást adott. A 640 millió forint
összköltségû fejlesztéshez Nyíregyháza önkormányzata 265
millió, míg az állatpark 125 millió forinttal járul hozzá.

KOLIBRIK ÉS LAJHÁROK
Az állatpark 2013-as reklámanyagai és egy napilap került abba az idõkapszulába, melyet ünnepélyes keretek
között helyezett az épülõ Viktória-ház alapkövébe Gajdos László, az állatpark igazgatója, dr. Kovács Ferenc
polgármester és Mezõ Ferenc, az Észak-alföldi Regionális

Fejlesztési Ügynökség igazgatója. Az új attrakció a Zöld
Piramis és az Elefántház között épül fel. Dél-Amerika legkülönlegesebb élõlényei mellett, számos kihalás szélére
került állat otthona lesz, többek között a szumátrai tigrisé.
Dél-Amerika szerelmesei ugyanakkor láthatnak majd itt
kolibrit, lajhárt és kajmánokat is.

Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója elmondta:
– A cél az, hogy az Amazonas élõvilágát is bemutassuk, tehát itt lesznek kajmánok, az Amazonasban élõ különleges halak és számos madárfaj, olyan különlegességek és ritkaságok, melyekbõl már alig akad, mint az inka
kakadu vagy a moluken kakadu, amelyekbõl természetben már csak alig néhány példány van mutatóban.
A magyarországi állatkertek közül csupán a nyíregyházi
kapott lehetõséget ilyen nagyszabású fejlesztésre – ezt már
Mezõ Ferenc, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója mondta az ünnepségen. Hozzáfûzte, ebben az évben 24 milliárd forintot kaptak a megyeszékhelyen mûködõ gazdasági társaságok és az önkormányzat,
többek között gazdaságélénkítésre és turizmusfejlesztésre.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azzal
egészítette ki:
– Az állatparki beruházás mellett rövidesen elindul
Sóstógyógyfürdõ komplex fejlesztése is, mely egy 7 komponensbõl álló, összetett program. Egymással párhuzamosan futnak tehát a beruházások, terveink szerint olyan ütemben, hogy
még a nyári fõszezon elõtt gyarapodnak a városrészt érintõ
turisztikai attrakciók. A Nyíregyházi Állatpark új látványossága, a Viktória-ház a tervek szerint 2014 nyarára épül fel.

ÚJABB ORSZÁGOS ELISMERÉS A VERSENYKÉPESSÉG ÉS A
BEFEKTETÕ-KÖZPONTÚSÁG JEGYÉBEN
Mint címoldalunkon is beszámoltunk róla, 2013. december 12-én átadták a Nemzetgazdasági Minisztériumban a 2013. évi Versenyképességi Díjakat, melyen a Nyíregyházi Ipari Park Kft. több elismerésben is részesült. Mint
emlékezhetünk, nemrégiben egy országos szavazáson az
„Év feltörekvõ turisztikai települése” díjat nyerte el Nyíregyháza, most dr. Kovács Ferenc polgármestert az újabb
városi cég sikerérõl kérdeztük.
Szerzõ: Tarczy Gyula
– Miként díjazták a 100 százalékos önkormányzati tulajdonú kft-t.?
– Az Ipari Parkok Egyesülete és az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdetett a 2013. évi Ipari Parkok Versenyképességi Díj elnyerésére. A díj, az alapító szándéka szerint, az ipari parkok vonzóbbá tétele
mellett a versenyképesség erõsítéséhez és a szervezeti
hatékonyság növeléséhez kívánt hasznos hozzájárulást
nyújtani. Természetesen a pályázati kiírásra mi is benyújtottuk szakmai programunkat.
– Milyen szempontokat vettek figyelembe a pályázat
elkészítésénél?
– Az Ipari Parkok Versenyképességi Díj modellt figyelembe véve kellett kidolgoznunk az anyagot. A modell több
szempontot foglalt magában, melyet a mi cégünk mûködé-

sére figyelemmel készítettünk el. Nyolc szempontot kellett
alapul vennünk, amelyek a következõk voltak: vezetés, tudatosság; minõség iránti elkötelezettség; logisztikai és IT;
befektetõ-központúság; környezet iránti felelõsség; Kutatás
– Fejlesztés – Innováció (K + F + I); szociális érzékenység,
társadalmi szerepvállalás; eredmények, szakmai sikerek. A
szervezeti önértékelés keretében elkészített pályázatunk
alkalmas volt az ipari parkunk pillanatnyi helyzetének és a
fejlesztendõ területeknek a feltérképezésére is, és segítséget nyújtott mûködési stratégiánk pontosításában.
– Milyen díjakat osztottak ki a pályázat keretében?
– Az alapító a fõdíj mellett díjat ítélt meg a „Vezetésért
és tudatosságért”, a „Szociális érzékenységért és társadalmi szerepvállalásért”, és a „Befektetõ-központúságért”.
Emellett további különdíjak is gazdára találtak, a szakmai
partnerek felajánlása révén.
– Nyíregyháza neve nem csak egyszer hangzott el...
– Igen, több díjat is nyertünk. Nyíregyháza a „Befektetõ-központúságáért” részesült díjazásban, s továbbá több
szakmai partner is minket részesített különdíjban. Így az
ActionCOACH Magyarország egy nagy értékû coaching
szolgáltatást, míg a debreceni Pannon Guard Biztonsági
Szolgáltató Zrt. egy teljes vagyonvédelmi kockázatelemzést ajánlott fel számunkra.
– Ön szerint mivel érdemelték ki a „Befektetõ-központúság” díjat?

– Véleményem szerint azzal, hogy különösen nagy figyelmet fordítunk az ipari parkban, az egyéb ipari területeken és a városban mûködõ vállalatokra. Többek között
igyekszünk segíteni õket önkormányzati ügyeik intézésében, telephelyük fejlesztéséhez pályázatok koordinálásában. S amennyiben azzal keresnek fel minket, hogy csatlakozni szeretnének az ipari park területéhez, mint a Marso
Kft., örömmel vesszük a megkeresést és eljárunk az ügyben. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a LEGO
Manufacturing Kft. most építi új gyárát a Tiszavasvári úton,
ezzel több száz új munkahelyet teremtve. A befektetésnek köszönhetõen egy biztos alapokra helyezett multinacionális vállalat fog mûködni városunkban, aminek következtében erõsödni fog a helyi és a térségi gazdaság is.
– Milyen elõnyökkel járt ez a folyamat?
– Magával a pályázat elkészítésével is nyertünk, hiszen
egyértelmûvé váltak erõsségeink és esetleges gyengeségeink, melyekre jobban odafigyelve még sikeresebb ipari
parkot és ipari területeket mûködtethetünk. A díjak pedig
különösen jó érzéssel töltöttek el, hiszen bebizonyították,
hogy jól mûködõ cég a Nyíregyházi Ipari Park Kft., a város területén mûködõ vállalkozások pedig erõsítik Nyíregyháza város gazdasági versenyképességét. Örömmel
állunk a befektetni kívánó cégek rendelkezésére, hiszen a
városvezetés egyik legfontosabb célja a gazdaságfejlesztés és az ezzel járó munkahelyteremtés.
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A MEGÚJULT PIAC MEGMARADT PIACNAK
A Szabolcs-Coop Zrt. – mint bérlõ – is jelentõs összeggel járult hozzá a csarnok felújításához. A társaság elnökvezérigazgatója, Béni Mihály már 1982-ben a piaccsarnok megnyitóján is jelen volt, és most is képviselte a Szabolcs-Coop Zrt.-t a felújítás utáni ünnepségen, ahol elmondta: – Akkor is és ma is nagy öröm birtokba venni a
piacot. Akkor az árusok és az õstermelõk szívesen fogadták, hogy ilyen nagy területû, zárt csarnok áll majd rendelkezésükre a jövõben, ahol kényelmesebben és jobb
körülmények között lehet árusítani. Ma is nagy öröm a
felújított csarnok átadása, hiszen a régi csarnok mára elavult és szükséges volt, hogy megfeleljen a kor követelményeinek. Jelentõs összeggel járultunk hozzá a rekonstrukcióhoz, hiszen nekünk is fontos, hogy jobb vásárlási és
értékesítési körülményeket olyan szintre tudjuk emelni,
hogy a vevõ jól érezze itt magát, szívesen jöjjön. Azt tapasztalom, hogy az emberek szeretik a piacot és örömmel vásárolnak itt.

