4
VÁLTOZATLAN PARKOLÁSI DÍJAK. Nem változtak a parkolási díjak
Nyíregyházán. A bérletek
érvényességét már
második éve naptól napig
számítja a NYÍRVV
Nonprofit Kft.
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RENDHAGYÓ BESZÉLGETÉS BÁRÁNY FRIGYESSEL. Kívánhat-e többet
színész 55 pályán eltöltött, elismerésekkel
megkoronázott évad után,
mint hogy még mindig
visszahívják a pódiumra?

MOZDULT A VÁROS
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AUKCIÓT SZERVEZNEK.
Árverést szerveznek
Nyíregyházán a kommunista diktatúra SzabolcsSzatmár-Bereg megyei
áldozatai emlékét idézõ
szobor felállításáért,
február 14-én.
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AMIRÕL AZ UTCÁK...

EZ IS TÖRTÉNT 2013-BAN...
...Nyíregyházán, és még mennyi minden! Szinte egy
kötetet is meg lehetne tölteni a városban történt eseményekkel, történésekkel. Egy biztos: gyarapodott, fejlõdött a város, aminek számos kézzelfogható bizonyítéka is van a LEGO nagyberuházás és a nyugati elkerülõ
út építkezésének elkezdésétõl az óvodák, városrészek
felújításán, rehabilitációján át az új kondiparkok, játszóterek kialakításáig. Az elsõ januári lapszámban három, képes oldalon szemezgetünk a bõséges anyagból,
leporolva az emlékeket, a teljesség igénye nélkül. Részletek: 5-6-7. oldal.

NYÍREGYHÁZÁN MÁR
NEM LESZ A VÍZ AZ ÚR

Átadták a 410 millió forintos beruházással fejlesztett csapadékvíz-elvezetõ rendszert Nyíregyházán. Az
elmúlt évben a város öt pontján folytak a munkálatok, és megépítettek egy 200 köbméteres vasbeton, valamint egy 2 ezer köbméteres földmedrû záportározót is. Képünkön dr. Adorján Gusztáv (balról) és Petneházy
Attila, a beruházással érintett városrészek önkormányzati képviselõi, valamint dr. Kovács Ferenc polgármester az átadás kapcsán tartott sajtótájékoztatón.
Sikeresen pályázott az önkormányzat 2011-ben Nyíregyháza belterületi csapadékvíz-rendszerének fejlesztésére. A több mint 300 millió forintos projektet az Új Széchenyi Terv 90 százalékban támogatta, a 410 milliós összköltségû beruházást a város 100 millióval egészítette ki.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, 2010 végén
az idõjárás okozta belvízproblémák miatt a város különbözõ területein 400 ingatlan volt veszélyben. Ez a probléma rámutatott arra, tervszerûen kell megoldani az évtizedek óta elhanyagolt csapadékvíz-elvezetési gondokat, és
rendszerszerûen kell azokat kezelni.

BÕVEBB MEDREK, VÍZTÁROZÓK
Az elkészült tervek alapján a város öt pontján az elmúlt
év júniusában kezdõdött a kivitelezési munka. Bõvítették
a városi 1-es csatorna medrét az Igrice befogadótól az Ibolya utcáig, a kapacitás bõvítésére átereszeket építettek a
Bujtosi parkban, a Család utcánál, a Stop-Shop melletti
szakaszon, valamint a sóstói városrészben az Igrice csatornán, a Berenát utcánál. Emellett megépítettek egy 200
köbméteres vasbeton, valamint egy 2 ezer köbméteres
földmedrû záportározót is. Ezek vízkészlete a városüzemeltetõ cég munkáját is segítheti majd. A fejlesztések ered-

ményeként a megnövekedett vízhozamok zavartalanul
elvezethetõk a városi csapadékvíz-elvezetõ rendszer vízgyûjtõ területeirõl.

TOVÁBBI TERVEK
A polgármester hozzáfûzte, a jövõre nézve koncepciót
is készítettek, és rendelkeznek egy probléma-térképpel,
tudják, hogy a jövõben hol és milyen munkákat kell elvégezni. Tehát a fejlesztõmunka nem áll meg, elvi tervtanulmányokat készítenek, felkészülten várják az új pályázatokat, hogy tovább tökéletesíthessék Nyíregyháza csapadékvíz-elvezetõ rendszerét. /3.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

DECEMBER 27., PÉNTEK

DECEMBER 30., HÉTFÕ

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ

MOZGALMAS OLTALMASOK!

Évbúcsúztató és újévköszöntõ ünnepséget szervezett a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség. Az eseményen részt vett Kósa Tímea alpolgármester és dr. Kovács Ferenc is. Nyíregyháza polgármestere külön ajándékokat is
hozott.

Mozgalmas, eseménydús heteket tudhatnak maguk mögött a nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálat Nappali Centrumának és a Szenvedélybetegek Ellátó Centrumának ellátottjai. Megmutathatták magukat a nagyközönség elõtt,
ahol egy zenés mûsort adtak.

DECEMBER 31., KEDD

JANUÁR 1., SZERDA

VISZLÁT 2013!

ÚJÉVI KONCERT

Több ezren ünnepeltek szilveszterkor
Nyíregyháza belvárosában. Tomboló tömeg köszöntötte a népszerû könnyûzenei csapatot, a Back II Blacket. Éjfél elõtt
dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte az ünneplõket, majd tûzijáték tette még forróbbá a hangulatot.

27. alkalommal rendezték meg a
Szabolcsi Koncertfúvós Zenekar és
Majorette Csoport hagyományos Újévi
Koncertjét. A rendezvényen közremûködött a FIX-PONT Balettiskola, a Mûvészeti Szakközépiskola tánctagozatának növendékei és a Polip együttes.

JANUÁR 2., CSÜTÖRTÖK

JANUÁR 3., PÉNTEK

KÉMÉNYSEPRÕK

SZERZÕI SIKER

Kéményseprõk köszöntötték a város
polgármesterét. A hagyományosan szerencsét hozó mesterség képviselõi a
megyeszékhely összes lakójának kívántak boldog új évet. Dr. Kovács Ferenc
azt mondta, reméli, nem szakad meg a
város szerencsesorozata.

A második helyezést érte el a Nyíregyházi Televízió szerkesztõ-riportere,
Ferenczik Adrienne Incognito címû regénye Az év könyve olvasói szavazáson a litera.hu irodalmi portálon. A
weboldal az olvasók véleményét kérte
ki, melyik mû legyen az év könyve.

ÚJABB KERÉKPÁRÚT
NYÍREGYHÁZÁN
Újabb kerékpárút-szakaszt adtak át
Nyíregyházán. A 210 méteres gyalogés kerékpárút része annak a több mint
584 millió forintos beruházásnak,
amelynek során kerékpározásra alkalmas és biztonságos utakat alakítanak ki
a városban.
Már a Belsõ körúton is biztonságosan
közlekedhetnek a kerékpárosok, hiszen
egy újabb szakasszal bõvült a város kerékpárút-hálózata. Az érintett útszakaszon
a meglévõ járdaburkolat szélesítésével a
szórványos gyalogos forgalom miatt 210
méter elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutat alakítottak ki a csatornakeresztezésig. Itt a kerékpáros forgalom kettéválik,
egy része a Városliget sétányain megy tovább, a másik rész pedig a Liszt Ferenc
utcán, a Szegfû utca irányába folytatódik.
A Belsõ körúton a kerékpárút mellett a
városligeti sétány kezdeténél 11 kerékpártámasz telepítésével fedett kerékpártárolót is kialakítottak. Ez a beruházás része
annak a projektnek, amelynek során mint-

egy 584 millió forintból, 90 százalékos
támogatás és 10 százalék önrész mellett
kerékpárutakat alakítanak ki Nyíregyházán.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármestere elmondta, az elmúlt két évben egyre többen kerékpároznak Nyíregyházán. A polgármester hozzátette, amellett, hogy ez környezetvédelmi
szempontból hasznos, az emberek egészségét is megõrzi, valamint a város hangulatához is hozzájárulnak a kerékpárutak és
a kerékpárosok. Ezzel a beruházással és a
további kerékpárutakkal az 50 kilométert
is eléri majd a városban lévõ, kerékpározásra alkalmas és biztonságos utak aránya.
A Belsõ körúton nem csupán kerékpárút és kerékpártároló áll a nyíregyháziak
rendelkezésére. A városrészben egy komplex beruházás valósult meg: az autós forgalomnak fenntartott utat a város saját költségein újította fel, emellett a csapadékvízrendszer is korszerûsödött, valamint új játszótéren játszhatnak a legkisebbek és
kondiparkban szórakozhatnak a Városligetet felkeresõk.

