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mûködik a tanyagondnoki
szolgálat Nyíregyházán.
Több száz, a várostól
távol élõ, idõs, sok
esetben egyedül élõ
nyugdíjasnak segítenek
nap mint nap.
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DÉLUTÁN IS PIAC!

MÓDOSULT SZABÁLYOK.
A korábbi gyakorlathoz
képest több ponton módo-
sultak a választás szabá-
lyai. Dr. Szemán Sándor,
Nyíregyháza címzetes
fõjegyzõje nyilatkozott
szerkesztõségünknek.

„Okos” kukákkal, komputerrel és érzékelõvel ellátott
szemétgyûjtõ autókkal, elektronikus dokumentációval, új
szelektív hulladékgyûjtõ edényekkel és házi komposztá-
lókkal korszerûsítik 2015 júniusára Nyíregyházán a vá-
ros hulladék-gazdálkodási rendszerét.

2015-re intelligens szelektív hulladékgyûjtõ rendszert
vezetnek be Nyíregyházán. Ezt jelentette be dr. Kovács
Ferenc polgármester. 1  020  595  000 forintból fejlesz-
tik a rendszert a Nyíregyháza Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztése, infor-

ÚJABB EGYMILLIÁRD FORINT NYÍREGYHÁZÁNAK

matikai korszerûsítése projekt keretében. A 2013 júniu-
sában benyújtott európai uniós pályázaton az önkor-
mányzat 969 565 250 forintot nyert, a városnak csupán
a projekt költségének 5 százalékát kell önerõként bizto-
sítania.

VILÁGSZÍNVONALÚ FEJLESZTÉS
2015 júniusára korszerûbbé válik a családi házas öve-

zetekben a szelektív hulladékgyûjtés, a Térségi Hulladék-
Gazdálkodási Kft. új jármûveket és célgépeket szerez be,
a kukákat vonalkódos matricákkal és rádiófrekvenciás

Megduplázódott az influenzások száma Nyíregyházán. A
tisztiorvosi szolgálat szerint már járványról kell beszélni a nyír-
egyházi járásban. Dr. Magyar Veronika megyei tiszti fõorvos
adatai szerint több mint százféle vírus fertõz az enyhe idõjárás
miatt a szabolcsi megyeszékhelyen. A felsõ légúti megbetege-
dések mellett egyre több esetben influenzát is jelentenek a
háziorvosok, akik a tüneteket leggyakrabban a kisgyermekek
és a fiatal felnõttek körében tapasztalták. Az elmúlt héten már
izolálták is, melyik influenzatörzs fertõz a nyíregyházi járás-
ban. Akik korábban beadatták a védõoltást, most megnyugod-
hattak, mert ez ellen védi õket. Akik nem adatták be az oltást
és megbetegednek, azoknak azt javasolják, hogy néhány na-
pig otthon pihenjenek, így nem adják tovább a fertõzést, és az
esetleges szövõdmények kialakulása is mérsékeltebb.

EGYRE TÖBB AZ INFLUENZÁS

„MEGOKOSODNAK” A VÁROSI KUKÁK

chipekkel látják el, a gyûjtést végzõ autókat komputerek-
kel és érzékelõkkel szerelik fel, elektronikussá válik a do-
kumentáció, és egyes városrészekben házi komposztálást
vezetnek be. A projekt illeszkedik Nyíregyháza többi kör-
nyezetvédelmi programjához. Magyarországon ilyen kor-
szerû hulladék-gazdálkodási rendszert jelenleg még nem al-
kalmaznak.

A fejlesztés összköltsége meghaladja az 1 milliárd fo-
rintot, az uniós támogatás mértéke 95 százalékos. A kor-
szerûsítés után precízebben tervezhetõ majd a hulladék-
gyûjtés, és kiszûrhetik a díjat nem fizetõket. /4. oldal

A Móricz Zsigmond Színház által is nagy sikerrel játszott
Fekete Péter egyik slágerét ma bátran idézhetjük.
Lapunk ugyanis ezen a héten – a hazánkban elter-
jedt megnevezés szerint – Valentin-napon jelenik
meg. Érdemes emlékezni az angolszász világból
érkezõ „ünnep” homályosuló eredete kapcsán
Szent Bálintra, aki valóban a szerelmesek,
jegyesek, fiatal házasok védõszentje (is). S talán
nem véletlenül zajlik épp most hetedszer Ma-
gyarországon, csakúgy, mint huszonegy ország-
ban a Házasság hete, mely a család értékeire és
fontosságára hívja fel a figyelmet. Így, vagy úgy,
mindez a szerelemrõl szól, amit címlapfotónk két
szereplõje, Ivett és Norbert idéz meg mosolyával,
tekintetével a lassan tavaszodó Nyíregyházán.

„CSAK SZERELEM KELL
ÉS KÉSZ!”

Fotó: Máté János



2014. FEBRUÁR 14.2

NAPRÓL NAPRA A HÉT

FEBRUÁR 7., PÉNTEK

PUSKÁS TIVADAR KÖSZÖNTÉSE
Puskás Tivadart 60. születésnapja al-

kalmából köszöntötte a Móricz Zsig-
mond Színház társulata a Lenni vagy
nem lenni címû elõadás után a Nagy-
színpadon. Az ismert mûvész több tár-
sulatban is megfordult, 2003-tól lett a
Móricz Zsigmond Színház tagja.

FEBRUÁR 11., KEDD

90. SZÜLETÉSNAP
Lipták Lajos önkormányzati képviselõ

köszöntötte születésnapja alkalmából
Koós Miklósné nyíregyházi lakost. A szép-
korú ünnepelt számára otthonában adták
át Magyarország Kormányának és Nyír-
egyháza önkormányzatának emléklapját.

FEBRUÁR 10., HÉTFÕ

ARANYESÕ A SIPKAYBAN
A Sipkay Barna Kereskedelmi, Ven-

déglátóipari, Idegenforgalmi Középisko-
la, Szakiskola és Kollégium sikeresen
szerepelt a XII. Farsang kupán, amelyet
Tatán tartottak. Részletek a nyiregyha-
za.hu oldalon.

FEBRUÁR 9., VASÁRNAP

SZABOLCS KUPA
XII. alkalommal rendezte meg a me-

gyei kereskedelmi és iparkamara a Sza-
bolcs Kupa Nemzetközi Fodrász, Kozme-
tikus, Mûkörömdíszítõ és -építõ, Pedikû-
rös versenyét. Az érmek, kupák, okleve-
lek mellett számos, szakmai támogatók
által felajánlott különdíj talált gazdára.

FEBRUÁR 7., PÉNTEK

TÁNCFARSANG
11. alkalommal rendeztek Táncfarsan-

got a Móricz Zsigmond Színházban. A
különleges rendezvényen több mint 100
táncos mutatkozott be. Felléptek: a Mûvé-
szeti Szakközépiskola növendékei, a Sza-
bolcs Néptáncegyüttes, a Kontúr Fizikai,
valamint a Közép-Európa Táncszínház is.