Megújult a Búza téri piaccsarnok. Az önkormányzat
és a városüzemeltetés saját forrásból, a Szabolcs Cooppal együttmûködve, közel 200 millió forintot költött a
leromlott állapotú épületre. Hosszabb nyitvatartási idõvel, korszerû körülmények között árulhatnak a kereskedõk és õstermelõk, valamint szerezhetik be az árukat a
vásárlók.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
– Nagyon elégedett mindenki, idegen emberek jönnek
azzal, hogy ez csodálatos – mondja Hajdú Lászlóné, aki
annak a halas üzletnek a tulajdonosa, amely mellett több
mint 30 üzlet megtalálható a Búza téren. Az 1982-ben
átadott épület kívül-belül megszépült. Nem csak a nyílászárókat cserélték ki, felújították a közmûveket, új szellõztetõ rendszert kapott az épület és a világítást is korszerûsítették. Az egységes arculattal ellátott portálok mellett úgy
sikerült a belsõ teret kialakítani, hogy 28-cal nõtt az asztali elárusítóhelyek száma.
A piacot ünnepélyes keretek között, szalagátvágással
adták át a nagyközönségnek. Nyíregyháza polgármestere
azt hangsúlyozta, nem egy új pláza épült a piac helyén,
hanem olyan korszerû közösségi színtér jött létre, ahonnan az õstermelõk sem szorultak ki.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, fõ szempont
volt, hogy a piaccsarnok maradjon meg piaccsarnoknak,
mert plázát nem szabad ide építeni. Az elmúlt idõszakban azonban csak ilyen elképzelések voltak.
– Több mint 10 tervet láttam én is, amire több 10 millió

forintot szórtak el 2010 elõtt, pedig semmi értelme sem
volt – mondta a polgármester. – Igazából az árusok, a nyíregyháziak akadályozták meg ezt annak idején, 4-5 évvel
ezelõtt aláírásgyûjtéssel. Nekünk plázaépítés eszünkbe sem
jutott, mert arra törekedtünk, hogy a piac maradjon meg
piacnak.
Bocskai Péter, a NYÍRVV Kft. ügyvezetõje kiemelte, a
2011-es évben létrehoztak egy céltartalékot, illetve egy
felújítási alapot. Ennek köszönhetõen tudták megvalósítani a beruházást. A piac nem csak megújult és korszerûsödött, a nyitvatartási idõ is meghosszabbodott. Keddtõl
szombatig 14 helyett 16 óráig tart ezután nyitva.

TAVASZTÓL ÚJ HELYEN
KÉSZÜLNEK A LEGO JÁTÉKOK
Alig egy éve kezdte meg új nyíregyházi
gyárának építését a LEGO Csoport, de ma
már az utolsó simításokat végzik az óriási
gyártóépületeken. Tavasztól új helyen készül majd sok gyerek és felnõtt kedvenc
játéka. A rekordidõ alatt megvalósuló beruházásnak köszönhetõen nem csak nagyobb mennyiséget, de többféle terméket
is fognak gyártani városunkban, arról nem
is beszélve, hogy még több embernek ad
munkát a vállalat.
A gyárat nagyjából tíz hónap alatt emelték 16 méter mély cölöpalapokról 16 méter magas (sõt, helyenként 22 méter magas) gyártó- és raktárcsarnokokká. Jelenleg
összesen 38 000 négyzetméteren folyik a
gyártás a LEGO itteni gyárában. Az új üzem
területe ennek csaknem a háromszorosa,
122 000 négyzetméter. Bõvül a termékpaletta is, hiszen 2014-tõl az eddig Nyíregyházán még nem csomagolt LEGO® játékok
elõállítása is megkezdõdik a DUPLO® késztermék-gyártás mellett, ezzel is kiterjesztve
a magyar gyár tevékenységi körét. Az új termékek elõállításához szükséges berendezéseket februártól helyezik üzembe.
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A LEGO számára abszolút elsõbbséget
élvez a dolgozók biztonsága. A vállalat állandó vezérelve, hogy a világ 10 legbiztonságosabb munkahelye között legyen. A
biztonságot az új gyártóbázis tervezésénél
is folyamatosan szem elõtt tartották. Olyan
kérdésekre kellett megfelelõ megoldást találni, mint a biztonságos anyagszállítás
vagy a gyalogos megközelíthetõség. Alapelv például, hogy a gyár területén a személy- és tehergépkocsik vagy targoncák
sehol ne keresztezzék a gyalogosok útját.
Bõ 1300 fõt foglalkoztat a LEGO Csoport nyíregyházi üzeme, de ezen kívül
mintegy 400 kölcsönzött munkavállalónak
is munkát ad évente átlagban 6 hónapon
keresztül. 2013-ban majdnem 200 embert
felvett már a LEGO (elsõsorban mérnöki,
karbantartási és fröccsöntõ szerszámüzemi területekre), és még mintegy 50 állás
vár betöltésre 2014 elején. Az eredményes
mûködéshez mindennél fontosabb a magas tudású, szakképzett munkaerõ, õk biztosítják ugyanis a LEGO kockák magas
színvonalú gyártását. Az összes megpályázható állás elérhetõ a jobs.lego.com
oldalon keresztül.
(x)
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ÚJABB ÓVODÁK SZÉPÜLTEK MEG
Átadták a felújított Kincskeresõ Óvodát, és már a
Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi intézmény
is elkészült. Az óvodák felújítása Nyíregyháza Érkerti
Rehabilitációs Programjában valósult meg.

NYÍREGYHÁZI VÁLLALKOZÓK
A TOP 50-BEN
A sikeres fiatal magyar vállalkozókat keresõ Példakép Pályázaton kiválasztott 50 induló közül hárman is
Nyíregyházán mûködtetik vállalkozásukat. Bálint Zoltán, ifj. Somogyi Tibor és Borbély László.
Szerzõ: Bruszel Dóra

Gyerekek adtak mûsort a Kincskeresõ Óvodában. A
nevelési intézményre több mint 24 millió forintot költöttek, ebbõl 20 és fél millió volt a támogatás. Az Árpád utcai óvodát a város Érkerti Projektjének keretein belül újí-

Tormássi Géza önkormányzati képviselõ
és dr. Kovács Ferenc polgármester

A Kincskeresõ Óvoda csöppségei örömmel vették
birtokba a megújult ovijukat
tották fel, a komplex programra másfél milliárdot fordíthat az önkormányzat. Idén ez már az ötödik óvoda Nyíregyházán, amit renováltak vagy bõvítettek.
Az Árpád utcai intézmény felújításánál a cél az volt,

HÍREK

hogy javuljon az energiahatékonyság. Ez azt jelenti, hogy
ennek részeként a hõszigetelést is elvégezték a régi épületen. A Kincskeresõ Óvodába egyébként 120 gyerek jár,
õk a jövõben már nagyobb biztonságban is élvezhetik a
játékot.
Az Érkerti Projekt részeként a két óvoda és az iskola
mellett a civilház és a rendõrõrs épületét is felújítják. A
négy épületre 155 millió forintot költenek. A Kincskeresõ
Óvoda mellett a Vécsey közi is elkészült már, ezt lapzártánkat követõen adták át ünnepélyesen. A Gyermekek
Háza Déli Óvoda Vécsey közi telephelye új köntöst kapott, megtörtént a lapos tetõ hõ- és vízszigetelésének felújítása, valamint a homlokzat hõszigetelése is. A rekonstrukció több mint 18 millió forintba került.

A Példakép Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy
megismertesse és elismertesse a nyilvánossággal a sikeres fiatal magyar vállalkozókat, akik példaképként
szolgálhatnak a jövõ generációja számára. A mostani
versenyben 50 vállalkozó közül választhatják ki közönségszavazás útján azt a fiatal vállalkozót, aki elnyerheti az Év Példaképe címet. A közönségszavazás 2014.
január 17-én 12.00 óráig tart. A versenyben három nyíregyházi vállalkozó is jelen van:
Bálint Zoltán huszonévesen alapította meg a Giganet
Internet Szolgáltató Kft.-t Nyíregyházán. Ma már több
ezer lakásba juttatja el a világhálót és ingyen hotspotokkal segíti a város lakóit.
Ifj. Somogyi Tibor az Easymaths Kft. tulajdonosa és
ötletgazdája. Cége profilja, hogy oktatóvideókkal magyarázza el a matematika és egyéb módszertani tárgyak lényegét az egyetemistáknak.
Borbély László pedig a Sylenta Kft. ügyvezetõje, tulajdonosa. A cég a márkakereskedés mellett szervizeléssel is foglalkozik, valamint egy digitális gyorsnyomdát is üzemeltet.
A nyíregyházi fiatal vállalkozókra a www.peldakep.hu weboldalon lehet szavazni. Segítsük õket, hogy
a mi fiataljaink is állhassanak példaképként a jövõ generációja elõtt.
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KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSEK A NYÍRERDÕTÕL
A jövõ évben 73 millió forintos közjóléti fejlesztést tervez Nyíregyházán a Nyírerdõ Zrt. Sóstógyógyfürdõn a
kilátó helyére egy újat épít a társaság, és egy, a környezetbe illeszkedõ erdei buszmegállót is kialakítanak. Emellett újabb játszóterek korszerûsítését is tervezik. Az erdõgazdaság két év alatt összességében 80 millió forintot
fordít a nyíregyházi közjóléti fejlesztési programra.
A Nyírerdõ Nyírségi Erdészeti Zrt. a hagyományos erdõgazdálkodás mellett fontosnak tartja az állami erdõ közjóléti funkcióinak további bõvítését. Nyíregyházi székhelyû társaságként kiemelten kezeli a város tüdejeként számon tartott Sóstói-erdõt. Az elmúlt évek fejlesztései nyomán az erdei létesítmények magas színvonalon szolgálják az erdõjáró, pihenni, sportolni vágyó lakosság igényeit.
Dr. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, a városnak fontos stratégiai partnere a Nyírerdõ Zrt. Két éve részt
vesznek a szociális tûzifa akcióban, folyamatosan gondozzák és fejlesztik a Sóstói-erdõt, és a jövõben is fontos
partnerek lesznek Sóstó fejlesztésében.
Az idei évben a Nyírerdõ Zrt. 8 millió forintot fordított a
városban lévõ játszóterek korszerûsítésére. A Tímár és a
Törpe utcán, valamint Nyírszõlõsön fából készült játszóvárakat alakítottak ki, Sóstóhegyen filagóriát építettek,
Nyírjes tanyán pedig fa asztal- és padgarnitúra kapott helyet. Sajnos az erdõgazdaságnak minden évben szembesülnie kell az erdõben a vandálok pusztításával is, idén