DORINA KÉRDEZ

– A VÁROSLAKÓ VÁLASZOL
JANUÁR 3., PÉNTEK

JANUÁR 5., VASÁRNAP

KÍSÉRÕ KHÁRON

VÍZKERESZTI GYEREKJÁRÁS

Az év elsõ kiállítása nyílt meg a Móricz Zsigmond Könyvtárban. A különleges tárlat Antall István rádiós szerkesztõ saját készítésû metszetei mellett azokat a darabokat is bemutatja, amelyet
róla készítettek barátai.

Rendkívüli nyílt napot rendezett vasárnap a Móricz Zsigmond Színház. A
kicsiknek kézmûves programokat szerveztek, a színpadon fotózkodhattak kedvenc mesefiguráikkal, megszerethették
a színházi légkört.

A Nyíregyházi Televízió fiatal riportere, Demény Dorina mûsora jövõ héttõl minden este 19.25-kor és 21.25-kor a képernyõn, az NYTV mûsorán. Egyik kérdése így
hangzott: mit szól a kerékpárutak bõvítéséhez?
„Nagyon örülök, hogy átadták, mert
erre járok haza, nagyon jó, hogy megcsinálták és így figyelnek a biciklisekre is.”
Bethléri Anett

„Örülünk neki, fõleg azért, mert sokat
bringázok. Hasznosnak találom, hogy
ilyen sok bicikliutat csinálnak.”
Kiss Dávid
„ Tökéletesen megcsinálták ezt a bicikliutat, de ami a körúton van, azt legalább
ilyen szépen fel kellene újítani. De a városban normális a kerékpárút, úgyhogy
meg vagyunk vele elégedve. Legyen mi2
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nél több, mert sokan bringázunk!”
Hajdú Zoltán
„Nagyon örülök neki, mert itt tanulok a
Lippaiban, és így könnyebb a közlekedés.”
Ádám László

A HÉT TÉMÁJA

BELVÍZ

SIKERES BELVÍZVÉDEKEZÉS PÉLDÁS ÖSSZEFOGÁSSAL (2010–2011)

2010 végén az idõjárás okozta belvízproblémák miatt a
város különbözõ területein 400 ingatlan volt veszélyben.
Ez a probléma mutatott rá arra, hogy tervszerûen kell
megoldani az évtizedek óta fennálló csapadékvíz-elvezetési gondokat. Ennek eredményeként készült el az a napokban átadott csapadékvíz-elvezetõ rendszer, mely 410
millió forintból valósult meg. (Folytatás az elsõ oldalról.)

2010. DECEMBER: SOK CSAPADÉK
A 460 milliméteres éves csapadékvíz-átlaggal szemben
2010-ben 1000 milliméternyi csapadék hullott. Ezért Nyíregyháza mélyebben fekvõ területein nagyon magas lett a
talajvízszint, a nagy mennyiségû csapadékot már a talaj
nem tudja befogadni. A területek nagy részén nincs, vagy
nem megfelelõ kapacitású az esõvíz-elvezetõ rendszer. A
természetes elvezetõket, a régi, nyílt csapadékvíz-elvezetõ
árkokat folyamatosan betemette a lakosság. Mindez együttesen okozta a problémát. A városüzemeltetõ kft. – a tûzoltóság és a katasztrófavédelem bevonásával – folyamatosan
szivattyúzza és elszállítja a belvizet a kritikus területekrõl.

HOMOKZSÁKOK, GÉPEK
Homokzsákkal történõ védekezés a Vincellér, Ezüstkalász, Határ utca lakóházainak megvédése, Csernyikbokorban a gyalogos közlekedés biztosítása céljából történt, s a
Rezeda közben három, a Gyík utcában két lakás homokzsákkal történõ bevédése kezdõdött el. E mellett számos
munkagépet és nagyteljesítményû szivattyút is üzembe
helyeztek.

– 200-ra nõtt a veszélyeztetett épületek száma Kistelekiszõlõben, Borbányán, Oroson, Nyírszõlõsn, Sóstóhegyen, a Kertvárosban és Rozsrétszõlõn. 25 épület esetében kritikussá vált a helyzet. A lakások állagát folyamatosan ellenõrzik az Építésügyi Iroda szakemberei.
Amennyiben bekövetkezik az épületek állagának romlása, az önkormányzat felkészült az életveszélyessé nyilvánított házakban lakó emberek elhelyezésére.
– Folyamatosak az egyeztetések az érintett szervezetek
képviselõivel és a lakossággal is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Polgári Védelmi Kirendeltsége, az önkormányzat, illetve a
Nyíregyházi Városüzemeltetési és Vagyonkezelõ Kft. munkatársai keresik a mûszaki megoldásokat. Figyelemmel
arra, hogy a tervezett védekezési munkálatok magánterületeket érintenek, a városvezetés egyeztetést kezdeményez
az ingatlanok tulajdonosaival. Céljuk az, hogy valamennyi
ingatlantulajdonos megállapodás keretében járuljon hozzá a védekezési munkálatok ingatlantulajdonán történõ
elvégzéséhez. Ezzel párhuzamosan a munkálatok megkezdéséhez szükséges geodéziai vizsgálatok is zajlanak.

2011. JANUÁR: ÖSSZEFOGÁS
– Átmeneti jelleggel védelmi árkok és belvíztározók kiépítése szükséges Nyíregyházán a belvízzel veszélyeztetett területeken. A kialakult helyzetben a városvezetés vízügyi szakértõk bevonásával vizsgálja meg a legproblémásabb területeket. A legsúlyosabb helyzet a Kistelekiszõlõ
városrészben (Tégla, Vaskapu, Gyík utcák környéke), Nyírszõlõsön, az Izabella utca környékén, illetve a Bartók Béla
utca környékén, a Malomkertben alakult ki. A veszélyeztetettség megszûnését követõen az eredeti állapotot állítják helyre. A lakosság egyhangúlag támogatta a tervezett
védelmi munkálatokat és további problémás területek vizsgálatát kérte. Érzékelhetõ, hogy egy olyan széles körû társadalmi összefogás kezd kialakulni a belvízhelyzet megoldását illetõen, melybe privát vízügyi szakemberek is társadalmi munkában csatlakoztak.

belvízvédelmi munkálatok jelen stádiumában már elmondható, hogy a szakemberek számításai beigazolódtak. A
Kistelekiszõlõben több ponton elkezdett felszíni vízelvezetõ árkok és puffertárolók építése gyors és látványos eredményt produkált a belvíz elvezetésében.

ORSZÁGOSAN EGYEDÜLÁLLÓ
– Látva a széles körû szakmai és lakossági összefogást,
több helyi magánvállalkozó is felajánlotta a segítségét. Van,
aki térítésmentesen bocsát rendelkezésre munkagépet,
mások munkaerõt tudnak biztosítani, de van, aki vállalja
egy teljes csatornaszakasz kiépítését. Országosan egyedülálló jelenség, hogy Nyíregyházán a vállalkozók így
összefogtak és kimutatták a társadalmi felelõsségvállalásukat, hogy segíteni szeretnének az embereken és dolgozni
szándékoznak a város érdekében.