FEBRUÁR 7., PÉNTEK

SEGÍTETTEK AZ ELFOGÁSÁBAN
Emlékplakettet adományozott dr.

Tarcsa Csaba rendõr dandártábornok, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rend-
õr-fõkapitányság vezetõje Pusztai Sán-
dornak és Bordás Bélának, akik egy kül-
földrõl ide érkezett zsebtolvaj társaság
rendõrkézre kerítését segítették elõ.

FOLYNAK A BONTÁSI MUNKÁK

A SZOMSZÉD FÛJE  ZÖLDEBB!
Nyíregyháza önkormányzata és a

NYÍRVV Nonprofit Kft., városszépítõ ak-
ciója keretében az idei évben is meghir-
deti füvesítési programját, melynek cél-
ja a város környezetének, közterületei-
nek szépítése, ápolása.

A lakosság az akció keretében 1 köb-
méter komposztos termõföldkeveréket és
1 kilogramm fûmagot igényelhet – a kész-
let erejéig, melyet a közterületek (elõker-
tek, utcafronti zöld felületek) szépítésére
használhatnak fel.

Az érdeklõdõk az igényléseket a
NYÍRVV Nonprofit Kft. honlapjáról letölt-

hetõ adatlapon 2014. február 28-áig küld-
hetik el a marketing@nyirvv.hu e-mail
címre, vagy postai úton a NYÍRVV
Nonprofit Kft. 4401 Nyíregyháza, Tüzér
utca 2–4. levelezési címére. A postai
igényléseken tüntessék fel, hogy a füve-
sítési akcióban kívánnak részt venni!

Kérik azokat, akik a tavalyi évben si-
keresen vettek részt a füvesítési akcióban,
idén ne pályázzanak!

A kérelmeket beérkezési sorrendben bí-
rálják el. Az érintettek március 17–28. kö-
zött vehetik majd át a komposztos termõ-
földkeveréket és a fûmagot a NYÍRVV te-
lephelyén (4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 4.).

Egyre többen állnak meg a Váci Mihály
Kulturális Központot körülvevõ kerítés ré-
seinél, hogy meglessék, mi zajlik az épít-
kezésen. Dolgoznak a munkagépek, nõ a
bontásból eredõ törmelékhegy. Hagymási
Gyula, pályázatok és projektmenedzsment
referatúra vezetõ arról tájékoztatott, hogy
2013. december 31-én aláírták a vállalko-

zási szerzõdést, ekkor kezdõdtek az elõké-
szítõ és bontási munkálatok. A hónap vé-
gére befejezõdik a bontás és elkészülnek a
kiviteli tervek is. Ennek jóváhagyását köve-
tõen várhatóan márciusban kezdõdhet el a
VMKK újjáépítése. De ez idõ alatt is zajlik
az Agóra program, hiszen több ingatlant is
érint a beruházás, ahol zajlik az építkezés.

A FIATAL VÁLLALKOZÓKAT SEGÍTIK
Közel hétmilliárdos forrással se-

gíti a kormány a fiatalok vállalko-
zóvá válását. A pályázatokban
vissza nem térítendõ támogatást
kapnak a résztvevõk, akiket képzés-
sel is segítenek. Nyíregyházán kö-
zel húszan vesznek részt a program-
ban.

Magyarországon a fiatal munkanél-
küliek aránya 2012-ben 28,1 száza-
lék volt, míg az elmúlt év utolsó ne-
gyedében 21 százalék, tehát valame-
lyest javult a helyzet. Nem csak Ma-
gyarországon, de az egész unióban
gondot okoz a fiatalok foglalkoztatott-
sága – errõl Czomba Sándor, foglal-
koztatáspolitikáért felelõs államtitkár
beszélt Budapesten. Most egy közel
hétmilliárdos programot indít a Nem-
zetgazdasági Minisztérium, ebben a fi-
atalok vállalkozóvá válását segítik. A

képzések mellett forrást is biztosítanak
az induláshoz.

Négy régióban, köztük az Észak-al-
földiben már elkezdõdtek a pályázattal
összefüggõ képzések, országosan 2130
fiatal részvételével. Nyíregyházán kö-
zel huszan vesznek részt a képzésben,
õk a vállalkozáshoz szükséges ismere-
teket sajátítják el. Közöttük többen is
vannak, akik jelenleg is dolgoznak, de
a jövõben vállalkozást akarnak indítani
és abban sikeressé válni.

A programra 6,9 milliárdot fordít a
kormány. A képzésekre 2 milliárd áll
rendelkezésre, a második félévben pe-
dig – az üzleti terv elkészítését követõ-
en – 3 vagy 6 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást kaphat mintegy
1500 fiatal arra, hogy elképzeléseiket
megvalósíthassák. Erre közel 5 milliárd
forintot fordítanak. A magyar vállalko-
zók között egyébként a fiatalok aránya
valamivel kevesebb mint 4 százalék.

FEBRUÁR 11., KEDD

SZÉPKORÚ VÁROSLAKÓ
Harsányi Lászlót, városunk szépkorú

polgárát, 90. születésnapja alkalmából
Szilvási István önkormányzati képvise-
lõ is köszöntötte Magyarország Kormá-
nya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében.

FEBRUÁR 11., KEDD

A KILENCEDIK X-BE LÉPETT
Kotrányi Andrásnét családja és

dr. Szilassy Géza önkormányzati képvi-
selõ köszöntötte 90. születésnapja alkal-
mából. Vilma néni még ma is szívesen
fõz, ha ereje engedi, szeret újságot ol-
vasni, tévét nézni, jó idõben az udvaron
sétálni és gyönyörködni a virágokban.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Jól mûködik a tanyagondnoki szolgálat Nyíregyhá-
zán. Több száz, a várostól távol élõ, idõs, sok esetben
egyedül élõ nyugdíjasnak visznek ételt, gyógyszert, ha
pedig szükséges, az orvoshoz is elviszik a rászorulót.
A tanyagondnokok ugyanakkor nem csak az idõseket
segítik, a tanyákon élõ gyerekeket is elszállítják az is-
kolába.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

Sebõk Pálné is örömmel fogadja Lászlótanyán Garai
Gyõzõ tanyagondnokot, aki mindennapos látogató az idõs
hölgynél. Nem csak az ebédet hozza naponta, hanem
bármiben szívesen áll gondozottjai rendelkezésére. A
hölgy elmondta: legyen bevásárlásról vagy ügyintézésrõl
szó, bármiben számíthat a tanyagondnok segítségére.

Garai Gyõzõ, a HUMAN-NET Alapítvány munkatársa
azzal egészítette ki: – Nekem az a feladatom a tanyagond-
noki szolgálat keretében, hogy az idõs, rászorult embe-
reknek kiszállítsam az ebédet, szükség esetén orvoshoz
vigyem õket, és ha igénylik, gyógyszerek felíratását és ki-

NINCS LEHETETLEN A TANYAGONDNOKOKNAK

váltását is megoldom. De persze ezek mellett bevásárlás-
nál, kisebb ügyek lebonyolításánál is segítek, s tûzifát is
szívesen viszek be, ha arra van szükség.