FELSZENTELTÉK
A TEMPLOMOT
Felszentelték az örökösföldi római katolikus templomot és felhúzták a harangokat. A Kulcsár Attila építész tervei alapján elkészült épület 120 fõ befogadására alkalmas.
A Római Katolikus Egyházközség forrásából és a nyíregyházi gyülekezet adományaiból, mintegy 250 millió forintból épült fel a lakótelepen a templom. Az épületet már
a ‘90-es évek közepe óta tervezték Örökösföldön. Az építkezés a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye alapításának 20. évfordulóján valósult meg. Az épülethez egy kisebb urnatemetõ is tartozik.

15 millió forintba került a károk helyreállítása. A városházán tartott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a jövõ
évben is komoly közjóléti beruházást tervez Nyíregyházán a Nyírerdõ Zrt.
Szalacsi Árpád, a Nyírerdõ Zrt. vezérigazgatója elmondta, 73 millió forintos beruházással Sóstógyógyfürdõn a kilátó helyére egy újat épít a társaság, és egy, a környezetbe
illeszkedõ, erdei buszmegállót is kialakítanak. Emellett
újabb játszóterek korszerûsítését is tervezik az önkormányzattal egyeztetve.
Az erdõgazdaság két év alatt összességében több mint
80 millió forintot fordít a nyíregyházi közjóléti fejlesztési
programra.

SIKERES ÉVET ZÁRTAK – FEJLESZTÉS ÉS MUNKAHELYMEGÕRZÉS
Sikeres évet zárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház. Több mint 6 milliárd forint extrapénzhez jutottak az intézmények, ami
más egészségügyi intézetekhez képest is jelentõs
összeg. 30 projektet futtatnak a kórházakban, 26 milliárd forint értékben. Mindezek mellett áprilisban költségvetési intézménnyé alakult át az intézmény, és számos szakmai sikert is elkönyvelhetnek a kórházak dolgozói.
2013-ban több változás is történt a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban.
Költségvetési szervvé alakult át az intézmény, átszervezték az ügyeleti rendszert, a bevezetett intézkedésekkel
pedig több mint 4 ezer munkahelyet õriztek meg. A profiltisztítás jegyében a korábbi kft.-k munkáját az intézmény
végzi, és szakmai integrációt is végrehajtottak a kórházakban. Az északi és déli póluson is jó kapcsolatot alakítottak ki az alapellátással, és további együttmûködést valósítottak meg nyíregyházi intézményekkel. A szervezeti
sikerek mellett jelentõs szakmai eredményt is elértek a kórházak dolgozói. Ilyen a korszerû stroke kezelés, amelyben az országos szintnél is jobban teljesítenek a kórházak

Dr. Adorján Gusztáv és Mangol Csilla a sajtótájékoztatón
szakdolgozói, valamint az, hogy a szívkatéterezésnek köszönhetõen 5 év alatt megfelezõdött a szívinfarktusban
elhunytak száma. Az onkológián végzett kezelésnek köszönhetõen jelentõsen nõnek a betegek esélyei, hiszen
olyan sugárforrás áll a Jósa András Oktatókórház rendelkezésére, amely még Debrecenben sincs. Éppen ezért is
fontos a klinikával való együttmûködés.
Mangol Csilla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója kifejtette,
sikeres éven vannak túl az intézmények. Cégjogi átalaku-

TOBORZÓ KUPA IBRÁNYBAN

Elsõ alkalommal rendezték meg az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola tornatermében a tíz csapat részvételével zajló labdarúgótornát. A szervezõk hagyományteremtõ céllal, azzal a szándékkal szervezték meg a tornát, hogy a sportolni vágyó fiatalokat a
helyi középiskola és sportegyesület kötelékébe irányítsák.
Képünk az eredményhirdetésen készült.
(x)
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lások történtek, és pénzt is sikerült pluszban idehozni,
amelyek a beruházásokat könnyítik meg. A SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban 2013-ban mintegy 26 milliárd forint értékben 30
projekt zajlott. Ezek nagy része kifut jövõre, de lesz újabb
csomag a fejlesztési tervek megvalósulásához.
Dr. Adorján Gusztáv, a Déli Pólus fõigazgató-helyettese elmondta, kormányzati forrásból sikerült a megfelelõ
pénzügyi hátteret megteremteni. A fõigazgató-helyettes
hozzátette, elindult az építkezés, és megfelelõ tempóban
folyik. 2014-ben elindul a Sürgõsségi Osztály építése a
Tömbkórház projekt mellett, illetve a Rehabilitációs Osztálynak a kibõvítése is. Az intézményekben 2013-ban többek között 80 tudományos rendezvényt szerveztek, 15
diagnosztikai és 26 új terápiás eljárást vezettek be. Jelentõs szerephez jutottak a szakmavezetõ fõorvosok, akik a
kórházak közötti szakmai munkát irányítják. Sikeres állásbörzén vannak túl az intézmények, 22 rezidens jelezte, a kórházak valamelyikében kíván rutinra szert tenni.
2014-ben az egészségügyi intézményekben további fejlesztések várhatóak, és ki szeretnék használni az egészségturizmusban rejlõ lehetõségeket. Mindezek mellett elsõdleges cél az, hogy a kórházak megbízhatóak, a betegek pedig elégedettek legyenek.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

EGYÜTTMÛKÖDÉS
KÁRPÁTALJÁVAL
A Nyírségvíz Zrt. közremûködésével
valósulhat meg Munkács és Ungvár ivóvíz- és szennyvízhálózatának komplex
felmérése.
A Magyarország-Szlovákia-RomániaUkrajna ENPI Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében
megvalósuló projekt összköltsége több
mint 260 ezer euró, amelybõl a nyíregyházi önkormányzat része mintegy 90
ezer euró. A projekt nyitórendezvényét
a napokban tartották Nyíregyházán.
Nyíregyháza sikeresen pályázott „A
környezetvédelem fejlesztése Munkács
és Ungvár városok környezetszennyezõ
víziközmû helyzetének felmérésével, továbbá a meglévõ rendszerek fejlesztési
programjának kidolgozása” címû projekt
végrehajtására. A szabolcsi megyeszékhely két kárpátaljai partnerével, Munkáccsal és Ungvárral mûködik együtt a
programban. A megállapodást a felek
már az idei nyár végén aláírták, a szakmai munka már megkezdõdött.
A projekt nyitókonferenciáját a napokban tartották Nyíregyházán. A pályázat
összköltsége 260 ezer 190 euró, amelybõl a nyíregyházi önkormányzat része
89 ezer 880 euró. Nyíregyháza részé-

rõl a Nyírségvíz Zrt. a projekt szakmai
résztvevõje. Nyíregyháza polgármestere a sajtótájékoztatón elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország egyetlen olyan megyéje, amely határos Ukrajnával, ezért kifejezetten fontos ukrán-magyar viszonylatban a határon átnyúló együttmûködés.
Nyíregyháza és Ungvár két éve újította meg testvérvárosi együttmûködését. A
kárpátaljai város polgármestere szerint
kiváló a kapcsolat a két település között, a nyíregyházi vízügyi szakemberek tudását pedig nagyra értékelik. Ungváron a legnagyobb problémát a vízhálózat
elöregedése
jelenti.
(x)

Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: projektmenedzser (4 fô)
Munkaviszony idôtartama: határozott idôre, 2014. 02. 01. napjától 2014. 12. 31. napjáig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A munkakör betöltôje által ellátandó feladatok: Ellátja a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata által kiírt pályázatok teljes körû koordinációját és menedzsmentjét. Elvégzi továbbá a pályázatokhoz kapcsolódó teljes adminisztrációt.
Munkabér: megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elôkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban 2014. február 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék, vagy 06-42/524-567).
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2013. december 20-ai megjelenés)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
– www.nyirhalo.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
A részletes pályázati kiírás megtekinthetô ezeken a weblapokon.
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ILYEN MÉG NEM VOLT, DE LESZ…
NYÍREGYHÁZA TÖRTÉNETÉNEK LEGNAGYOBB GYEREKRENDEZVÉNYE VOLT
Az elmúlt héten több mint 4500 gyermeket látott
vendégül a város a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban. Egy
csodahellyé változott a hatalmas sportcsarnok, ahol
állatfigurák serege várta a legkisebbeket, majd egy õrületes koncert tette – reményeink szerint – egy életre
felejthetetlenné az idei karácsonyt. Nyíregyháza polgármesterét kérdeztük, hogy Õ hogyan érezte magát
a több ezer gyerek között, illetve szerettük volna megtudni, vajon hagyományt teremtett-e a városvezetés?
Szerzõ: Tarczy Gyula
– Már nem zúg a füle a gyerekzsivajtól?
– Nem is zúgott. Sõt, kifejezetten kellemes volt, ahogy
keveredett a koncert ütemével. Igazából hihetetlen volt,
ahogy megtelik a BUSZACSA nyíregyházi gyerekekkel,
méghozzá kétszer is. Ezáltal szerintem nem csupán Õk
kaptak ajándékot karácsonyra, hanem azok a felnõttek is,

tik majd, hogy micsoda remek karácsonyuk volt egyszer.
Nos, az ilyen dolgok kovácsolnak egy közösséggé bennünket. És még valami. Az a város, ahol ilyenek az óvó
nénik, akik minden gyereklépést figyeltek, és ilyenek a
városháza dolgozói, akik több tucatnyian vigyáztak, segítették a rendet, és ahol ilyen szervezõcsapat képes együtt
dolgozni, ott hosszú távon garantált a siker!
– A gyerekeknek viszont van még teendõjük, ha jól
tudom.
– Bizony. A városháza recepcióján kihelyeztünk egy ládát, amibe december 19-éig vártuk a kifestõben szereplõ
rejtvény megfejtését. Ezen kívül kiállítást szervezünk azokból a rajzokból, amelyeket a gyerekek ennek a napnak az
élményeirõl készítenek. Ezeket az óvónõk gyûjtik össze,
úgyhogy innen is biztatok minden szülõt és gyereket, hogy
eresszék szabadjára a fantáziájukat, mert a legszebb rajzokból kiállítás nyílik a városháza dísztermében.
– A visszhang is egyedülálló, mindenki lelkendezik,
micsoda esemény volt. Lesz folytatás?
– Talán meg se tehetnénk ezek után, hogy abbahagyjuk.
Olyannyira, hogy jeleztem a szervezõgárdának, nehogy
szétszéledjenek, maradjanak együtt, mert jövõre, az akkori
ovisok ugyancsak együtt ünnepelhetnek. Már hogyha a Téltündér is úgy akarja és ismét ellátogat Nyíregyházára.

OLVASÓI LEVÉL

akik ott voltak. Semmivel össze nem hasonlítható élmény
volt látni azt a határtalan boldogságot az ovisok arcán.
– Hogyan jött az ötlet? Az mégsem szokványos dolog,
hogy egy ekkora sportcsarnokban egy nagyváros minden
óvodását vendégül lássák.
– Nem véletlenül az a jelmondatunk, hogy: Nyíregyháza többet ad!, mi ezt komolyan is gondoljuk. Az elmúlt
három évben rendbe tettük a gazdaságot, mindent próbálunk építeni, felújítani. Viszont ez csak egyik része az életünknek. A másik, hogy mitõl lesz igazi otthonunk Nyíregyháza. Azok a gyerekek, akik ennyien együtt várhatták
a Téltündért, akik majd az oviban kézbe foghatták az „odavarázsolt” ajándékot, Õk talán még felnõttként is emlege-

Az Eszterlánc Északi Óvodások szüleinek nevében
szeretném megköszönni városunk Polgármesterének, az
önkormányzat dolgozóinak, a Bujtosi Szabadidõ Csarnok igazgatójának, az óvodapedagógusoknak és a közremûködõ segítõknek, hogy gyermekeink részt vehettek az elsõ alkalommal szervezett Ovis Karácsony rendezvényén. Az elõzõ napok várakozással teli óráit megkoronázta a nagyszerû, átgondoltan megszervezett rendezvény, mely óvodásaink karácsonyi hangulatának
megteremtéséhez is hozzájárult. Óriási élmény volt számukra, hogy együtt énekelhettek, táncolhattak nemcsak
saját társaikkal, hanem a város valamennyi óvodásával. A szervezõk arra is figyelmet fordítottak, hogy a
részt vevõ több ezer gyermek utazását biztosították az
ingyenes rendezvényre! Külön köszönet azért, hogy az
óvodákba visszatérõ gyermekeket ajándékcsomagok
várták.
Köszönettel:
Az Eszterlánc Északi Óvoda Szülõi Szervezet
elnöke és tagjai nevében Bani Zsuzsa

KÉPVISELÕI
MEGLEPETÉS

Dr. Adorján Gusztáv önkormányzati képviselõ sok
gyümölccsel és édességgel lepte meg a szeretet ünnepe
alkalmából a Sarkantyú utcai bölcsõde apróságait

MEGGYÚJTOTTÁK ADVENT HARMADIK GYERTYÁJÁT KARÁCSONYOZZON
Ezúttal is sokakat vonzott az adventi program vasárnap
a Kossuth téren. Meggyújtották az adventi koszorú harmadik gyertyáját, és színvonalas színpadi programok is
várták az érdeklõdõket Szandi és a Nyírség Táncegyüttes
közremûködésével. Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város alpolgármestere Szekeres Adrien énekesnõ társaságában a gyertyagyújtást követõen részt vett a már ismert és népszerû jótékonysági akcióban, melynek során
maguk kínálták a vásárlóknak a süteményeket. A Segítsüti program bevételével idén a Down Egyesületet támogathatják a városlakók, míg az Egy korty segítség akcióban karácsonyi hangulatú és Nyíregyháza emblémával
ellátott bögrét vásárolhatnak a segítõ szándékú emberek,
akik ezzel a Teréz Anya Egyesületet segítik. A segíteni akarók ezt még a forgatag nyitva tartása alatt megtehetik.
Aranyvasárnap, december 22-én dr. Kovács Ferenc polgármester és Petneházy Attila önkormányzati képviselõ
kínálja a jótékony sütiket.

ARANYVASÁRNAPI PROGRAMOK
Aranyvasárnap még a Kossuth téren is színes programok várják a városlakókat, ahogy azt már az advent
ideje alatt megszokhatták, 16.30 órától kezdõdnek a
programok ezúttal is az adventi koszorúnál, ahol meggyújtják a negyedik adventi gyertyát. A színpadon a
„Borz-alom-é” lesz a fõszerep a Vikár Sándor Zeneiskola közremûködésével, valamint Varga Feri és Balássy
Betty élõkoncertje várja a belvárosba érkezõket.
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JÓTÉKONY 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 22-én az Átutazók Mûvészeti Egyesület
várja a rászorulókat.
Ugyanezen pályázati forrásból, az önkormányzat támogatásával a Nyírségi Ízkirályok Egyesület szombatonként két-két helyszínen kínál ingyenesen 500 adag
lapcsánkát. December 21-én, a felújított piaccsarnokban kínálják az arra járókat.

SZERETET ÖVEZI EZT A VÁROST
Az adventi programsorozatban fellépett Mészáros Árpád Zsolt is. Az ismert nyíregyházi mûvész szívesen
jön szülõvárosába fellépni. A tömegeket vonzó koncertje elõtt elmondta: – Szívmelegítõ ilyenkor itthon lenni,
nagyon sok barátságos arccal találkoztam. Személyes
örömöm, hogy itt van a nagymamám is, aki nagyon régen látott és igen nagy kritikusom.
Jólesõ érzés Budapesten is nyíregyházinak lenni.
Büszke vagyok a városomra, a fejlõdésére, a sikereire.
Nagyon sokszor elmondom, és egyre tudatosabban,
hogy visszajönnék Nyíregyházára, hiszen szeretet övezi ezt a várost.