2011. FEBRUÁR: EREDMÉNYEK
Az elvégzett munka a számok tükrében
Elkészült nyílt árkok hossza: 3848 fm
A kitermelt föld mennyisége: 17 522 m3
Mederkotrások hossza: 1960 fm
Az árkok építése során beépített átereszek hossza: 135 fm
Árokásással és kotrással levezetett vizek összmenynyisége: ~344 200 m3
(Decemberben 10 millió forintot kellett költenie az önkormányzatnak csak (!) 35 000 köbméter víz levezetésére. Most egy hónap alatt megtízszerezõdött az elvezetett
víz mennyisége.)
Az eddig megépített átemelõ aknák száma: 4 db
(Tervezett átemelõ aknák: 5 db)
Lefektetett nyomócsövek hossza: összesen 1913 fm

ÚJ MÛSZAKI MEGOLDÁSOK, SIKEREK
– Nyíregyházán olyan új (átmeneti) mûszaki megoldást
dolgoztak ki, mely gyors javulást eredményez a belvízproblémákban. A városban, a dr. Kovács Ferenc polgármester által elrendelt, az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében haladéktalanul megkezdett, szükséges
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AKTUÁLIS

VÁLTOZATLAN PARKOLÁSI DÍJAK

Folyamatosan válthatnak parkolási bérletet a gépjármûtulajdonosok a NYÍRVV Nonprofit Kft. parkolási ügyfélszolgálatán. A Hõsök terén lévõ irodában a tavalyi árakon
lehet megvásárolni a bérleteket. Nem változtak a parkolási zónák sem, így az 1-es zónában 61 ezer forint, a ket-

idõ lejárta után pótdíjat kell fizetni azoknak, akik jogosulatlanul parkoltak. A pótdíj mértékét is önkormányzati rendeletben határozzák meg. A 12 napon belül történõ befizetés esetén a pótdíj az óradíj tizenkétszerese, 15 napon
túli befizetésnél pedig a negyvenegyszerese. Továbbra is
lehetõségük van kedvezményes parkolóbérletet váltani
azoknak a szülõknek, akiknek kiskorú gyermekük valamelyik oktatási és nevelési intézménybe jár. Ebben az esetben egy óvoda- vagy iskolalátogatási igazolás alapján a
NYÍRVV Nonprofit Kft. parkolási ügyfélszolgálata kiállít a
szülõ részére egy egész tanévre szóló kedvezményes bérletet. Az intézményközeli bérlet ára 2100 forint, családonként legfeljebb két autóra igényelhetõ. Ezért az adott
intézmény környékén lévõ fizetõparkolóban reggel 8 és 9

tesben pedig 36 600 forintba kerül az éves bérlet. A kiemelt övezetben továbbra is parkolójeggyel lehet várakozni. Lehetõség van havi bérlet váltására: az egyes zónában ez 7320, a kettesben 5300 forintba kerül.
Barca Balázsné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. parkolásicsoport-vezetõje elmondta, a bérletárakat közgyûlési rendelet
határozza meg. Rendeletmódosításra nem került sor az elmúlt év folyamán, ezért 2014 januárjától ugyanazokon az
árakon lehet a bérleteket megvásárolni, mint 2013-ban.
A tavalyi bérleteket január 10-éig fogadják el, a türelmi

óra, valamint délután 15 és 17 óra között állhatnak meg
gépkocsival a szülõk. Erre a bérletre csak az a szülõ, illetve olyan természetes személy jogosult, akinek nevelési
vagy oktatási intézménybe jár a gyereke. Felnõtt saját jogán még abban az esetben sem parkolhat ezzel a kedvezménnyel, ha felnõttképzõ intézményben tanul.
A bérleteket a NYÍRVV Nonprofit Kft. parkolási ügyfélszolgálatán pénztári idõben lehet megváltani hétfõtõl csütörtökig 7 óra 30 perctõl 15 óra 30 percig, pénteken reggel
fél 8-tól 13 óráig. Itt lehetõség van bankkártyás fizetésre is.

Nem változtak a parkolási díjak Nyíregyházán. Így
a már megszokott parkolási zónákban ugyanolyan áron
várakozhatnak a gépjármû-tulajdonosok, mint 2013ban. A bérletek érvényességét már második éve naptól napig számítja a NYÍRVV Nonprofit Kft., így sorbaállásra sem kell számítani azoknak, akiknek januárban
jár le a bérletük.

Karácsonyfáért
ajándék!
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. január 6. és január 18. között karácsonyfagyûjtô akciót szervez. Az akció két hete alatt minden egyes – a
Korányi F. u. 3., valamint Kerék u. 1. sz. alatti Hulladékudvarokba – beszállított karácsonyfáért sorsjegyet kapnak a résztvevôk, amivel sorsoláson vesznek részt, és ajándékokat nyerhetnek.
Az ajándékokat január 18-án 14 órától sorsoljuk ki a
Korányi F. u. 3. sz. alatti Hulladékudvarban, ahová
minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
A Hulladékudvarok hétfôtôl péntekig 7 órától 17
óráig, szombaton 8 órától 14 óráig nyitva, vasárnap
zárva tartanak.
További információ:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: +36-42/594-508
Fax: +36-42/594-501
E-mail: pr@thgkft.hu
www.thgkft.hu
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8 MILLIÁRD ADÓBEVÉTEL
Több mint 8 milliárd forint lett a nyíregyházi önkormányzat helyiadó-bevétele 2013-ban. Az építményadóból, az idegenforgalmi adóból és a gépjármûadóból
származó bevétel tavaly tovább nõtt.
A decemberi adófeltöltésekkel együtt összesen 8 milliárd 107 millió forintot meghaladó összeget fizettek be
az adózók Nyíregyházán a helyhatóság számlájára.
Az önkormányzat 2012-ben rekord összegû adóbevételt ért el, több mint 9 milliárd forintot. A szabolcsi
megyeszékhelyen a kisebb mértékû adófizetési kötelezettség ellenére 2013-ban közelíteni tudták ezt a csúcsbevételt. Év közben jogszabályi változások történtek,
amelyek az önkormányzat szempontjából kedvezõtlenül érintették az adóbeszedést, de a csökkentõ hatások
ellenére szinte teljesíteni tudták az 5,8 milliárdos tervet. Az építményadóból, az idegenforgalmi adóból és
a gépjármûadóból származó bevétel tavaly tovább nõtt
Nyíregyházán. Idegenforgalmi adóból 179,3 százalékos lett a teljesítés, a tervezett 23 millió forinttal szemben több mint 41 millió forintot szedtek be. Az építményadó teljesítése 101,2 százalékos lett, több mint
1,9 milliárd forint. A gépjármûadó 4,4 százalékkal 375
millió forintra nõtt. A beszedett gépjármûadó összesen
több mint 939 millió forint volt, és abból 563 millió
forintot meghaladó összeget utaltak át a központi költségvetés számlájára. Az iparûzésiadó-bevétel több mint
5 milliárd 619 millió forint lett. Az elõirányzathoz képest 96,4 százalékos a teljesítés.
– Iparûzési adóban is fõként a decemberi feltöltésben láttuk azt, hogy 2014 egy viszonylag erõs év lesz –
mondta dr. Polgári András, a Polgármesteri Hivatal Adóosztályának osztályvezetõje. – Itt egy felpörgõ gazdasági tevékenységrõl kell számot adni. Én úgy gondolom, hogy a vállalkozások stabilak és Nyíregyházának
biztos hátteret fognak biztosítani.
A helyhatóság emellett termõföld bérbeadásából közel 1,8 millió forint bevételre tett szert. Talajterhelési
díjból viszont – ezt a csatornahálózatra még nem csatlakozott ingatlantulajdonosok fizetik – 71,4 százalékos
volt a teljesítés, 14,2 millió forintot meghaladó összeg
került a számlára. Tovább javult az adófizetési morál
is, pótlékból és bírságból 61 millió forint folyt be, a tervezettnél csaknem 13 százalékkal kevesebb.

A NYÍRSÉGVÍZ SZÁMÁRA
NEM JELENT ÚJDONSÁGOT
A VÉDENDÕ FELHASZNÁLÓ
FOGALMA
Január elsejétõl új fogalomként került a víziközmû
törvénybe a védendõ felhasználó kifejezés. A szociális
helyzetük alapján rászoruló személyek kedvezményként részletfizetésre, illetve fizetési haladékra jogosultak. A fogyatékkal élõknél pedig a különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatos igények figyelembevételét
jelenti.
Fontos tudni, hogy bármelyik csoportba történõ felvételt a felhasználónak saját magának kell kérnie a szolgáltatónál, és rászorultságát különbözõ dokumentumokkal kell tudnia igazolni.
A víziközmû-szolgáltatásról szóló törvény kiegészítésével kapcsolatos részletes feltételeket várhatóan a közeljövõben elfogadandó végrehajtási kormányrendelet
tartalmazza majd. A rendelet megjelenését követõen a
sajtó útján és a társaság honlapján elérhetõek lesznek a
nyilvántartásba vétellel kapcsolatos információk.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. számára nem jelent újdonságot
a rászorulók segítése. A társaság az elmúlt évek során
eddig is figyelembe vette a hozzá forduló, szociális
helyzete alapján rászoruló felhasználók kéréseit/kérvényeit, és számukra megállapodás alapján eddig is biztosított fizetési haladékot, részletfizetési lehetõséget.