Sebõk Pálnénál Lászlótanyán mindennapos vendég
Garai Gyõzõ tanyagondnok

A Nagyszálláson, Nyírjesen és a Nyíregyházát nyugati
irányban körbeölelõ bokortanyákon három tanyagondno-
kot alkalmaz a HUMAN-NET Alapítvány, melynek ellátási
szerzõdése van az önkormányzattal családsegítésre és a
tanyagondnoki szolgálat mûködtetésére. Az általuk lefedett
területen közel 10 ezer ember él és közülük 250-et látnak
el a tanyagondnokok. Az alapítványnál azt mondják, igye-
keznek minden ügyfelük problémáját megoldani.

Orosi Gábor Bence, az alapítvány munkaerõ-piaci ta-
nácsadója, mûködésért felelõs vezetõ azt emelte ki:

– Nagyon rugalmasan tudunk reagálni a gondnoksá-
gunk alatt állók által felvetett problémákra. Büszkén mond-
hatom, hogy még nem találkoztunk a kollégákkal olyan
problémával, amire nem találtunk volna megoldást. Egé-
szen olyan szintig el tudunk menni, hogy nem csak a krí-
zishelyzetben élõk tüzelõvel való ellátását tudjuk megol-
dani – Nyíregyháza város támogatásával és a NYÍRVV se-
gítségével –, hanem akár a fa felaprításában is segítünk.

A szolgáltatás egyik hiánypótló eleme, hogy szükség
esetén a tanyákon élõ gyerekeket is iskolába szállítják. A
gondnoki szolgáltatás finanszírozására az alapítvány 6
millió forintot kap az államkincstártól, a mûködtetéshez
szükséges további forrásokat önerõbõl teremtik elõ.

Több uniós forrást és a pénzek közvetítõk nélküli
felhasználását ígéri a kormány az idei évtõl kezdõdõ
új uniós gazdasági ciklusban. Csepreghy Nándor, ki-
emelt fejlesztésekért felelõs helyettes államtitkár Nyír-
egyházán azt mondta, 100 milliárd forintot már bizto-
san itt kell elkölteni a megyében, a fennmaradó ezer-
milliárdokért pedig jó pályázatokat kell írni. Nyíregy-
házán önálló irodát nyit a Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 4400 fej-

lesztési projekt valósult meg 2007 óta, európai uniós és
hazai költségvetési támogatásból. A beruházások összér-
téke pedig megközelíti az 500 milliárd forintot. A kormány
tárgyalásainak köszönhetõen a 2014–2020-as gazdasági
ciklusban még több pénz, országosan 10 500 milliárd fo-
rint áll majd Magyarország rendelkezésére.

Csepreghy Nándor, kiemelt fejlesztési programokért
felelõs helyettes államtitkár arról számolt be Nyíregyhá-
zán, hogy a kormány a források jobb hasznosítása érde-
kében átalakította az egész fejlesztéspolitikai intézmény-
rendszert. Ennek az a célja, hogy a Brüsszeltõl kapott for-
rások közvetlenül a nyertes pályázókhoz kerüljenek és
minél jobban hasznosuljanak. Az átalakításnak köszön-
hetõen január 1-jétõl a Regionális Fejlesztési Ügynökség
tulajdonosi felügyelete a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
umtól átkerült a megyei önkormányzatok tulajdonába. Ez

SZÁZMILLIÁRD MÁR MEGVAN, A TÖBBIRE PÁLYÁZNI KELL

a lépés azt szolgálja, hogy minden forrásról ott döntse-
nek, ahol a fejlesztési pénzek felhasználásáról a legtöbb
információval rendelkeznek.

Csepreghy Nándor hangsúlyozta, a megyei fejlesztések
kapcsán nem lehet Budapestrõl jó és hatékony döntéseket
hozni, ezért akár a fejlesztési pénzek, a következõ 7 év
fejlesztési pénzeknek a dedikált felhasználása, akár az ezt
kiszolgáló intézményrendszernek a kezelése nem vélet-
lenül került a megyei önkormányzat kezébe. A legjelen-
tõsebb változás, ami kézzel fogható, az elõzõ idõszak és
a 2014–20-as idõszak kapcsán, az az, hogy Nyíregyháza
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összességében mintegy
100 milliárd forint dedikált fejlesztési forráshoz jut hozzá
a következõ 7 évben.

A helyettes államtitkár hozzáfûzte, ez nem azt jelenti,

hogy a következõ ciklusban csupán ennyi pénzre számít-
hat a megye, hanem ezt a forrást már biztosan itt kell fel-
használni. A következõ tervezési ciklusban további forrá-
sok is rendelkezésre állnak majd, azonban ezekért már
meg kell majd harcolni a pályázatokon. Hogy a pénzek
idekerülnek-e, attól függ, hogy a megye, a város, illetve
az itt élõ gazdasági, társadalmi szereplõk miként tudnak
hatékony és megvalósítható koncepciókat benyújtani.

IRODA NYÍLIK NYÍREGYHÁZÁN

Csepreghy Nándor azt is bejelentette, a Regionális Fej-
lesztési Ügynökség egy önálló kirendeltséget nyit Nyír-
egyházán. Ez azt jelenti, hogy rövidesen a megyei pályá-
zóknak az ügyeik intézése érdekében már nem kell Deb-
recenbe vagy Budapestre utazniuk, hanem itt, helyben is
segítenek majd nekik a szakemberek. A helyettes állam-
titkár rendkívül fontosnak tartja, hogy az új fejlesztési in-
tézményrendszer már nem igényli az úgynevezett tolmá-
csok közvetítését az uniós pénzeket elosztó állam és a
forrásokat felhasználó pályázók között, legyen szó akár
önkormányzatokról, akár gazdasági civil szereplõkrõl.
Ezért a pályázati rendszer átalakítása azt eredményezi,
hogy egy mindenki számára átlátható, érthetõ és egysze-
rû mederben történik majd a források felhasználása. Nem
lesz szükség olyan közvetítõkre, akik eddig 10–15 száza-
lékát is elvitték egy-egy beruházásnak. Egy 100 millió fo-
rintos projekt esetében az elõzõ idõszakban mintegy 10–
15 millió forintot kellett fordítani pályázatírás- és projekt-
menedzsment-költségekre.

Csepreghy Nándor, a kiemelt fejlesztésekért felelõs
helyettes államtitkár
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ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT: CHIPET KAPNAK A KUKÁK
Mint ahogy lapunk elsõ oldalán írtuk, több mint

1 milliárd forintból korszerûsítik Nyíregyháza hulla-
dék-gazdálkodási rendszerét.