AZ NYTV-VEL!
Pontosabban: a szeretteivel, ám közben érdemes lesz
bekapcsolnia a televíziót, mert az NYTV színes, tartalmas mûsorkínálattal igyekszik meghittebbé tenni az
ünnepet. A karácsonyi héten számos hangversennyel,
koncerttel, színházi elõadással, gálamûsorral, portréfilmmel készülünk, hogy a képernyõ elõtt is kellemesen teljen az idõ. Érdemes lesz újra megtekinteni a Pál
utcai fiúk, és a Szecsuáni jólélek címû elõadásokat a
Móricz Zsigmond Színház mûvészeivel.
Friss, nyíregyházi koncertjével nyújt szórakozást Szekeres Adrien és a Cantemus Kórus. A hangversenyek
sorát bõvíti a Szt. Efrém, valamint Érdi Tamás korábbi
elõadása. A megyei Prima-díj gálamûsora mellett a
Reflex Stúdió, a Qn Balett és a Mûvészeti Középiskola
produkcióit is élvezhetik, egyházi személyiségek portrémûsorai mellett.
A kínálatot karácsonyi hangulatú mûsorok: betlehemes játékok, valamint a futó programok, például a Szalagavató 2013, a Metamorfózis, az Alkotás utca, a Szieszta és a Senora aktuális epizódjai teszik teljessé. Áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek, a (Nyíregyházi) Televízió képernyõje elõtt is! További részletek a
nyiregyhaza.hu oldalon.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AJÁNDÉKOSZTÁS
Az Integrációs Kapocs Egyesület ruhaadománnyal és tartós élelmiszercsomaggal támogatta a Huszár-lakótelepen több éve mûködõ Szerencsepatkó Roma Hagyományõrzõ Tánccsoportot, valamint a Kalamoló Ifjúsági Zenekart. A civil szervezet emellett Adventi Családi Vasárnapot is szervezett a Városmajori Mûvelõdési Házban, ahol kézmûves foglalkozások, tánc, színjáték bemutatók és koncertek várták az érdeklõdõket.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet

pályázatot hirdet

az alábbi munkakör betöltésére:

az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: közlekedésmérnök

Munkakör megnevezése: gazdálkodási ügyintézô

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre – hat hónap próbaidôvel,
2014. február 1. napjától.

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozott idôre – hat hónap próbaidôvel, 2016.
április 30. napjáig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
– Ellátja a város közlekedési rendszerének fejlesztésével, forgalomszabályozással, a forgalombiztonság növelésével kapcsolatos javaslattevô, operatív és véleményezô feladatokat.
– Közremûködik a tömegközlekedés szervezésében, kapcsolatot tart a közlekedés feltételeinek biztosításában érdekelt gazdálkodó és egyéb szervekkel, hatóságokkal, az együttmûködés és feladatellátás jellegétôl függôen koordinációs tevékenységet végez.
– Elkészíti a nem önkormányzati szervekkel közös pályázatokat.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû közlekedésmérnök szakképzettség.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban 2014. február 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék, vagy a 42/524-567 telefonszámon).
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nyíregyházi Napló következô száma (2013. december 20-ai megjelenés)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www. nyirhalo.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
A részletes pályázati kiírás megtekinthetô ezeken a weblapokon.
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A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
– Intézi a beruházások pénzügyi elszámolását, elkészíti a beruházásokkal kapcsolatos statisztikai jelentéseket, intézi az üzembe helyezéssel összefüggô teendôket.
– Ellátja az európai uniós tagságból eredôen megnyílt pénzügyi alapok fogadásával kapcsolatos feladatokat.
– Közremûködik az önkormányzati és a nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok
elôkészítésében és megvalósításában.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû közgazdasági felsôoktatásban szerzett szakképzettség.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban 2014. február 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék, vagy a 42/524-567 telefonszámon).
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nyíregyházi Napló következô száma (2013. december 20-ai megjelenés)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www. nyirhalo.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
A részletes pályázati kiírás megtekinthetô ezeken a weblapokon.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Változik a hulladékszállítás
a karácsonyi ünnepek körül
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. a közelgô ünnepek kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt lakosságot:
– december 24-én, 27-én, 30-án és 31-én a hulladékszállítás
a megszokott járatrend szerint történik,
– a december 25-ei (szerdai) körzetbôl december 29-én (vasárnap),
– a december 26-ai (csütörtöki) körzetbôl december 28-án,
szombaton gyûjti be a hulladékot,
– a január 1-jei körzetbôl január 4-én, szombaton szállítja el
a hulladékot.
A Regionális Hulladékkezelô Üzem (Nyh.–Oros, Szállási
u. 72., megközelítése a 403. sz. fôút felôl) nyitva tartása a
következôképpen alakul:
– december 24-25-26-27-én, valamint január 1-jén: zárva,
– december 30-31-én: 7.00–12.00 nyitva tart.
A Hulladékudvarok (Nyh., Korányi F. u. 3., Nyh., Kerék u.
1.) a következôképpen tartanak nyitva:
– december 24-25-26-27-én, valamint január 1-jén.: zárva.
A többi napon a megszokott rend szerint tartanak nyitva.
MINDEN KEDVES VÁROSLAKÓNAK ÉS
ÜGYFELÉNEK KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁN a
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
Elérhetôségeink:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
Tel./fax.: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: projektmenedzser
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozott idôre, 2014. február 1. napjától 2016.
május 31. napjáig, hat hónap próbaidôvel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által ellátandó feladatok: Közremûködik az európai uniós pályázati lehetôségek
feltárásában és elôkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében.
Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elôkészítését. Nyomon követi a
pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat. Koordinálja a
különbözô fejlesztési célú támogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylô
pályázat-készítéshez, szükség esetén külsô szervet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszervezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátásában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elôkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban 2014. február 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment
munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék, vagy 06-42/524-567).
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2013. december 20-ai megjelenés)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
– www.nyirhalo.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
A részletes pályázati kiírás megtekinthetô ezeken a weblapokon.
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PETNEHÁZY ATTILA VÉRÉT ADTA AZ ANCONAI SZERELMESEKÉRT
Veszélyes üzem a színház! – szokták volt mondani.
Valóban az, hiszen nemegyszer elõfordul, hogy a más
karakterébe belefeledkezõ színész a saját fájdalmának
hatására ébred a szomorú valóságra. Ezúttal Petneházy
Attilát tréfálta meg a színház kis ördöge, aminek a vége
egy fején lévõ csúnya seb lett.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
– Az Anconai szerelmesek 2. szombat délelõtti próbáján történt az ominózus baleset – mondta el kérdésünkre
a népszerû színész. – Nagy lendülettel készülünk a premierre, s éppen ez okozta a bajt. Olyan vehemensen fordultam, hogy hanyatt vágódtam, s az egyik díszletelembe
bevertem a fejem, ami nagyon fájt. Akkor nem gondoltam, de vérzett is. Olyan hat centiméter körüli seb keletkezett rajta. A kollégáim már rutinosak a sérülések ellátásában, ezt az orvosok is megállapították késõbb, ugyanis
a baleseti sebészetre kerültem. A röntgen szerencsére nem
mutatott ki komolyabb sérülést.
Petneházy Attila az Anconai szerelmesek elsõ részében egy szerelmes pár egyik tagját keltette életre, de most
egy új karakterben jelenik meg a sokak számára megunhatatlan zenés darab folytatásában. Húsz év telt el az elõzõ részhez képest, s a magyar tenger partja a helyszín.
Békés elvtársat, a SZOT-üdülõ igazgatóját alakítja. Ahogy
az Anconaiban megszoktuk, elég vehemensek a jelenetek. Próbálják a különbözõ helyzeteket, s könnyen sérül
az ember ilyenkor. Jelzésdíszletek vannak még a nagyszínpadon, nem a véglegesek, s ráadásul a bajt ugyanaz

az elem okozta, amiben Jenei Judit kolléganõje a Lenni
vagy nem lenni címû darab premierje elõtt kevéssel megbotlott, beesett a takarásba, vérzett a lába, s emiatt kórházba kellett szállítani. Az a darab nagyon sikeres lett, így

Attila ezt a mostani gikszert jó ómennek gondolja a sikerhez vezetõ úton.
– Az én szervezetem sok mindent kibír! Hatévesen a
fürdõszobában ért baleset, ami miatt varrni kellett a sebemet. Kézilabdásként a pályán estem hanyatt, aminek agyrázkódás lett a vége. A Várpalotai Bányász legendás NB Ies ifi csapatában játszottam akkoriban. Jól ment a sportolás, de el kellett döntenem, a színészetet választom vagy
a versenyszerû sportot, ami rengeteg idõmet vette volna
el. Én Tháliát választottam. A mostani a harmadik fejsérülésem. Bonyolította a jelenlegi helyzetet, hogy a János király címszerepét alakítom. Ez meghatározó szerep a pályámon, semmiképpen se hagynám ki. Aznap este is színre léptem, de ki kellett találni valamit a fejemen lévõ pólya indoklására. Egy nem hófehér, hanem színezett fáslit
körbetekertünk rajta, mintegy álcázva a kötést. A jelmezemhez színben passzoló fásli nem volt feltûnõ. Többen
azt mondták: úgy hitték, ez a viselet eleve így szerepelt a
darabban. A nézõk szeretik ezt az elõadást, érzik, valami
különlegességet kapnak.
Jó két hete folynak az Anconai 2. próbái, már a táncokat is gyakorolják. Ilyenkor nagyon kattog az agyukban a
gépezet: mivel lehetne még jobbá tenni az elõadást. Próbálják a maximumot kihozni a helyzetekbõl, ezért is fokozott a balesetveszély. A kilencvenes évek közkedvelt
dalait éneklik, táncolnak, és persze mókásak lesznek a
szövegeik is. Az Anconai szerelmesek rajongótábora már
nagy izgalommal várja a premiert, amire január 18-án kerül
sor. Ilyenkor tréfásan kéz- és lábtörést szoktak kívánni a
szereplõknek. Bízunk benne, hogy erre effektíve nem kerül majd sor.