Február
Nyíregyháza volt a belföldi díszvendége a budapesti Utazási Kiállításnak. A
szabolcsi megyeszékhely
„Csodacsomagokat” kínált
az érdeklõdõknek egy 110
négyzetméteres modern,
dinamikus, élményeket
közvetítõ standdal
és számos attrakcióval.

Április
Második alkalommal
rendezték meg a Helló
Nyíregyháza! programot,
ami az elõzõ évinél is
sikeresebb volt. Idén 9780
köszönést számoltak a
szervezõk, a nem hivatalos
rekordkísérlet során.

Március
Március elsején elindult
Nyíregyházán a nappali
orvosi ügyelet. Azóta
egész nap fordulhatnak a
betegek az ügyeletes
orvoshoz. Nyíregyházán
eddig ilyen lehetõség
még nem volt és
országosan is
ritka.

Május
Nyíregyháza kapta a
különdíjat a Kihívás Napja
után. A szabolcsi megyeszékhelyrõl 115 ezer
regisztráció érkezett. A
város összes óvodája és
iskolája csatlakozott a
rendezvényhez.

Március
Rendkívüli idõjárás
köszöntött Nyíregyházára.
Elmaradtak az állami
ünnepségek, és összeült a
védelmi bizottság. Az
áramszolgáltatás hiánya
miatt többek maradtak
fûtés nélkül. Ellátásukra
több intézményt nyitott
meg melegedõként
az önkormányzat.

Május
A Rendvédelmi napi
ünnepség keretében
avatták fel a Szent Flórián
teret az Apáczai Csere
János Gyakorló Általános
Iskola mellett, ahol
leleplezték a névadó
szobrát is. A tér korábban
az Eszperantó nevet viselte.

Április
Számos programmal,
versenyekkel, koszorúzással és versmondási rekorddal tisztelegtek a nyíregyháziak a Költészet Napja
elõtt. A BUSZACSA-ban
közel 2000 nyíregyházi
szavalta együtt Váci
Mihály Én szõke
városom
címû versét.

Június
Nyírszõlõs és Nyíregyháza
egyesülésének 40. évfordulóját ünnepelték a
településrész iskolájában
és sportpályáján. A jubileumon, amelyen Jászai
Menyhért alpolgármester
is részt vett, kiállítással,
néptáncbemutatókkal
és juniálissal várták a családokat.

Április
Közös sajtótájékoztatót
tartottak a Raiffeisen Bank
Jonathan projektjének
második ütemtervérõl és
az újabb munkahelyteremtésekrõl, amelynek nyomán 166 új munkahely jön
létre városunkban.

Június
Tizenkét darab új térfigyelõ kamerát helyeztek ki a
belvárosban és az Ungvár
sétányon. Késõbb az
Északi Temetõben is
felszereltek hat kamerát az
önkormányzat
segítségével.

Április
Elhelyezték Nyíregyházán
a LEGO épülõ új gyáregységének idõkapszuláját. Az
eseményen részt vett Orbán
Viktor miniszterelnök. A
beruházás 60 milliárd
forintos költségvetéssel jött
létre, ezzel hazánk harmadik
legnagyobb, mûködõ tõkét
vonzó zöldmezõs
beruházása valósul
meg.

Június
Ünnepélyes keretek között
adták át a Fürdõház
Panziót, amely a felújítással a ***+ Hotel Fürdõház
elnevezést viselheti.
Tizennyolc kényelmesen
felszerelt szoba, új
wellness- és gyógyászati
részleg várja a
vendégeket.

2014. JANUÁR 10.

5

6

2014. JANUÁR 10.

Július
Átadták a Fokos utcai
Extrém Sportparkot. A 800
négyzetméteres területet úgy
újították fel, hogy a létesítmény most már profi sportolóknak gyakorlásra, és
versenyek megrendezésére
is alkalmas. A felújítás
költsége mintegy 6 millió
forint volt, melyet a
NYÍRVV Kft.
finanszírozott.

Augusztus
Az önkormányzat jelentõs
támogatásával több helyszínen is mûködtet napközis tábort, mely a szülõk
számára csupán néhány
ezer forintos költséggel jár.
Van azonban egy különleges nyári tábor is a nyíregyházi iskolások számára: a szigligeti
egyhetes nyaralás!

Augusztus
Sikeres volt a Szabadtéri
Nyár programsorozat a
Móricz Zsigmond Színház
szervezésében. Több mint
tízezren látogattak el a
színházi elõadásokra,
koncertekre, gyermekelõadásokra és nosztalgia
kertmozi elõadásaira a Benczúr térre.

Augusztus
A VIDOR Fesztiválon 16
színházi versenyelõadás,
nyolc nagyszínpadi és
nyolc kamarai produkció
várta az érdeklõdõket
augusztus 24. és szeptember 1. között. A Kossuth
téri nagyszínpadon a hazai
folk- és világzene
legjobbjai léptek
föl.

Augusztus
Elindult a NYÍRVV Nonprofit
Kft. által végzett útfelújítási
program Nyíregyházán. A
munkálatok 370 millió forint
értékû, az önkormányzat
által biztosított forrásból
valósultak meg, melynek
eredményeképpen városunk
26 útja összesen 12
kilométer hosszan
újult meg.

Szeptember
A tervek szerint haladt a
távhõvezeték rekonstrukciója Nyíregyházán.
400 millió forintos beruházással másfél kilométernyi
csövet cserélt újra a
Nyírtávhõ Kft.

Augusztus
A Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ településrész
Magyarország 16. gyógyhelye lett, ezzel csatlakoztunk a gyógyturizmusban
érintett települések
táborához.

Szeptember
Nyíregyháza közgyûlése
tavasszal fogadta el a
csapadékvíz-koncepciót,
amelynek része a városi
egyes számú csapadékcsatorna és az Igrice csatorna
kapacitásbõvítése. A
projekt befejezésérõl címoldalunkon
tudósítunk.

Augusztus
Megtörtént az elsõ, úgynevezett tényleges élõrekötés
a nyíregyházi szennyvízprogramban. A legelsõ ház
a Tölgyes utcában volt. Az
elsõ élõrekötésen jelen
volt dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza
polgármestere is.

Szeptember
Megújul az Érkert, a
városrész rehabilitációját
pályázati forrásból valósítják meg. Az Érkerti Lakótelep Nagyvárosias Lakókörnyezetének Minõségi
Megújítása projekt költségei meghaladják a másfél
milliárd forintot.

Augusztus
Új játszóteret avattak
Sóstóhegyen, az Úttörõ
utcában. Folyamatosan
zajlott a város 90 játszóterének felújítása és fejlesztése, melyre összesen 45
millió forintot fordított a
fenntartó városüzemeltetõ
cég.

Szeptember
Megújul a Huszártelep, a
városrészre közel félmilliárdot költenek, a költségek
közel 85 százaléka uniós
forrás. A fejlesztés részeként 82 önkormányzati
bérlakást újítanak fel, de
az óvoda, a bölcsõde és az
idõsek klubja is
rekonstrukció
alatt áll.

Október
Két nyíregyházi óvoda – az
Eszterlánc Északi Óvoda
Nyitnikék Tagintézménye és
a Gyermekek Háza Déli
Óvoda Kertvárosi Csicsergõ
Tagintézménye – újulhatott
meg mintegy 280 millió
forintból, az Észak-Alföldi
Operatív Program keretében
elnyert pályázatnak
köszönhetõen.

Október
Átadták azt a 4 új
kondiparkot, melyet 22
millió forintból az önkormányzat saját erõbõl
hozott létre, növelve ezzel
a városlakók ingyenes
sportolási lehetõségét.