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

TISZTA TELEPÜLÉS
– EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET

Tiszta település, egészséges környezet, ez kiemelt szem-
pontja a jelenlegi és jövõbeni városfejlesztésnek – mondta
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, amikor beje-
lentette: mintegy 970 millió forintot nyert az önkormányzat a
Nyíregyháza Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendsze-
rének eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerûsítése címû
projekt megvalósítására. Az idén márciusban kezdõdõ prog-
ram összköltségéhez a városnak csupán 5 százalék önerõvel
kell hozzájárulnia. Magyarországon ilyen korszerû hulladék-
gazdálkodási rendszert jelenleg még nem alkalmaznak.

– Jelenleg is több olyan beruházás folyik a városban, pél-
dául a szennyvíz-beruházás, a Nyírtávhõ és a Nyírségvíz fej-
lesztései, ahol a környezetvédelem és a fenntarthatóság érvé-
nyesítése kiemelt szempont volt – mondta Nyíregyháza pol-
gármestere –, és ez a projekt szervesen igazodik azokhoz az
eredményekhez is, amelyeket a hulladékgyûjtés és a környe-
zetvédelem területén értünk el, és amiért több elismerést is
kapott a város, például Arany Hangya Díjat vehettünk át és a
Föld Órája Fõvárosa lettünk. Mindez, azt gondolom, szem-
pont lehetett ennek a pályázatnak a pozitív elbírálásában.

A márciusban kezdõdõ program keretében fejlesztik a
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. informatikai rendszerét,
és a cég 17 új jármûvet és célgépet szerez be.

„OKOS” KUKÁK

Nyíregyházán „okossá” válnak a kukák: a lakossági hul-
ladékgyûjtõ edényeket vonalkódos matricákkal és rádiófrek-
venciás chipekkel látják el, a gyûjtést végzõ autókat pedig
komputerrel és érzékelõkkel szerelik fel, ez lehetõséget ad a
hulladékgazdálkodási rendszer eseményeinek automatizált
követésére és elektronikus dokumentációjára.

– A chipek által kibocsátott rádiófrekvenciát a gyûjtõjármû
be tudja majd olvasni, így azonosítani tudjuk az ingatlantu-
lajdonosokat – mondta Petró Árpád, a Térségi Hulladék-Gaz-
dálkodási Kft. ügyvezetõje. – A közszolgáltatónak így pontos
kimutatása lesz arról, melyik ingatlanról szállította el a hulla-
dékot, és azt milyen gyakorisággal tette. Ez a késõbbi logiszti-
kai rendszer kialakításánál nagy segítséget jelenthet, hiszen
elképzelhetõ, hogy más rendszerben alakítjuk ki a begyûjtést,
és ezzel csökkenteni tudjuk a környezetterhelést.

KISZÛRHETIK A „POTYAUTASOKAT”

Az új rendszer bevezetése után Nyíregyházán precízeb-
ben tervezhetõ majd a hulladékgyûjtés, és kiszûrhetik a
„potyautasokat”, vagyis azokat, akik úgy veszik igénybe a
szolgáltatást, hogy nem fizetik a hulladékszállítási díjat.

– Azzal, hogy minden egyes kukába chipet és azonosító-
rendszert szerelünk be, meg tudjuk állapítani, hogy mely
tulajdonosok azok, akik fizetik a díjat, és kik azok, akik
nem – mondta Petró Árpád. – Ha a hulladékszállítás során
olyan edényt ürítenek ki, amely nincs ellátva chippel, a rend-
szer azonnal riaszt. Ezzel elindul egy olyan eljárás, amellyel
kiderítjük, hogy kinek a tulajdonában áll az edény, és miért
nem szerepel a rendszerünkben.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS

Nyíregyházán a szelektíven gyûjtött összes hulladék
mennyisége jelenleg a kommunális hulladékmennyiség 50
százalékát teszi ki, beleértve a zöld hulladékot, építési tör-
meléket, valamint a hulladékudvarokban és hulladékgyûj-
tõ szigeteken eleve szelektíven gyûjtött hulladékanyagokat
is. A 2015 júniusára megvalósuló program keretében Nyír-
egyháza családi házas övezeteiben 22 ezer háztartásban a
zsákos szelektív hulladékgyûjtést felváltja a konténeres gyûj-
tés, ehhez a családok a papír- és mûanyag hulladék gyûjté-
sére alkalmas 240 literes edényt kapnak. A konténereket a
házaktól kéthavonta szállítják majd el, így a gyûjtés költ-
séghatékonyabbá és környezetkímélõbbé válik. A szerves
hulladékok hatékony újrahasznosításáért pedig a program
keretében Nyíregyháza egyes kertvárosi részein 2000 da-
rab komposztládával házi komposztálókat alakítanak ki.
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AZ IDÕSEKÉRT
Elfogadta a 2014. évi munkatervet Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa.

Az ülésen a szilárd hulladék szállításáról, illetve a költ-
ségvetési rendelet alapján a civil pályázati lehetõségekrõl
számoltak be.

A tanácstagok egy februártól novemberig tartó, átfogó
tervezetet kaptak a következõ üléseken tárgyalandó na-
pirendi pontokról. Szóba került, hogy többen panaszkod-
nak a galambpiszok miatt, ami a „piros ház” környékén
halmozódott fel, ahol orvosi rendelõ is található, illetve
a buszmegállók is gyakorta zsúfoltak, így a galambpi-
szok egészségügyi kockázatot is jelenthet.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. ezen témával kapcsolatos
közleményében azt írta, köztisztasági feladatainak ellá-
tása során a galambürüléktõl is folyamatosan takarítja a
várost, fertõtlenítõ lemosásokat végez. A „piros ház” épü-
letében a madarak valóban szívesen fészkelnek és sza-
porodnak, de ebben az esetben a társasháznak kell gon-
doskodnia a galambriasztásról, illetve a ház környéké-
nek takarításáról.

Fintor Károlyné, a tanács titkára szerint az elmúlt év-
ben is sok, az idõsek problémáival, mindennapjaival kap-
csolatos témát sikerült megbeszélni. Az összesen 17 pont
között példának okáért a közlekedés, a kerékpárutak, az
egészségügy, a betegszállítás és a betegápolás is helyet
kaptak. Éves beszámolójukat a közgyûlés egyhangúlag el-
fogadta.

Ingyenes jogi tanácsért fordulhatnak a nyíregy-
házi nyugdíjasok dr. Tirpák György ügyvédhez.
A városban mûködõ Idõsügyi Tanács még júniusi
ülésén vetette fel a segítségnyújtásnak ezt a for-
máját, mint lehetõséget, amit augusztus elsejétõl
vehetnek igénybe a nyugdíjasok. A fõleg polgári
ügyekkel foglalkozó ügyvéd elõzetes bejelentke-
zés alapján fogadja klienseit.