MÛKÖDÉSI ENGEDÉLYT KAPOTT A
NYÍRSÉGVÍZ ZRT.
Megkapta a mûködési engedélyt a Nyírségvíz Zrt. a
Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivataltól.
A társaság ahhoz a 38 céghez tartozik, amelyek jelenleg víziközmû szolgáltatást biztosíthatnak az ország területén. Errõl Szabó Istvánné számolt be Nyíregyházán. A Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója az idei évet is
értékelte, melynek a legnagyobb eredménye, hogy 31
településsel nõtt a társaság szolgáltatási területe.

Az is sokat számított az elbírálásnál, hogy a cég 20 éves
mûködése során mindig is kiemelt figyelmet fordított a minõségbiztosításra. A vezérigazgató szerint a szigorúbb szabályozás eredményeit a fogyasztók is érzékelni fogják.
Szabó Istvánné vezérigazgató elmondta, a fogyasz-

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A Nyírségvíz Zrt. vadonatúj mûködési engedélyét a
cég vezérigazgatója december 12-én vehette át a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalban.
Azért volt szükség új mûködési engedély megszerzésére, mert 2011-ben a kormány új szabályozást alkotott a
víziközmû szolgáltatókról, megszigorítva a mûködés feltételeit. Mindezt többek között azért, hogy jobb minõségû vizet kapjanak a fogyasztók és a szolgáltatás színvonala javuljon. A szabályozás elõtt még 400 szolgáltató mûködött az országban, mostanra azonban már csak

38 cég kapta meg a mûködési engedélyt, és szakemberek szerint a számuk nem is fog jelentõsen nõni. Azért
sem, mert az új szabályozás legalább 150 ezer fogyasztóhoz köti a mûködést. A Nyírségvíz Zrt. ezt jelentõsen
túlteljesítette, mivel idén 31-gyel több, összesen 81 településen szolgáltat és közel 380 ezer fogyasztót jegyez.
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tók továbbra is érzékelni fogják, ha kérdésük van, akkor
nagyon gyors és kielégítõ választ kapnak. Ha kérnek tõlünk valamit, akkor azt a jogszabály adta kereteken belül
teljesítjük. Reméljük, hogy elégedettek lesznek a szolgáltatás minõségével, azzal, hogy ez a szolgáltatás folyamatosan a rendelkezésükre áll 24 órában. Ha pedig bejelentésük van, azt igyekszünk a leggyorsabban lerendezni.
A vezérigazgató arról is beszélt, hogy a rezsicsökkentés
és a közmûadó miatt a Nyírségvíz Zrt. bevétele több mint
600 millió forinttal csökkent, azonban szolgáltatási terület
növekedése miatt eléri a korábban tervezett 6 milliárd forintot. A bevételkiesés ellenére nem volt leépítés a szolgáltatónál, sõt, a megnövekedett szolgáltatási terület miatt 20
százalékkal több, összesen 570 alkalmazottal rendelkeznek. A jelenlegi számítások szerint jövõre 900 millió forinttal kevesebb bevétellel számolnak a Nyírségvíznél, ezért
úgy döntöttek, pályázni fognak és igyekeznek kivitelezõként részt venni az ivóvíz- és szennyvízhálózatok rekonstrukciós és bõvítési munkálataiban.
(x)
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MADE IN NYÍREGYHÁZA –

A NYÍREGYHÁZÁN KÉSZÍTETT KOMPENZÁTOROK AMERIKÁIG IS ELJUTNAK
A Made in Nyíregyháza rovatunkat most egy újabb
kuriózummal folytatjuk. Bizonyára kevesen tudják, hogy
a Phoenix Légrugó Technológia Kft. amellett, hogy a jármûiparban használatos rendszereket gyárt, õk készítik
azokat a gumikompenzátorokat is, amelyek Észak-Afrikától a Közel-Keletig, Ázsiába és többek között Amerikába is eljutnak, Nyíregyházán gyártott termékként.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A nyíregyházi Phoenix Légrugó Technológia Kft., aminek neve január elsejétõl ContiTech Magyarország Kft. lesz,
és amely a német Continental AG egy gyára, közel 250
alkalmazottjával kamionokhoz, vezetõi ülésekhez, kabinokhoz gyárt légrugó-rendszereket. A Continental, mint anyavállalat, egyébként ma Magyarországon 6000 embert foglalkoztat és közel 400 milliárd forintos árbevétellel rendelkezik.
A Phoenix Légrugó Kft. amellett, hogy nagyobb hányadában a jármûiparban használatos termékeket gyárt, 2002tõl nagy átmérõjû C-kompenzátorokat is készít, ami igazi
kuriózumnak számít, hiszen Magyarországon nincs más
cég, aki ebben a technológiai minõségben képes lenne
gyártani. – Magyarországon csak mi gyártunk ilyen termékeket – hangsúlyozta Jókay László, a Phoenix Légrugó
Technológia Kft. ügyvezetõ igazgatója.
A nagy átmérõjû gumikompenzátorokat elsõsorban
hõerõmûvekben, atomerõmûvekben, illetve különféle csõvezeték-rendszerekben használják, és ezek sokszor meg-

közelítik a négyméteres átmérõt is. A Nyíregyházán gyártott kompenzátorok Európában nagyon elterjedtek, de a
megyeszékhelyünkön készült termékek a világ számos
pontján megjelennek, igaz, a partner hamburgi STENFLEX
cégen keresztül jut el termék Afrikába és Amerikába is. A
Phoenix Kft. ügyvezetõje hangsúlyozta, hogy ezekbõl a
nyíregyházi kuriózumokból, minden méretet figyelembe

véve, 60–70 ezer darabot gyártanak le évente, és egy-egy
3-4 méteres termék elkészítése több napot is igénybe vehet. Míg a légrugók gyártásában van vetélytársa a Phoenix
Kft.-nek, addig az itt gyártott kompenzátorok igazi különlegességek, mivel a legnagyobb átmérõjûeket nem tudják
máshol gyártani – mondta el Jókay László, a cég ügyvezetõje.

AZ ÉV EMBERE A MEGYÉBEN 2013 DÍJAZOTTJAI:
BÁRÁNY LÁSZLÓ ÉS FIAI, LÁSZLÓ ÉS PÉTER
Az Év embere a megyében
2013 díjazottjai a Master Good
cégcsoport tulajdonosai: Bárány László és két fia, László
és Péter, jelentette be az esemény két fôszervezôje,
Máthé Csaba és Nagy Gábor. A Bárány család az ország legrégebbi baromfitenyésztô dinasztiája, az ôsök
négy generációra kiterjedôen 100 éve kezdték el a tenyésztést. Az ebben a szegmensben hazánkban piacvezetô cégcsoport jövôre
ünnepli 20. születésnapját, a
tanyasi csirkeprogramot több
mint 10 éve vezették be és ennek is köszönhetôen heti több
mint 600 ezer darab szárnyasra növelték a Master Good üzemeiben a termelést. 2013-ban

ifj. Bárány László kapta az Év
fiatal menedzsere díjat a Menedzserek Országos Szövetsége pályázatán.