November
2014 õszére elkészül
kormányzati támogatással
a nyugati elkerülõ elsõ
szakasza az M3-as autópálya és a Kálmánházi út
között. A tehermentesítõ út
alapkövét ünnepélyes
keretek között
rakták le.

November
„Az év feltörekvõ turisztikai
települése” díjat érdemelte
ki a szabolcsi megyeszékhely az ország leglátogatottabb szálláshelyeket tömörítõ oldal versenyén. A megmérettetésen 850 település
állt szemben egymással, az
50 ezer szavazó közül a legtöbben Nyíregyházára voksoltak.

Október
Letették az alapkövét a
Jósa András Oktatókórház
új szárnyának. A korszerû
épületegyüttesben az
onkológia, a belgyógyászat és gyermekgyógyászat
kap helyet. A beruházás
2014. év végére készül el
a Pólus-program
keretében.

December
Sikeresen zárult a Nyitott
Városháza Mikulás Program. Összesen 3800
gyermek látogatta meg ez
idõ alatt a nagyszakállút,
és a századelõs maci- és
játékkiállítást. Joulupukki
mellett Kósa Tímea alpolgármester is köszöntötte a gyerekeket.

November
Új mûfüves pályát avattak
Örökösföldön. Az ünnepségen jelen volt Mészöly
Kálmán, a Magyar Labdarúgó Szövetség korábbi
szövetségi kapitánya. Az
MLSZ támogatásával
megépített pályán akár
bajnoki meccset is
játszhat a Bozsik
Akadémia.

December
Ovis Karácsonyt tartottak a
Bujtosi Szabadidõ Csarnokban. Nyíregyháza
történetének legnagyobb
gyerekrendezvényén
tánccal, mesejátékkal és
koncerttel szórakoztatták a
mintegy 4500
óvodást, akik ajándékot is kaptak.

November
Átadták a BUSZACSA
felújított küzdõterét a
Városi Sportgála keretén
belül. A csarnok korábban
térítésmentesen és teher
nélkül került a város
tulajdonába, melyet 2014ben bõ kétmilliárd forintból újítanak fel.

December
Megújult a Búza téri piaccsarnok. Az önkormányzat
önerõbõl 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.

November
Három újabb ovi-foci
pálya átadása is megtörtént, melyek TAO pályázatok keretében az Ovi-Foci
Alapítvány támogatásával
és kivitelezésében valósultak meg. Ezzel összesen
már hét ilyen létesítmény
van és 2014-ben
újabbakat terveznek.

December
Megújul Örökösföld egy,
az önkormányzat által
nyert 250 millió forint
vissza nem térítendõ
támogatásból. Ennek
részeként felújították az
óvodákat, és például
megvalósult a Fazekas
János téri közpark
és játszótér
rehabilitációja.
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ELKÖSZÖNT A GYÜLEKEZETTÕL
DR. HADHÁZY ANTAL

Nyugdíjba vonult, így elbúcsúzott a kertvárosi gyülekezettõl dr. Hadházy Antal. A lelkész 24 éven át szolgált a Kertvárosban.
Keresztelõ a kertvárosi református templomban. A szertartás után az istentisztelet keretében konfirmációs vizsga
következett, majd dr. Hadházy Antal nyugdíjazása miatt
elbúcsúzott a gyülekezettõl.
Hadházy Antal lelkészi pályája 60 évvel ezelõtt kezdõ-

dött, amikor a hajdúhadházi cigánytelepen az ott szolgáló lelkész mellett kántorként muzsikált. A Debreceni Református Kollégiumban gimnazistaként tartotta elsõ istentiszteletét. A teológia elvégzése után egy évet Svájcban
töltött, ott is prédikált, majd Magyarországon különbözõ
gyülekezetben tevékenykedett. 24 éven át szolgált a kertvárosi gyülekezetben. Lelkészi munkája során szociális otthonokat hozott létre fogyatékkal élõ fiatal felnõtteknek,
idõs embereknek és pszichiátriai betegeknek. A kertvárosi református templomra tornyot építtetett, Nyírtelken és
Kálmánházán pedig templomot és parókiát. A kertvárosi
templomkertben urnatemetõt hozott létre. Tudományos
munkáiban kandidátusi fokozatot szerzett. Munkásságát
2013. augusztus 20-án életmûdíjjal ismerték el. Dr.
Hadházy Antal azt mondja, lelkészként tiszteletes és tudós akart lenni, és ahol lehetett, segíteni próbált, és örömmel tölti el, hogy mindez sikerült.
Dr. Hadházy Antal azt mondja, a sokrétû munkája miatt sok mindenre eddig nem volt ideje. Nyugdíjasként 16
fõs családjával többet szeretne lenni, és tovább végezné
tudományos munkáit. Az önéletrajzát is szívesen megírná, hogy a családja és az utókor is megismerje több mint
50 év alatt végzett munkáját.

RÁSZORULÓ HALLGATÓKAT JUTALMAZTAK

BÚCSÚ KALENDA ZOLTÁNTÓL
Még erõlködött az õszvégi Nap, amikor utoljára találkoztunk az állatparkban. Mind a ketten dolgoztunk, de
lecsíptünk a munkaidõbõl, hogy beszélgessünk egy keveset. Akkor még nem tudtam, hogy ez lesz az utolsó alkalom. Talán, ha tisztában vagyok vele, elnyomom magamban a kötelességtudatot és állok még egy kicsit a pingvinek melletti területen... Mert mindig beszélgettünk. Már
messzirõl mosolyogtál, ha szükség volt rá, biztattál, ha
kellett, csendre intettél, tanítottál. Bíztál bennem, hagytál
és engedtél kibontakozni úgy, hogy közben folyamatosan
figyeltél, tanácsokkal láttál el. Tanultam Tõled szakmát,
pedagógiát és emberséget. Valahogy mindig jobb kedvem
lett, ha együtt dolgoztunk, ha közösen készítettünk fel egyegy cikkre gyerekeket, vagy ha munkaútra mentünk Miskolcra... Mindig siettél, rohantál, de volt idõd pár kedves
szóra! Hányszor volt az, hogy kosárral a kezedben, csak
úgy, menet közben beszéltünk? Gyorsan elmondtad, kinek, mit fõzöl, és intettél, hogy majd beszélünk... beszéltünk. A pingvinek mellett. Utoljára. Akkor nosztalgiáztál,
és bár nem értettem miért, most összeállt a kép... Fülemben cseng, ahogy a régmúlt idõket idézted és jókat derültünk a csibészségeken. Mert ez voltál Te: jókedv, energia,
vidámság, amibõl adtál bõven azoknak, akiket szerettél.
Üresebb lesz a város Nélküled, kevesebb lesz a szakma
is. Nem integetsz már a túloldalról, nem lobog a sál a
nyakadban és nem állunk meg egy lélekgyógyító „ötpercre”. Nagy üresség marad mögötted, amit az emlékeinkkel foltozhatunk csupán. Annyi munka, szervezés, írás,
rohanás, feladat után most a pihenés lesz a Te küldetésed.
Nyugodj békében, Zoli bácsi!
Az ismert nyíregyházi újságíróra a Nyíregyházi Televízió szerkesztõje, Mikita Eszter emlékezett.

Harmincnégy rászoruló hallgatót jutalmazott december
végén Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rászoruló Hallgatókért Közalapítványa Kuratóriuma.
A felsõfokú tanulmányaikat folytató tanulók pályázhattak
az egyszeri, vissza nem térítendõ támogatásra.
Még 1996-ban hozták létre a Rászoruló Hallgatókért
Közalapítványt azzal a céllal, hogy támogassák a jó tanulmányi eredményt elérõ, ám anyagilag hátrányosabb helyzetben lévõ nyíregyházi fõiskolásokat, egyetemistákat.
A pályázat szabályrendszere értelmében a hallgatóknak ötéves nyíregyházi állandó lakcímmel, valamint az
elsõ diploma megszerzésére vonatkozó felsõoktatási hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni, és legalább jó tanulmányi eredményt is fel kell mutatni.
Kitétel volt továbbá, hogy családjukban az egy fõre jutó
havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öreg-

ségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét, azaz 57
ezer forintot.