Dr. Tirpák György elmondta, a nyugdíjasokat éle-
tük vége felé általában az örökléssel, hagyatéki eljá-
rással kapcsolatos dolgok foglalkoztatják. Más nyug-
díjas – aki a devizahitel csapdájába került, mert meg-
próbált segíteni a gyermekének – saját ingatlanát bo-
csátotta fedezetként a bank rendelkezésére, és a ki-
alakult helyzet az otthona elvesztésével fenyeget.

Olyan nyugdíjas is fordult már jogi tanácsért, aki-
nek a szomszédjával voltak problémái. Elbirtoklási per,
föld tulajdonjogával kapcsolatos eset, és birtokhábo-
rítási ügyben is kérték már az ügyvéd ingyenes segít-
ségét. A szolgáltatás tanácsadásra terjed ki, nem pe-
dig a bíróság elõtti jogi képviseletre. Aki élni kíván a
lehetõséggel, idõpontot egyeztethet a 06-30/438-6663-
as, illetve a 06-20/474-0883-as telefonszámokon. Az
ingyenes jogi szolgáltatás az Univerzum Üzletház elsõ
emeletén, a 107-es szobában vehetõ igénybe.

INGYENES
JOGI SEGÍTSÉG

A TELEPÜLÉS-
FEJLESZTÉSRÕL

„A településfejlesztés lehetõségei 2014–2020 kö-
zött – városok és vidékeik együttmûködése” cím-
mel kétnapos országos konferenciának adott otthont
nemrégiben Nyíregyháza. A konferencia idõpontja
nem véletlenül esett egybe a szervezõ ART VITAL
Tervezõ, Építõ és Kereskedelmi Kft. fennállásának
20. és az általa vezetett Klaszter tevékenységének
10. évfordulójával, és kapcsolódott Ybl Miklós szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett
„Magyar Építészet Éve” 2014. évi eseményeihez.

A konferencia elsõ elõadásai a visszatekintés je-
gyében hangzottak el. Többek között Nyíregyháza
eredményeirõl is hallhattak elõadást a szakembe-
rek Kósa Tímea alpolgármester elõadásában. A kon-
ferencia második része az elõretekintés jegyében a
következõ tervezési idõszakra fókuszált. A konfe-
rencia második napján, számos megvalósult projek-
tet tekintettek meg a résztvevõk.

A III. Planet.hu szervezõi nevében Végh József épí-
tész, a Területi Építész Kamara és a konferencia név-
adó Klaszter elnöke záró gondolatokat fogalmazott
meg a térség kelet felé húzódó fejlõdési és turiszti-
kai tengelyérõl, a Móricz Zsigmond által elnevezett
„ Tündérmezõ”, azaz az alapvetõen megyénket je-
lentõ keleti országrész értékeirõl és annak további
népszerûsítésérõl.

A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja Tisz-
telt Fogyasztóit, hogy az új közszol-
gáltatói számlaképre vonatkozó törvé-
nyi elõírások alapján a távhõszol-
gáltatók által kibocsátott lakossági
számlák számlaképe is módosult.

Az átállás miatt
– a 2014. január hónapra vonatko-

zó számlák a korábban megszo-
kottól késõbbi idõpontban készül-
tek. A késõbbi idõpontban készült
számlák fizetési határideje, így a
csoportos beszedési megbízással
teljesítõ fogyasztók esetében a ter-
helési idõpontok is kitolódnak,
mely miatt szíves megértésüket
kérjük. Egyúttal kérjük, hogy a ké-
sõbbi idõpontokban történõ terhe-
lések teljesülése céljából szíves-
kedjenek a folyószámlákon to-
vábbra is fedezetet biztosítani.

– A februári tárgyhavi számlák a
megszokott határidõben készülnek
el, így ezek fizetési határideje a ko-
rábbiaknak megfelelõen március
elején lesz esedékes, tehát a két
számla fizetési határideje között a
megszokott 1 hónaptól rövidebb
idõ áll majd rendelkezésükre.

TÁJÉKOZTATÓ
– A januári számlákhoz hasonlóan

a megszokottól késõbbi idõpont-
ra tolódik az elõzõ féléves elszá-
molások számlakészítési idõpont-
ja is. Emiatt a februári részszám-
lák még nem az elõzõ félévi fel-
használásokból számított havi át-
lagfogyasztások adatait fogják tar-
talmazni, azokat legkorábban a
márciusi számlázástól tudjuk al-
kalmazni.

– Az elszámoló számlák tárgyhavi-
val egyenlegelt fizetési lehetõség-
re nincs mód, külön kell kiegyen-
líteni a tárgyhavi és elszámoló
számlákat, illetve külön utaljuk
vissza az esedékes megtakarításo-
kat is.

A költségosztók szerinti költségfel-
osztások már folyamatban vannak, így
a közös képviselõk részére az errõl
készült Tájékoztatót a megszokott mó-
don küldjük, de annak jóváhagyását kö-
vetõen az elszámoló számlákat – a köz-
pontosított elõállítás miatt – hosszabb
átfutási idõvel tudjuk készíteni.

A változások miatti átmeneti kelle-
metlenségekért megértésüket kérjük.

TISZTELETTEL: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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AKTUÁLIS INTERJÚ

Áder János államfõ április 6-ára tûzte ki a 2014-es or-
szággyûlési választások idõpontját. Ekkor parlamenti
képviselõket választunk, az új törvény szerint sokkal ke-
vesebbet, mint eddig: 386 helyett 199-et. Az idén lesz
még európai parlamenti és önkormányzati választás is.
Az elmúlt évek gyakorlatához képest több ponton mó-
dosultak a választás szabályai. A változásokról dr.
Szemán Sándor, Nyíregyháza címzetes fõjegyzõje nyi-
latkozott.

Szerzõ: Sipos Marianna

A helyi választási iroda vezetõje azzal kezdte, hogy a
parlamenti választás immár egyfordulós, április 6-án min-
den eldõl. Ha egy választókerületben egy egyéni jelölt sem
kapja meg a szavazatok több mint 50 százalékát, akkor is
kiosztják a mandátumot, nincs második forduló. A válasz-
tás, ha egyfordulós, sem érvényességi, sem eredményessé-
gi küszöb nincs.

KÉT LAPOT KAPUNK

A választásra jogosult állampolgárok április 6-án a szava-
zóhelyiségben két szavazólapot kapnak. Az egyik szavazó-
lapon a pártok neveit olvashatja, alatta pedig öt nevet, akik
képviselik az adott szervezetet. Azok a választópolgárok, akik
a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételükkor kérték, hogy
az adott nemzetiség névjegyzékbe vételének hatálya az or-
szággyûlési képviselõk választására is kiterjedjen, nem párt-
listára, hanem nemzetiségi listára szavazhatnak.