Az Év embere a megyében
2013 ünnepélyes díjkiosztóját,
amely egyben a VIII. Nyíregyházi Borbál, 2014. március 1jén, szombaton 19 órai kezdettel rendezik Nyíregyházán, az
Egészségügyi Fôiskola Zilahi-

termében. A rendezvényre ezúttal is borászlegendák kaptak
meghívót, így Tiffán Ede, Áts
Károly és Légli Ottó, a két sztárvendég pedig: Csepregi Éva
és Hevesi Tamás. Csakúgy,
mint idén, a menüt Krivács
András, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke állítja össze, amelyet a baktai
Fenyves Szálloda és Konferencia Központ séfjei készítenek el.
Az eseményre belépôjegyek igényelhetôk Máthé
Csabánál (20/965-6444) vagy
Nagy Gábornál (20/397-1915),
vagy a gazi.kft@chello.hu email címen. A belépôjegyek
egységesen 17 500 forintba kerülnek, amely a teljes fogyasztást tartalmazzák. (x)
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AZ ÉLRÕL VÁRHATJA A TAVASZI FOLYTATÁST A SZPARI
Idejében összeálló keret, ideális felkészülés, remek rajt.
A bajnokság elején sokan találgatták, mi lehet a Nyíregyháza Spartacus titka. Sorban nyerte a mérkõzéseket a
Szpari, és a rajt óta az élen áll. A pozíciót az õszi szezon
végére is megtartotta, és jelenleg tíz pont elõnnyel áll a
harmadik helyezett elõtt, mely már nem ér feljutást. A
vezetõség – bár sokan már ki is kiáltották NB I-esnek a
csapatot – még óvatos, és már tárgyal a téli erõsítések ügyé-

AZ ÕSZ SZÁMOKBAN

Törtei Tamás egész õsszel egyenletes teljesítményt
nyújtott, így nem véletlenül lett a szurkolók egyik
kedvence

A klub tulajdonosa, Révész Bálint Münchenbe vitte el a
keret tagjait jutalmul, ahol élõben láthatták a játékosok a
Bayern München–Manchester City BL meccset
ben. – Továbbra is hangsúlyozom, nemcsak csapatot, hanem klubot is építünk. Jó úton haladunk, de rengeteg
munka vár még ránk – összegzett röviden dr. Barczi Róbert ügyvezetõ, aki az évzáró vacsorán mindenkinek megköszönte a munkát, aki tett azért, hogy a csapat ilyen ered-

ményes õszt tudhasson a háta mögött. Lucsánszky Tamás
vezetõedzõ szerint a Szpari egy részsikert ért el az õszi
elsõséggel, mely elsõsorban a csapategységnek köszönhetõ.
– Volt olyan periódus a bajnokságban, amikor nem játszottunk jól, mégis eredményesek tudtunk lenni. Ez annak köszönhetõ, hogy ezek a játékosok nagyon jó közösséget alkotnak, és ez rengeteg pluszt jelent – mondta a
vezetõedzõ. A tréner január 9-éig adott szabadságot a labdarúgóknak, ekkor találkoznak majd elõször a keret tagjai. A tervek szerint februárban Törökországba utazik a
csapat egy tíznapos edzõtáborba, majd március elején
kezdõdik a bajnokság. A Spartacus a Magyar Kupában is
bejutott a legjobb nyolc közé, ahol az ellenfele a Debrecen lesz.

Az õsszel a csapat gerince keveset változott a mérkõzéseken. Valamennyi bajnoki találkozón pályára lépett
Kákonyi Dániel, Balogh János, Rubus Tamás, Törtei Tamás, Sándor István, Csordás Szabolcs és Paku Roland.
14 alkalommal játszott Szokol Zsolt és Gengeliczki Gergõ, 13-szor Pákolicz Dávid, 12-szer Huszák Tamás. Hazai pályán hét meccsbõl hatot nyert a Szpari és egyszer
kapott ki, így 18 pontot szerzett, ami 85,7 százalékos
teljesítmény. Idegenben sem volt sokkal rosszabb a mutató: 8 meccs, 5 gyõzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, 17
pont. A legtöbb gólt Bajzát Péter szerezte, szám szerint
11-et. Ötgólos Sándor István, 4 Kákonyi Dániel, 3
Gengeliczki Gergõ és 2-2 Paku Roland, Szilágyi Péter,
Huszák Tamás és Farkas Ádám. Bajzát Péter 51 mérkõzést játszott Spartacus-mezben és ezeken 49 gólt szerzett! A Magyar Kupában öt meccset játszott a csapat és
négyet megnyert. Itt is Bajzát Péter volt a legeredményesebb 3 találattal, de gólt szerzett Katona György, Huszák
Tamás, Reznek Donát és Kákonyi Dániel is.

SPORTPROGRAM
December 22., vasárnap 19.00: Bujtosi Szabadidõ
Csarnok, Marso-NYKK–Alba Fehérvár férfi bajnoki kosárlabda-mérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December 22., vasárnap 18.00: Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda labdarúgó-mérkõzés ismétlése

NYÍREGYHÁZA RÖPLABDA ZÁSZLÓSHAJÓ
A hónap elején a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban megrendezett sajtótájékoztató keretében az MRSZ elnöke – Poór Csaba – a
Nyírsuli vezetõjével, Kósa Árpáddal aláírta a klubfejlesztési támogatásról szóló szerzõdést. A kiemelten támogatott nõi egyesület ötmillió forintot kap. Mindez annak
köszönhetõ, hogy a kormány biztos alapokat kíván teremteni a röplabda sportág szervezeti fejlesztésére, a hazai sport utánpótlásbázisának növelésére, a sportág népszerûsítésére. Ennek érdekében 329 millió forint összeggel támogatja a Magyar Röplabda Szövetséget. A támogatás egy részét,
mindösszesen 140 millió forintot a szövetség 2014. június 30-áig két részletben utalja a kluboknak, egyesületeknek. A klubok
fejlesztésére összesen 110 millió forintot,
az utánpótlás-nevelés – iskolai programok
(közel 4000 diák) fejlesztésére pedig 30
millió forintot fordítanak. A program célja,
hogy az egyesületek hosszú távra tervezzenek, hisz a jelen támogatási összegen túl
2020-ig várható az állam hasonló szerepvállalása. A Nyírsuli a nõi röplabda szakág
meghatározó tagja, az utánpótlás egyik kimagasló egyesülete. – A korábbi NRK ma-

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

gasra tette a mércét a mai játékosoknak,
hisz szerepeltek már a Bajnokok Ligájában,
többször nyertek bajnokságot és kupát, viszont azt gondolom, hogy a szakmai háttér, a játékosok állománya, a támogatás
mind segítik ennek az eredménynek az ismétlõdését. Ez a szerzõdéskötés egy újabb
történelmi pont, hiszen ilyesmire még soha
nem volt példa. A klubok terhei minden
évben csak emelkedtek, 1946 óta most fordult elõ elõször, hogy a terhek csökkentek. Biztos vagyok abban, hogy Nyíregyháza igazi zászlóshajója lesz a magyar röplabdának – mondta Poór Csaba, az MRSZ
elnöke.

ORSZÁGOS VÍVÓÉRMEK
Budapesten, a Gerevich Aladár Sportcsarnokban rendezték meg a vívók integrált országos bajnokságát a felnõtt
korosztály számára. A kerekesszékes férfi kard versenyszámban két nyíregyházi
vívó képviselte városunkat az NYVSC
színeiben. A nagyon erõs mezõnyben
remekül sikerült Szilasi Gábor bemutatkozása, aki bronzérmes lett. Tarjányi István profi hozzáállással és magas színvonalon teljesített végig a versenyen. A
döntõt az emelt fõpáston vívták, ahol István egy nagyon küzdõs és nemzetközi
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színvonalú asszóban veszített Osváth
Richárd ellen, aki egyébként nemzetközi eredményei alapján az év paralimpiai
sportolója lett.

Munkakör megnevezése: belsô ellenôr
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre 2014. február 1. napjától, 6 hónap
próbaidôvel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által
ellátandó feladatok:
– Elemezni, vizsgálni és értékelni a belsô kontrollrendszerek kiépítésének, mûködésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint mûködésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.
– Elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erôforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelôségét, a beszámolók valódiságát.
– A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat
megfogalmazni a kockázati tényezôk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelôzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv mûködése eredményességének növelése és a belsô kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.
– Nyilvántartani és nyomon követni a belsô ellenôrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a közszolgálati tisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
1. melléklet II/3. számú pontjában meghatározott végzettség,
– legalább 2 éves költségvetési szervnél szerzett ellenôrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli gyakorlat.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: 2014. február 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzsment
munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék, vagy 06-42/524-567).
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja: www.nyirhalo.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
A részletes pályázati kiírás megtekinthetô ezeken a weblapokon.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Napfény Életmód és Közmûvelõdési Egyesület (Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Sóstói út 2–4. „A”
épület fszt. 8. szoba) programja: december 20-án 17.00
óra: A „Tanuljunk egészségesnek lenni” sorozat keretében a vendég dr. Csókay András PhD osztályvezetõ fõorvos, Prima Primissima díjas agysebész, aki „Az adventi
bizonyosság elvitathatatlan ereje életünkben” címmel tart
elõadást.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: december 21-én
16.00 óra: A három kismalac; 22-én 10.00 óra: Az elkésett Télapó. 28-án 16.00 óra: Az elkésett Télapó. 29-én
10.00 óra: Mikulás mese. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
Adománygyûjtés a Nyírfa téri Térgalériában december
22-éig, ahol 14.00–16.00 óráig várják az adományokat.