64 éves korában, hirtelen kialakult súlyos betegségben hunyt el Kalenda Zoltán nyíregyházi újságíró, a
Magyar Távirati Iroda egykori Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei tudósítója. Az 1970–80-as években közel másfél évtizeden át tudósította Szabolcsból az MTI-t. Késõbb országos napilapoknak és sportújságoknak dolgozott a megyébõl, és a kor elsõ szabadúszó újságíróinak egyike volt. Magánvállalkozóként kiadványokat
szerkesztett. Újságírói munkája mellett az elmúlt 15
évben ellátta a Nyíregyházi Állatpark kommunikációs
vezetõi feladatait is.

RENDHAGYÓ BESZÉLGETÉS BÁRÁNY FRIGYESSEL
Kívánhat-e többet színész 55 pályán eltöltött, remek
szerepekkel fémjelzett, elismerésekkel megkoronázott
évad után, mint hogy még mindig visszahívják a pódiumra, s ezt bátran el is fogadhatja, hiszen mind szellemileg, mind fizikailag jó kondícióban van?
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Bárány Frigyes, aki 33 éve a Móricz Zsigmond Színház
(alapító) tagja, méltán lehet büszke pályafutására, hiszen
Thália ezen kevés kegyeltjei közé tartozik. Tartása ma is
töretlen, megjelenésének eleganciáját nem kezdte ki az
idõ. Nem véletlenül szemelte ki egykor próbafelvétel nélkül Gertler Viktor az 1962-ben készült Az aranyember
címû film Kacsuka fõhadnagyának szerepére! A premier
után hosszú ideig nap mint nap bõröndnyi rajongói levelet kapott. A rendezõ is kiemelte, hogy nagyon jó ebben a
filmben. Kétség nem férhet hozzá, hogy ez a produkció, s
benne az õ alakítása kitörölhetetlen filmtörténetünkbõl.
Lénye azt sugallja: egykor nevelõnõk vigyázták odahaza
az etikett betartását. Rengeteg írás jelent már meg róla, de
arról meglehetõsen keveset tudunk, valóban elegáns miliõben telt az ifjúsága?
– Pesten, a Ferencvárosban nõttem fel; a Haller utcában laktunk. Édesapám a háború elõtt nagykereskedõ volt,
de 1945 után államosították az üzletét, munka nélkül
maradt. Négyen voltunk testvérek, s ugyancsak érdekesen alakult a sorsunk! A nõvérem, aki nálam egy évvel
idõsebb, 1949-ben francia–magyar szakos egyetemista
volt, s a barátjával együtt búcsúzás nélkül Esztergomnál
elhagyták Magyarországot. Az osztrák–cseh határon akkor még nem volt aknazár, mint nálunk, ezért ott mentek
át Bécsbe, majd Franciaországba, ahol nem fogadták jó
8
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Bárány Frigyest a Nemzeti Színházban köszöntötték
szívvel ’56 elõtt a magyarokat. A Sorbonne-ra járt, a võlegénye pedig idegenlégiósként eljutott az akkor francia megszállás alatt lévõ Vietnámba, ahol többször megsebesült.
Visszatérve vegyészmérnök lett, Algírban dolgoztak egy
ideig, majd a gyár felszámolása után Franciaországba
költöztek újra, s ott nevelték fel három gyermeküket.
Legalább ennyire kalandos volt Pista testvére sorsa is.
Mint mûvészünknek, neki is remek rajzkészsége volt, grafikusként dolgozott, s 1956 után Angliában élt egy ideig.
Kiváló nyelvérzéke volt, így hamar megtanult angolul. Egy
barátja rábeszélte, költözzenek el Dél-Afrikába. Ott remek sorsa lett: úszómedence, néger szolga stb., de egy nõ
miatt összekülönböztek az egyik barátjával, aki fejbe lõtte. A következõ öccse nála 12 évvel fiatalabb volt, háborús gyerek. Mivel az alultápláltság miatt visszamaradt a
fejlõdésben, ezért egy svájci család magához vette néhány hónapra, jóllehet a svájci mamának 13 gyermeke
volt. Letelt az üdültetési idõ, a többi gyerek visszajött,
András azonban nem, ugyanis megbetegedett, fájt a lába,

s kiderült, hogy egy csigolyája elporladt. Hat évig feküdt
Svájcban gipszágyban. Nagyon jó szanatóriumban élt,
ugyanis három dúsgazdag hölgy vállalta a költségeket.
Amikor leállt a növekedése, összefogatták a csontjait platinával, s rendbe jött. Aranymûvesként dolgozott kint, s
ott él azóta is, de mára meglehetõsen rossz az egészsége.
Frigyes nem akarta itt hagyni a szüleit, az országot, neki
más sors jutott, ami több mint harminc éve jószerint a szemünk elõtt játszódik.
– Hogyan emlékszik vissza Az aranyember forgatására? – kérdeztem tõle ezután.
– Debreceni színész voltam akkoriban, s egy ismerõsöm beajánlott Gertler Viktornak, akinek már csak Kacsuka
kapitánya nem volt. Miután alaposan szemrevételeztek,
próbafelvétel nélkül kötöttek velem szerzõdést. Az elsõ
nap reggel 6-kor kisminkeltek egy felvételhez, krepp-papírral körbetömködték a nyakam körül a fehér tiszti egyenruhámat, nehogy összekoszolódjon, s így vártam izgatottan este 6-ig. Akkor elnézést kértek, mert nem került rám
a sor aznap. Másnap már 5-re ott volt értem a kocsi, de
akkor már legalább három mondatot felvettek. Úgyhogy
nem igazán szerettem meg a forgatást! A Tímár Mihályt
alakító Csorba Andrást már régen ismertem, Gobbi Hildával pedig késõbb sokat játszottunk együtt a József Attila
Színházban.
Bárány Frigyest, a Móricz Zsigmond Színház örökös
tagját, Jászai Mari-díjas Érdemes Mûvészt december 28án barátok és pályatársak mellett Vidnyánszky Attila, a
Nemzeti Színház igazgatója köszöntötte, aki átadta neki
a neves alkalomból Madarassy István ötvös-szobrászmûvész emlékplakettjét, amelyet erre az alkalomra a Nemzeti Színház felkérésére készített a mûvész Bárány Frigyes
nevére szólóan.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

MOZDULT NYÍREGYHÁZA
Hatalmas sikert aratott a Mozdulj Nyíregyháza!
program évzáró családi napja a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Több százan gyûltek össze a Mozdulj Nyíregyháza!
programsorozat tavalyi utolsó edzésére a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban. A karácsonyi ünnepek után sokan kaptak kedvet egy kis mozgáshoz, hiszen nem csak zumbázni,
mediballozni vagy éppen pingpongozni is lehetett, sõt még
lépcsõgép is rendelkezésre állt. A zumbaedzés résztvevõi
azt mondták, szinte minden alkalmat kihasználtak, hogy
részt vegyenek az ingyenes órákon, mert nagyon jól érezték magukat az intenzív zsírégetésen.
A Kalapos testvérek tavasz óta csábították a mozogni
vágyókat az önkormányzat jóvoltából ingyenes zumbaórákra. A különleges latin-amerikai tánclépéseket is beépítõ, a boldogsághormonokra is jó hatással bíró mozgásformát így bárki megismerhette.
– Pont olyan szegmenseket kapott el a sport területén,
amit az emberek eddig ki sem tudtak próbálni, vagy nehezen mozdulnak meg rá – mondta Kalapos Tamás
zumbaoktató.
A Mozdulj Nyíregyháza! programsorozatának helyt adó
Nyírsuli vezetõje szerint az ingyenes órák azért is hasznosak, mert az idõsebb generációk számára is biztosította a
sportolás lehetõségét.
– Nálunk, hogy a fiatalok mit sportolhatnak, azt mindenki tudja, de hogy a 30-asok, 40-esek és 50-esek mit
sportolhatnak, azt most tudhatták meg a nyíregyháziak,
és látva, hogy az eseményeken mennyien vannak, úgy
tûnik, van is igény – mondta Kósa Árpád.