A választópolgár a pártos, illetve a nemzetiségi listás sza-
vazólap mellett kap egy másik lapot is, amelyen egyéni
országgyûlési képviselõjelöltek nevei szerepelnek. Az ed-
digieknél kevesebb, 106 választókerület van az országban.
Nyíregyházát korábban arányosan két választókerületre
osztották, három település tartozott még Nyíregyházához.
Az új szabály szerint ez úgy módosult, hogy Nyíregyháza
lakosságának mintegy 80 százaléka egy képviselõt választ
majd, Nyíregyháza fennmaradó része (Nyírszõlõs, a Hímes,
a kertvárosi rész és a bokortanyák többsége érintett) kie-
gészülve a várostól nyugati-északnyugati irányban lévõ húsz
településsel (Balsa, Buj, Gávavencsellõ, Ibrány,
Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nyírtelek, Paszab,
Rakamaz, Szabolcs, Szorgalmatos, Timár, Tiszabercel,
Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári) egy másik képviselõt választ.

ÉRTESÍTÕT KAPUNK

Gyakran felteszik a kérdést, hogy a választókerületek szá-
mának csökkenésével kevesebb lesz-e a szavazókörök szá-
ma, honnan tudják meg az érintettek, hová kell menniük
szavazni? Dr. Szemán Sándor elmondta: a szavazókörök
szinte kivétel nélkül a választópolgárok által megszokott
korábbi helyükön vannak, de a választásra jogosultak feb-
ruár 7. és 17. között kapnak egy értesítõt, amelyen szere-
pel, hogy pontosan melyik választókerülethez tartozik, és
melyik szavazókörbe kell majd mennie április 6-án. A Nem-
zeti Választási Iroda névre szóló küldeményében értesíti a
választópolgárokat az országgyûlési választás kitûzésérõl,
és tájékoztatást ad arról, hogy szerepelnek a névjegyzék-
ben. Az értesítõk nyomtatása a február 7-ei névjegyzéki
állapotnak megfelelõen az elmúlt hét pénteken kezdõdött
meg, azok kiküldésével az iroda a Magyar Postát bízta meg.
A 8,1 millió választópolgár a lakcímére kapja az értesítõt.
Ha nem kap ilyet, mindenképp érdeklõdjön a polgármes-
teri hivatalban. Az értesítõ a választópolgár személyes adatai
közül csak az érintett nevét, születési nevét, születési ide-
jét és a lakcímét tartalmazza. A korábbi évektõl eltérõen az
értesítõ nem tartalmazza a választópolgár személyi azono-
sítóját, a visszaélések elkerülése érdekében. Azok eseté-
ben, akik az országgyûlési képviselõk választásán nemze-
tiségi választópolgárként szerepelnek a névjegyzékben, fel
kell tüntetni az értesítõn azt is, melyik nemzetiség listáján
szavazhatnak. Az értesítõ tartalmazza továbbá a szavazás
helyét, idejét, és azt, hogy a választópolgár melyik válasz-
tókerületben, településen gyakorolhatja választójogát. En-
nek azért van most jelentõsége, mert – ahogy ezt a fentiek-
ben is említettük – átalakították a választókerületi határo-
kat. Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az április 6-ai
választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell
megkapniuk az értesítõt.

MÓDOSULTAK A VÁLASZTÁS SZABÁLYAI

NINCS AJÁNLÓSZELVÉNY

A korábbi választások alkalmával az értesítõvel együtt
postázták az ajánlószelvényeket is, ám a választási eljárás-
ról szóló, tavaly elfogadott törvény megváltoztatta az aján-
lások rendszerét és ajánlószelvény (elterjedt nevén kopog-
tatócédula) helyett immár ajánlóíveken kell a jelölteknek
az induláshoz szükséges támogató aláírásokat összegyûj-
teniük, ezzel „házalnak”. A jelöltnek az íveken legalább
500 aláírást kell összegyûjtenie, hogy felkerülhessen a sza-
vazólapra. Ha valakit jelölni szeretne, arra a bizonyos aján-
lóívre felírja a nevét, személyi azonosítóját, magyarországi
lakcímét, valamint az anyja nevét, majd aláírja. Fontos vál-
tozás, hogy ezt nem csak egy jelöltnél lehet megtenni: a
lakcíme szerinti választókerületben induló jelöltek közül
bármennyit ajánlhat.

ÁTJELENTKEZNI IS LEHET

A jelenlegi választási szabályok is lehetõvé teszik, hogy
az is szavazhasson, aki a választás idõpontjában nem a
lakóhelyén tartózkodik. A rendszert most úgy hívják: át-
jelentkezés (régebben igazolással szavazás volt a neve).
Annyi a dolga az érintett választópolgárnak, hogy jelzi
személyesen, vagy levélben a lakcíme szerinti helyi vá-
lasztási irodánál (ez a polgármesteri hivatalban mûkö-
dik), valamint ügyfélkapun, illetve a www.valasztas.hu
internetes honlapon, hogy máshol akar szavazni (ponto-
san meg kell jelölni, hogy melyik településen kíván sza-
vazni), és automatikusan felveszik a kívánt településen
a kijelölt szavazókör névjegyzékébe (mindenhol kijelöl-
nek egy szavazókört az átjelentkezõknek). Mindezt áp-
rilis 4-én délután 4 óráig teheti meg. Az átjelentkezés
tényének megtörténtérõl a választópolgár értesítést kap.
Az átjelentkezõ választópolgár április 4-én délután 4
óráig módosíthatja, vagy visszavonhatja az átjelentke-
zési kérelmét.

BÁRHOL IS TARTÓZKODUNK,
SZAVAZHATUNK

Fontos változás, hogy immár minden átjelentkezõ a sa-
ját lakóhelye szerinti jelöltekre szavaz. Ha például valaki
Nyíregyházán lakik, de április 6-án Budapesten van dol-
ga, akkor ott is ugyanazt a szavazólapot kapja, mintha
itthon lenne. A szavazatát majd hazaküldik, és ott hozzá-
adják a többihez. Ha magyarországi lakcíme van, de kül-
földön dolgozik, nyaral vagy ott van dolga április 6-án,
természetesen élhet ott is a választójogával. Március 29-
éig a lakóhelye szerinti jegyzõnél bejelentheti (személye-
sen, levélben, de ügyfélkapun keresztül is), hogy például

Angliában vagy Argentínában kíván szavazni. A jegyzõ
ekkor törli a hazai névjegyzékbõl, és az adott külföldi név-
jegyzékbe veszik fel.