PROGRAMOK

Várják a jó állapotban lévõ játékokat, könyveket, ruhanemût, tartós élelmiszereket, amelyek szebbé varázsolják a
Jósa András Oktatókórház Gyermek Rehabilitációs Osztály kis betegeinek karácsonyát.
Caffart. A Nyíregyházi Fõiskola várja az érdeklõdõket
a Caffart Képzõmûvészeti Egyesület kiállítására. Helyszín:
Könyvtár Galéria, Nyíregyházi Fõiskola, Sóstói út 31/B.
Megtekinthetõ: december 22-éig, a könyvtár nyitvatartási
idejében.
Moondawn Depeche Mode Fan Club Nyíregyháza –
Elõszilveszteri Party december 28-án 21.00 órától a Romkertben (Rákóczi utca 46.). Dj's: dp, Josef, Zsola.
Projektoros kivetítés egész éjjel.
Vizuális kapcsolatok címmel nyílt kiállítása a Bencs
Villában az Ózdi Vizuális Csoportnak. Demes Ferenc László, Lakatos Mihály és Kustor Gyula alkotásai január 4-éig
látogathatóak. Érdeklõdni: 42/402-004.

ÜNNEPI PROGRAMOK
„Sóstóhegyi Vendégváró Napok”. A Sóstóhegyi Közmûvelõdési Színtér a következõ programokra invitálja a
településrész lakosságát: december 20-án 16.00 óra: „Varázslatos karácsony” karácsonyi ünnepség és forgatag a
sóstóhegyi civil szervezetek közremûködésével. 31-én:
„Szilveszteri mulatság”. Helye: Sóstóhegyi Szabó Lõrinc
Tagintézmény (Igrice u. 6.).
Fenyõünnep a Nyilas Fogadóban december 21-én 10.00
órától. Karácsonyi ízkavalkád és gyerekprogramok. A részvétel ingyenes, az étel-ital kínálat jelképes kóstolójegy
ellenében megkóstolható! Bõvebben: www.nyilasfogado.hu.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
AZ ÜNNEPEK ALATT
A Polgármesteri Hivatal munkarendje és az ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint változik:
december 20. (péntek) munkanap, pénteki munkarend
és ügyfélfogadási rend szerint,
december 21. (szombat) munkanap, pénteki munkarend és ügyfélfogadási rend szerint,
december 24. (kedd) pihenõnap,
december 27. (péntek) pihenõnap,
december 31. (kedd) munkanap, a megszokott ügyfélfogadási és munkarend szerint.

TISZTELT OLVASÓINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2013. december 21-én (szombaton) 9.00–13.00 óra között várja az Olvasókat. 2013.
december 23–2014. január 1. között könyvtárunk ZÁRVA. Fiókkönyvtáraink 2013. december 21–2014. január 1. között ZÁRVA tartanak.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 20., péntek 16.00 Gyümölcsfalva, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Lenni vagy nem lenni, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
December 21., szombat 14.00 Gyümölcsfalva, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
16.00 Gyümölcsfalva, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Lenni vagy nem lenni, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad

Az Orosért Közéleti Egyesület adventi programja: december 21-én óvodások, iskolások karácsonyi mûsora
(14.00 óra); meglepetés mûsor; ökumenikus gyertyagyújtás – dr. Keresztes Szilárd görög katolikus püspökkel és a
helyi lelkészek szolgálatával; gyertyagyújtás (16.00 óra).
A gyertyagyújtást követõen házi disznótoros lakomára (toroskáposzta, hurka, kolbász, tepertõ, forralt bor, tea) hívnak minden kedves látogatót!
Karácsonyi zenés áhítat. December 25-én 17.00 órakor ünnepi zenés áhítat lesz az evangélikus templomban.
Közremûködik a gyülekezet énekkara, valamint Kiss Zoltán és dr. Kovács László Attila orgonamûvészek.
A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltára az alábbi napokon zárva tart:
Ügyfélszolgálat: 2013. december 23–2014. január 2.
Kutatószolgálat: 2013. december 19–2014. január 7.

AJÁNDÉK A NYUGDÍJASOKNAK
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az
idei évben külön karácsonyi meglepetéssel kedveskedik a 65. életévet betöltött nyugdíjasoknak. Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket az ezzel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati tudnivalókról. Az ajándékcsomagot
az önkormányzat megbízásából a Magyar Posta Zrt. kézbesíti a jogosultak részére.
A kézbesítés 2013. december 12. és december 23.
között történik. Kérjük, hogy figyeljék ezen idõszak alatt
a postást! A kézbesítést a postások kétszer kísérlik meg.
Amennyiben így sincs lehetõségük a csomagot átvenni, egy értesítést kapnak, amely tartalmazza, hogy az
önkormányzatnál mikor vehetik azt át személyesen.
Az a Nyíregyházán lakó nyugdíjas jogosult az ajándékcsomagra, aki elmúlt 65 éves vagy még az idén
betölti ezt az életkort, saját jogú, vagy hozzátartozói
nyugellátásban részesül. Háztartásában egyedül él vagy
vele együtt összesen ketten vannak bejelentve az adott
lakcímen.
A karácsonyi ajándékcsomagot a jogosult vagy a vele
egy lakcímen tartózkodó hozzátartozója is átveheti. További információ kérhetõ munkaidõben a 42/524-585ös telefonszámon.

KÖSZÖNET A NYUGDÍJASOK NEVÉBEN!
Köszönetemet szeretném kifejezni Nyíregyháza város
vezetésének, polgármesterének a nyugdíjasoknak küldött
ünnepi ajándékcsomagokért. Ez a kedves figyelmesség sok
idõs ember karácsonyát varázsolta szebbé. Erõt, egészséget és boldog, békés ünnepeket kívánok mindenkinek.
Horváth László, Nyíregyháza, Kiss Ernõ utca
2013. DECEMBER 20.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

VÁCI MIHÁLY EMLÉKEZETE
A „Szõke város” szülötte 1924. december 25-én,
Ókisteleki szõlõ egyik házában látta meg a napvilágot.
Iskolai tanulmányait az evangélikus elemi iskolában kezdte, majd a Községi Jókai Mór Polgári Fiúiskolában folytatta. Példás magaviseletû és jó tanulmányi elõmenetelû diákként nyert felvételt a tanítóképzõbe, amelynek elvégzését követõen a manda-bokori iskolába került tanítónak.
A nyírségi tanítóskodás után a Mûvelõdésügyi Minisztériumban és a Tankönyvkiadó Vállalatnál dolgozott. Utóbbi
helyen több irodalomtankönyvet szerkesztett. 1955-tõl
jelentek meg versei, ugyanebben az évben elsõ kötete is.
1963-tól haláláig országgyûlési képviselõ. 1970-ben, Vietnamban halt meg, ahová egy kulturális delegáció tagja-

A költõ szülõháza Váci András grafikáján
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ként érkezett. Teste nem a nyírségi homokban pihen, Budapesten temették el.
Pártvezetõk javaslatára már a halála évében utcát neveztek el róla szülõvárosában, pontosabban a Kisteleki
utcát keresztelték át a költõ nevére. 1970. október 29-én
Váci Mihály-emléknapot rendeztek. E napon márványtáblákkal jelölték meg a költõ életének szülõvárosához kötõdõ három helyszínét. Az elsõ táblát egykori családi házukra (Bartók B. u. 32.) helyezték, ahol a költõ gyermekés ifjúkorát töltötte. Táblával jelölték meg a Kölcsey gimnázium, az egykori tanítóképzõ intézet épületét is, ahol
1938-tól 1943-ig sajátította el a tanítás mesterségét. A harmadik táblát a költõ elsõ munkahelyének, a manda-bokori iskola falára helyezték el, ahol Váci 1943-tól 1945-ig
oktatta a diákokat. 1976-ban, a Bessenyei téren leplezték
le a költõ bronzszobrát, ifj. Szabó István alkotását. A Városi Mûvelõdési Központ 1984-ben vette fel Váci nevét,
akinek emléktábláját is elhelyezték a bejáratnál. A
rozsrétbokori 8. sz. Általános Iskola 1990-ben vette fel a
költõ nevét. Tiszteletére emléktáblát és 2000-ben mellszobrot is állítottak. 2004-ben emléktáblát lepleztek le
szülõházának helyén álló épület falán, a Szeder utcában.
A borbányai mûvelõdési házban egy, a költõ nevét viselõ
Irodalmi Kávéház õrzi és ápolja Váci Mihály szellemi örökségét, és a nyíregyházi Váci Mihály Társaság Kulturális
Egyesület is számos rendezvénnyel tartja életben a város
szülöttének emlékét.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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