A Mozdulj Nyíregyháza! ingyenes sportedzései iránt
minden egyes alkalommal nagy volt az érdeklõdés, ezért
az önkormányzat úgy tervezi, idén is folytatódik majd
az akció.
– Igazuk volt azoknak, akik azt mondták, amit én is
gondoltam, hogy Nyíregyháza egy sportos, dinamikus,
lendületes város, és jól fogadnak majd ennyi sportprogramot, melyek március 31-éig tartanak – mondta dr. Ko-

vács Ferenc polgármester. – Már most azt mondták nekem, gondolkozzak, hogy mi lesz utána, mert ezt nem
lenne szabad abbahagyni.
Hogy késõbb milyen formában lehet majd ingyenes
edzéseken részt venni, egyelõre még kidolgozás alatt
áll. Az biztos, hogy az ingyenes zumbaórákat március
végéig biztosítja a megszokott formában az önkormányzat.

TÁJÉKOZTATÁS
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét arra, hogy a még nem távadós (nem rádióhullámos) használati melegvíz-mérôk és fûtési költségmegosztók szokásos éves leolvasása céljából, a lakásokba történô bejutást 2014. január hónapban biztosítani szíveskedjenek munkatársainknak.
A leolvasások pontos idôpontjait a lépcsôházakban kifüggesztésre
kerülô tájékoztatók fogják tartalmazni!
Egyúttal tájékoztatjuk fogyasztóinkat arról is, hogy a használati melegvíz-mérôk 2013. év
végi mérôállásait a Nyírtávhô Kft. honlapján a szokásos módon is bejelenthetik
2013. december 30. és 2014. január 19. között
az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT menü MELEGVÍZMÉRÔ ADATBEJELENTÉS
menüpontjában.
(http://nyirtavho.hu/tartalom/729/melegvizmero_adatbejelentes#ctop)

A bejelentéshez szükség lesz az ügyfélazonosítóra, amelyet megtalálnak
legutóbbi távhôszámlájuk fejlécében,
valamint a mérô gyári számára.

A már korábban felszerelt távadós (rádióhullámos) használati melegvíz-mérôvel és fûtési költségmegosztókkal rendelkezô fogyasztóinknál helyszíni leolvasásra, vagy adatbejelentésre már
nincs szükség.

ISMÉT IGÉNYELHETÔ AZ EGYENLETES DÍJFIZETÉS
2014. január hónaptól ismét választható az éves szinten kiegyenlített mértékû fûtési hôdíj
részszámlázás.
Fogyasztóink, díjfizetôink személyesen az Ügyfélszolgálati Irodánkban, írásban postai úton,
vagy elektronikusan e-mailen (nyirtavho@nyirtavho.hu) nyilatkozhatnak, ha ezt a díjfizetési
módot választják 2014-ben.
A nyilatkozathoz változás-bejelentô nyomtatvány kitöltése szükséges, amely letölthetô
honlapunkról, a www.nyirtavho.hu honlap dokumentumtárából.
http://nyirtavho.hu/dokumentumtar
Változás bejelentô fûtési és melegvíz hôdíj havi részszámlázásához.pdf
Azon fogyasztóinknak, akik 2013. évben már ezt a részszámlázási módot választották,
nem kell újból nyilatkozniuk, részükre a számlakészítés továbbra is éves szinten kiegyenlített mértékûen történik.
NYÍRTÁVHÔ KFT.
2014. JANUÁR 10.
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NYÍREGYHÁZI KOSARASOK
A VÁLOGATOTTAKBAN
Hosszú és eseménydús volt a 2013-as év a Nyírsuli Kft.
kosárlabdázói számára. Több nyíregyházi fiatal is tagja
volt valamelyik korosztályos válogatottnak. – Minden idõk

egyik legsikeresebb évét zártuk 2013-ban – mondta Gombkötõ Norbert, a Nyírsuli Kft. kosárlabda szakág vezetõje.
– Junior bajnokságban a harmadikok lettünk. Az U20-as
válogatott – akik a nyári B divíziós Európa-bajnokságon
bronzérmet szereztek a romániai Pitestibe – jó néhány já-
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tékosa a nyírsulis fiatalokból került ki. Név szerint: Jakab
Péter, Polyák László, Varga Márton és a korábban szintén
Nyíregyházán nevelkedõ Czinger Zoltán – mondta a
szakágvezetõ. Az U18-as válogatottban is van nyíregyházi kerettag, Kósa Tamás személyében. A nyíregyházi jelenlét szakmai szempontból is igen jelentõs. Sitku Ernõ és
Ferenczi Tamás másodedzõként segíti Zsoldos András
munkáját, Mészáros Miklós pedig masszõrként van jelen.
Az U16-osok nemzeti csapatánál is dolgoznak nyíregyháziak. Horváth Imre, az NYKK szakmai tanácsadója a
szövetségi edzõ, Zentai Levente pedig a technikai vezetõi
posztot tölti be. – Amire még igazán büszke vagyok, hogy
2013-ban már több mint 650 gyermek kosárlabdázott
Nyíregyházán. Ebbõl 595 fiú és 55 lány. Továbbra is mûködik a GKS és a Nyírsuli közötti együttmûködés, aminek
hozománya, hogy a legügyesebb GKS játékosok a Nyírsuli
Akadémiára kerülnek. A jó teljesítmények 31 szakembernek köszönhetõek a Nyírsuli edzõivel együtt. Idén 21 csapatot indítottunk az Országos Egyesületi Bajnokságokban.
Január az úgynevezett képzési hónapunk. Ebben az idõszakban a gyerekeknek az a feladatuk, hogy az iskolai
jegyeikre koncentráljanak. Fontos, hogy a jó sportteljesítmények mellett jó tanulmányi eredmények is legyenek –
mondta Gombkötõ Norbert.

SPORTPROGRAM
Január 11., szombat 18.00: Bujtosi Szabadidõ Csarnok, Marso-NYKK–Szeged férfi kosárlabda-mérkõzés

VÍVÓSIKEREK
Lendületesen kezdték az NYVSC gyermek korosztályú kardozói az új évet. Szatmárnémetiben egy meghívásos nemzetközi barátságos tornán vettek részt. Nyíregyházát 6 lány és 10 fiú kardvívó képviselte. A nõi
kardozók közül Varga Imola gyõzött, Együd Eszter második, Németh Eke Lilla a harmadik helyen végzett. A
férfiaknál Kun Tamás ezüst-, Lukács Antal bronzérmes
lett. A kard szakág számára az elmúlt év nagyon sikeres volt. Pákey Béla tanítványai közül Tarjányi István
kerekesszékes vívó az országos bajnokságon második
lett, és bekerült a magyar válogatottba, így ott lehet a
következõ világkupa versenyen.

Eredmények:
Nõi kard: 1. Varga Imola, 2. Együd Eszter, 3. Németh
Eke Lilla, 5. Mezei Gréta, 6. Nyíri Villõ, 7. Britschgi Sára.
Férfi kard: 2. Kun Tamás, 3. Lukács Antal, 5. Pákey
Dávid, 6. Kósa László, 9. Nagy Bánk, 11. Forgács Ákos,
12. Bakos Benjámin, 13. Illés Zoltán, 14. Kecskeméti
Áron, 15. Szántó Dávid.