KÉTFÉLE KÜLFÖLDI SZAVAZÓ

A címzetes fõjegyzõ arra is felhívta a figyelmet, hogy az
új rendszerben kétféle külföldi szavazó van: akinek van
magyarországi lakcíme, de a szavazás napján éppen kül-
földön tartózkodik (jellemzõen ott dolgozik, tanul, vagy pi-
henését tölti), illetve aki ugyan magyar állampolgár, de nincs
magyarországi lakcíme (õk fõként a határon túli magyarok).
Az elsõ esetben csak a külképviseleteken lehet szavazni (a
kormany.hu-n elérheti a külképviseletek listáját), a második
esetben regisztrálni kell, és azután levélben, vagy külképvi-
seleten van lehetõsége szavazni. Tehát, ha olyan magyar ál-
lampolgárról beszélünk, akinek nincs magyarországi állan-
dó lakcíme, regisztrálnia kell. Annyi a dolga, hogy kitöltse a
kapott regisztrációs nyomtatványt, és postán visszaküldje a
Nemzeti Választási Irodának (1854 Budapest, Magyarország),
vagy a valasztas.hu-n, illetve az ügyfélkapun keresztül ki-
töltse a kérelmet. Ezt még március 22-éig teheti meg. Ezt
követõen a levélben szavazók kapnak majd a megjelölt címre
egy szavazási levélcsomagot. A magyarországi lakcímmel
rendelkezõkkel szemben – õk csak egy szavazólapot kap-
nak. Csak pártra szavazhatnak, egyéni jelöltre nem.

NEMZETISÉGI VÁLASZTÓPOLGÁR

Újdonsága még az is a választási eljárási törvénynek,
hogy már január elseje óta kérhetik az érintettek azt is, hogy
nemzetiségi választópolgárként szerepeljenek a névjegy-
zékben. (Az elismert nemzetiségek: a bolgár, a görög, a
horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a
ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.) Ezt levél-
ben vagy a valasztas.hu oldalon is megteheti a következõ
hetekben. Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha
valaki a parlamenti választásokra nemzetiségiként regiszt-
rál, nem szavazhat majd a pártlistákra. A nemzetiségi sza-
vazó ugyanis szintén két szavazólapot kap, de a lakóhelye
szerinti egyéni jelölt mellett nem pártlistára, hanem nem-
zetiségi listára szavazhat. A nemzetiségi listával kedvez-
ményes mandátumhoz lehet jutni a parlamentben a nem-
zetiségek képviselõinek.

FEBRUÁR 15-ÉN KEZDÕDIK A KAMPÁNY

Február 15-én, a szavazást megelõzõ 50. napon kezdõ-
dik az országgyûlési képviselõ-választás hivatalos kampá-
nya az új jogszabály értelmében, ekkortól lépnek életbe a
kampányra vonatkozó új szabályok is.

Az új jogszabály szerint kampánytevékenység minden
olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat be-
folyásolására vagy annak megkísérlésére, kampányeszköz
pedig például a plakát, a választók közvetlen megkeresé-
se, a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint a vá-
lasztási gyûlés. A választási kampány végéig a jelölõszer-
vezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készít-
hetnek plakátot, azonban a plakátokon és a szórólapokon
is fel kell tüntetni, ki készítette a hirdetményt. Figyelembe
kell venniük a jelölõszervezeteknek azt is, hogy a plakátra-
gasztásnak számos új szabálya van.

Újdonság még az is, hogy a kampányban a választási
gyûléseket nem kell bejelenteni a rendõrségnek, de a rend
fenntartásáról a szervezõnek gondoskodnia kell. Az, hogy
a választási gyûléseket nem szükséges bejelenteni a rend-
õrségnek, nem jelenti, hogy a szervezõnek más engedélye-
ket ne kellene beszereznie.

Kampányidõszakban a mûsorszolgáltatók a jelölõszer-
vezetek politikai hirdetését azonos feltételek mellett tehe-
tik közzé. A politikai hirdetéshez véleményt, értékelõ ma-
gyarázatot fûzni tilos.

Fontos új szabály, hogy mivel a kampánycsend megszûnt,
a választás napján is lehet kampányolni jelölt vagy jelölõ-
szervezet mellett. A szavazóhelyiséget magában foglaló épü-
letnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratá-
tól számított 150 méteres távolságon belül – közterületen –
választási kampánytevékenység a szavazás napján nem foly-
tatható. A szavazás napján választási gyûlés nem tartható.
Szintén korlátozás a kampánnyal kapcsolatban, hogy a sza-
vazás napján a közvélemény-kutatást végzõ személy abba
az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet
be, csak az épületbõl kilépõket kérdezheti meg. (MTI)

Dr. Szemán Sándor
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
az I. számú szennyvíztisztító telephelyére (Nyíregy-

háza, Westsik Vilmos utca 1., szennyvíztisztítási
üzem) villanyszerelõ munkatársat keres.

Alkalmazási feltétel:

– Szakirányú, középfokú végzettség
– „B” kategóriás jogosítvány
– Kezelõi szintû számítástechnikai ismeretek
– Megszakítás nélküli (mûszakos) munkarend

Munkakör ellátásához elõnyt jelent:

– Aggregátorkezelõi végzettség
– Érintésvédelmi felülvizsgáló képesítés
– Vezérléstechnikában jártasság
– „E” kategóriás jogosítvány

A jelentkezéseket 2014. február 20-áig kérjük eljut-
tatni a szvtiszt@mail.nyirsegviz.hu e-mail címre, vagy
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. postai címére: 4401 Nyíregyháza,
Tó u. 5., Pf. 290. A borítékra kérjük, írják rá: „Villany-
szerelõ – szennyvíztisztítás”

Figyelemfelhívó kampány a környezet megóvása ér-
dekében, a szelektív hulladékgyûjtés hatékonyságának
fokozására.

A Nyír Plazában a társadalmi szerepvállalások mellett
egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak a keletkezõ hulladé-
kok megfelelõ kezelésére. Ez a folyamat már az elõzõ
évben kezdetét vette, hiszen a bevásárlóközpont üzletei-
vel közösen elindítottak egy hatékony hulladékkezelési
módszert, melynek értelmében itt, a helyszínen minden,
a napi mûködés során keletkezõ papír, mûanyag, alumí-
nium és kommunális hulladékokat külön ilyen célra ki-
alakított területen, szelektálva gyûjtik. Terveik között sze-
repel, hogy a kommunális hulladékoktól külön kezelik
majd az ételudvaron keletkezõ úgynevezett zöldhulladé-
kot (növényi eredetû hulladékok), melyek komposztálha-
tók, továbbá céljuk, a konyhákban keletkezõ sütõolaj gyûj-
tése és továbbértékesítése.

A környezettudatos gondolkodásra szeretnék látogatói-
kat is buzdítani, ebbe bevonni. Ennek érdekében az épü-
let több területén helyeznek el kommunális hulladéktáro-
lókat, valamint a mozinál egy figyelemfelhívó kampányt
indítanak. A kampánnyal szeretnék népszerûsíteni a sze-
lektív gyûjtést, mellyel remélik, hogy a mozilátogatások
során keletkezõ, nagy mennyiségû hulladékok a megfele-
lõ helyre kerülnek. Figyelemfelhívó táblák, hulladéktáro-
lók és szórólap segítségével lépésenként tájékoztatják a
látogatókat a helyes hulladékkezelésrõl. Mindazoknak,
akik ebben segítségükre vannak, elolvassák a szelektív
gyûjtésre felhívó szórólapjukat, s részt vesznek a kampány-
ban, ajándék mozijegy lehet a jutalmuk.