ESEMÉNYEK

AUKCIÓT SZERVEZNEK AZ EMLÉKMÛÉRT
Árverést szerveznek Nyíregyházán a kommunista
diktatúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei áldozatai
emlékét idézõ szobor felállításáért. Február 14-én
mûvészek, sportolók és ismert közéleti személyiségek
által felajánlott tárgyak kerülnek kalapács alá.
Már készül a kommunista diktatúra Szabolcs-SzatmárBereg megyei áldozatai emlékére emelendõ szobor, melyet Nagy Lajos Imre szobrászmûvész 2008-ban kezdett
tervezni. Több elképzelés is volt, a vázlatok közül 2009re kettõbõl bronz makett is készült. Ezek közül választották ki azt, amely alapján most elkészülhet az emlékmû.
Nagy Lajos Imre azt mondja, a szobor tervezése elõtt
sok instrukciót kapott a történészektõl, és az emlékmû megalkotásánál arra törekedett, hogy az a lehetõ legkifejezõbb
legyen. A készülõ emlékmûvön egy vörös gránitból készült, torzított csillag alakú talapzaton oszlopok között áll
egy emberalak, teste kényszerhelyzetbe került mozdula-

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 11., szombat 19.00 Balta a fejbe, Bemutató bérlet, Krúdy Kamara
Január 13., hétfõ 19.00 Balta a fejbe, Vasvári „B” bérlet, Krúdy Kamara
Január 14., kedd 19.00 Balta a fejbe, Vasvári „C” bérlet, Krúdy Kamara
Január 15., szerda 19.00 Balta a fejbe, Vasvári „D” bérlet, Krúdy Kamara
Január 16., csütörtök 19.00 Balta a fejbe, Ruttkai bérlet, Krúdy Kamara
Január 17., péntek 19.00 Balta a fejbe, Latinovits bérlet, Krúdy Kamara

tot mutat, arca nyugodt és beletörõdõ, de benne rejlik a
mélységes szomorúság.
A szobor a Periférián Alapítvány kezdeményezésére
közadakozásból készül, kiemelkedõ támogatója dr. Kövér László, az Országgyûlés elnöke, dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere és Seszták Oszkár, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke.
Dr. Szilassy Géza, a Periférián Alapítvány elnöke elmondta, a már eddig összegyûjtött pénzösszeget most
aukción egészítik ki. Mûvészek, sportolók, ismert közéleti személyiségek ajánlják fel tárgyaikat, amelyek február
14-én este 6 órakor a Bencs Villában kerülnek kalapács
alá. Az aukcióra még várják az árverezésre felajánlható
tárgyakat.
A kommunista diktatúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei áldozatai emlékére emelendõ szobor a Szarvas utcaSzéchenyi utca sarkán, az egykori pártház épülete mellett
kap helyet, és február 25-én, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján avatják fel.

LEZÁRTÁK A FÕKÖNYVET
Nyíregyháza három azon megyeszékhely egyike, ahol
a rendszerváltás óta nem csökkent a városban élõk száma.
A legtöbb temetés idén is az Északi Temetõben volt,
ott 1078 elhunytat helyeztek végsõ nyugalomra. A város
sírkertjeiben nõtt az urnás temetések száma – derült ki a
temetõi fõkönyv hagyományos idei lezárásakor.
Az anyakönyvi adatok szerint 3117 haláleset történt
egyébként 2013-ban a városban, ebbõl 1142 a nyíregyházi illetékességû. 3485 születés volt, amibõl 977 a
helyi, mely nagyjából megegyezik a tavalyi adattal. A
házasságkötések emelkedést mutatnak: 525 pár kötötte
össze életét Nyíregyházán, közülük 647 fõ volt helyi.
Nyíregyházán évek óta 120 ezren élnek.

HIRDETÉS

NYÍLT NAP A FÕISKOLÁN
Bõ egy hónapjuk van a továbbtanulni vágyóknak,
hogy meghozzák az életre szóló döntést. Idén február
15. a felsõoktatási felvételi jelentkezési határidõ, eddig a napig kell benyújtani a jelentkezéseket a szeptemberben induló képzésekre.
A Nyíregyházi Fõiskola bõséges, gyakorlatorientált
képzési kínálatából válogatva a hallgatók helyben szerezhetnek olyan jól használható ismereteket, amelyek
a régiós munkaerõpiac elvárásaihoz is igazodnak. Az
intézmény január 13-án már második alkalommal rendez nyílt napot, bemutatva a sokszínû képzési palettát és a fõiskolán folyó mozgalmas életet. Hétfõn 10
órakor a „ B” épület Kodály Kulturális Centrumában
kezdõdik a program, amely egyszerre lesz szórakoztató és informatív. Új elem, hogy az oktatási rektorhelyettes a rendezvényen válaszol majd a fõiskola
Facebook-oldalán elõzetesen feltett kérdésekre. A
programmal párhuzamosan bemutatkoznak az egyes
tudományterületeket képviselõ intézetek és a fõiskola
együttmûködõ partnerei, köztük Nyíregyháza TDM
szervezete is standot állít fel. A helyszínen újra lesz
játék, de a fõiskolai ajándékcsomagokért a virtuális
térben késõbb is versenybe lehet szállni. Akik a fõiskolai Facebook-oldalon január-február hónapban közzétett, a fõiskola mûhelyeiben készült videókat megosztják, azok között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
A nyílt napra szeretettel várnak minden érdeklõdõt,
akik személyre szabott tanácsokat is kaphatnak, s miután informálódtak a választható képzésekrõl, egy
„Campus-túra” keretében bepillanthatnak az intézmény legfontosabb helyszíneire.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. január 13., 17.00 óra
Helye: Mandabokor, általános iskola
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

EGY KIS SÓSTÓHEGYI TÜCSÖKZENE
Sóstóhegy Szabó Lõrincrõl elnevezett utcája irodalomtörténeti csemegével szolgál az érdeklõdõk számára. A
15. szám alatti lakóház elõtt elhelyezett emléktábláról
megtudható, hogy „Ebben a házban Thomas Ernõéknél
vendégeskedett 1945. december 8-tól 1946. január 19-ig
Szabó Lõrinc”, aki „itt írta Tücsökzene címû verses önéletrajzának 64 darabját”. Az irodalomkedvelõ Thomascsalád tagjai még kezdõ költõ korában, Budapesten ismerkedtek meg Szabó Lõrinccel. 1945 õszén otthonukba
invitálták õt, aki örömmel fogadta meghívásukat. Egy téli
napon érkezett Thomasék sóstóhegyi házába, ahol nyugodt körülmények között tudta folytatni verses önéletrajzát. A nappaliban, a kályha mellett berendezett kuckóját
el is nevezte a „tücskök szerkesztõségének és kávéházának”, amelynek Thomas Ernõ és felesége, valamint lányuk,
Thomas Marianne voltak a tulajdonosai, õ pedig a törzsvendége. Termékeny és idilli napok voltak ezek a költõ
számára, amelynek egy rablótámadás vetett véget: január
19-én fegyveres katonák törtek be hozzájuk, akik a család
mozdítható értékein túl Szabó Lõrinc személyes tárgyainak nagy részét is magukkal vitték. Ezután a család nyíregyházi rokonaihoz költözött, s még pár napig a költõ is
velük maradt. Az elutazása elõtti napon még egy rögtönzött irodalmi estet rendeztek a tiszteletére, ahol felolvasta
a Sóstóhegyen írt versek többségét. A költõ Thomaséknak
megküldött listájából kiderül, hogy 64 verse született itt,
az 1947-ben megjelent kötet csaknem egyötöde. A költõ
emlékét 1972-tõl utca, 1992-tõl pedig Labossa Gusztáv
és felesége kezdeményezésére az általános iskola neve
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GAZDIKERESÕ
Simon: Körülbelül 1 éves keverék kan.
Kedves kutyus, aki ideális családi kedvenc
lehet.
õrzi Sóstóhegyen. 1992-ben a Thomas-család egykori
(többször átépített) házának falán a Városvédõ Egyesület
egy emléktáblát helyezett el. Ugyanekkor az iskola Katona Béla elõszavával egy kis kötetben megjelentette a Sóstóhegyen írt verseket. Az idõközben a lakóház felújítása
miatt leszedett táblát 2009 tavaszán egy kiegészítõ tábla
kíséretében újra elhelyezték. A város 1952-ben Sóstóheggyel együtt ezt az irodalomtörténeti örökséget is megkapta.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

Alma: Körülbelül 2 éves ivartalanított keverék
szuka. Ideális
családi kedvenc
válhat belõle.
Pamacs: Körülbelül 5 éves
ivartalanított keverék kan.
Ideális családi kedvenc
válhat belõle.

Mandy: Körülbelül másfél
éves keverék szuka. Jámbor,
szelíd kutya, ideális családi
kedvenc válhat belõle.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a „Nyíregyháza Város Sportjáért ” „Kovács (Bütyök) József-díj”
elnevezéssel kitüntetést alapított.
E kitüntetés a városban eredményesen tevékenykedô vagy
kiemelkedô sportsikert elért sportolónak, sportszakembernek adományozható.
A kitüntetést évente a Magyar Sport Napját (május 22.)
megelôzô közgyûlésen egy személy kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy jogi
személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2014. január 31-éig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
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