SZELEKTÍV HULLADÉK-
GYÛJTÉS A NYÍR PLAZÁBAN
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

TÖRVÉNYEK ÉS NYELVEK
Szerzõ: Minya Károly

Jogszabályi változás miatt eltûnik az eddigi leghosszabb
szó a német nyelvbõl. A hat szó összetételébõl keletke-
zett, 63 betûbõl álló kifejezés egy tartományi szintû tör-
vényt jelöl, amelyet hatályon kívül helyeztek.

A Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgaben-
übertragungsgesetz szó a marhahús és a marhahúskészítmé-
nyek címkézésére vonatkozó elõírások betartásának felügye-
letérõl rendelkezett. Mivel a törvényt hatályon kívül helyez-
ték az uniós elõírások változása miatt, így a szó is eltûnt.

Pert indított egy nyugdíjas az NHK japán közszolgálati
televízió ellen, amiért az adó mûsoraiban szerinte túl sok
angol nyelvbõl származó jövevényszót használnak. 1,41
millió jenes, 3,3 millió forint kártérítést követelt az adótól,
arra hivatkozva, hogy a sok jövevényszó érthetetlenné tette
számára a mûsorokat, s mindez szorongással tölti el. A
nyugdíjas bírósági keresetében többek között a toraburu
(trouble, azaz gond), a riszuku (risk, azaz kockázat) és a
siszutemu (system, azaz rendszer) szavakat kifogásolta,
felelõtlenséggel vádolva a televíziót, amiért nem az emlí-
tett kifejezések japán megfelelõit használja.

Minderrõl Arany Jánosnak egy versrészlete juthat
eszünkbe: „ Törvény kell a nyelvnek, mert különben el-
vész. / Törvényét ki szabja, mint az a sok nyelvész, / az a
három, négyszáz tudós képviselõ, / kik egy-egy indítványt
sûrûn hoznak elõ, / sõt nem is indítványt, mert törvénnyé
kenik: / önnön bogarába szerelmes mindenik.” (Gramma-
tika versben) Igaz, a költõ ebben az esetben a nyelvészek
által alkotott nyelvi-nyelvhelyességi törvényekre gondolt.

Talán sokan emlékeznek még arra, hogy az országgyûlés
2001 novemberében csaknem kétharmados többséggel fo-
gadta el azt a törvényt, amelynek célja a magyar nyelv meg-
óvása volt az idegen hatásoktól. Ennek értelmében 2003 ja-
nuárjától magyar nyelven is meg kellett jeleníteni a gazdasá-
gi reklámok szövegét, valamint az üzletnevek nem tulajdon-
névi részét. Nyolc évvel a magyar nyelvtörvény hatályba lé-
pése után, 2010-ben kiderült, hogy a szabályozás nem lett
sikeres, és annyiban módosult, hogy kivette a jegyzõk hatás-
körébõl a nyelvtörvény ellenõrzését, és egy kormány által
rendeletben kijelölt szervre bízta. Azért sem hangoztatom,
mint sok más nyelvész: ugye megmondtam. A szándék jó
volt, de a kivitelezés nem sikerült.

A szlovákiai nyelvtörvény egy külön írást érdemel a
késõbbiekben.

 
Nyáron hajnali fél négykor kel és egészen este 10-ig

a kertben dolgozik, vagy a piacon árul. Délelõttönként
a vevõkkel találkozik, délután gyümölcsöt szed: kösz-
métét, ribizlit, cseresznyét, meggyet, barackot és szõ-
lõt. Évekkel ezelõtt, mikor még csak a szülei piacoz-
tak, el sem tudta képzelni ott az életet. Most pedig
már ez a természetes számára, piaci kofa lett, akit nem
csak a zamatos gyümölcsök miatt keresnek meg a vá-
sárlók, hanem mert olyan jó beszélgetni is vele. Õ Bod-
nár-Tóthné Nagy Valéria õstermelõ, aki munkája elis-
merése és megbecsülése jeléül, dr. Kovács Ferenc pol-
gármestertõl tavaly decemberben átvehette a Bencs
László arany emlékérmet, amit évente csak öt személy
kaphat meg.
 

TÕSGYÖKERES NYÍREGYHÁZI ÕSTERMELÕ

Kevés színház büszkélkedhet azzal, hogy a saját
munkatársai által alkotott darabot mutathat be. A
Móricz Zsigmond Színház 22-én 17 órától ilyen zenés
vitaminbombával kedveskedik a kicsinyeknek Jonatán
és a többiek címen.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

A komponista Kazár Pál, a teátrum zenei vezetõje, az
író pedig Tomku Kinga, akit szintén nem kell bemutatni a
Nyíregyházán színházba járóknak, hiszen mint nézõtéri
dolgozó, a mindig mosolygós leány évek óta figyel arra,
hogy semmi és senki ne zavarja az elõadások rendjét. Velük
beszélgettem a közelgõ premier elõtt.

Kazár Pálnak az utóbbi idõben még az átlagosnál is
pörgõsebben teltek napjai, hiszen szintén õ felelt a nem-
rég bemutatott Anconai 2 dalainak minél tökéletesebb
megszólaltatásáért, márpedig az is õsbemutató volt, így ki
kellett találniuk a szerzõkkel együtt, milyen legyen a siker
kulcsát adó zene.

– Vajda Katalin, a vígjáték szerzõje, Fábri Péter szöveg-
író, és Tasnádi Csaba, a Móricz Zsigmond Színház igaz-
gatója válogatták a dalokat – tudtuk meg tõle. – Tanács-
adóként engem is megkérdeztek idõnként. Az elsõ rész-
ben szereplõ olasz dalokat nagyon nehéz lett volna
überelni. A második rész húsz évvel késõbb, a rendszer-
váltás idején játszódik, ezért az arra az idõszakra jellem-
zõ diszkózene mellett döntöttünk. Nem volt egyszerû a
szerzõi jogok megszerzése; sokat kellett rá várni, márpe-
dig a bemutató idõpontja sürgetett bennünket! Amint meg-
jött egy-egy dalnak a bemutatási engedélye, már kezdtük
is a munkát, hogy a mi adottságainknak, igényeinknek

JONATÁN A SZÍNHÁZUNK GYERMEKE

megfelelõen szólaljon meg. A zenei alapok az én hang-
stúdiómban készültek, az énekes részek betanítása pedig
a leányom, Tíciána feladata volt.

Nem volt könnyû mindez! Van például a darabban egy
Baccara-szám, amit eredetileg nõk adnak elõ, s ezt kellett
például Petneházy Attila hangjára alakítani, vagy a Boney
M dalát adaptálni... Még egy sor dolgot csiszolniuk kellett
a premier után is, például a vokálokat felvenni, amit önhi-
bájukon kívül nem volt idejük berakni a helyére. A hango-
sításon is finomítani kellett, hogy például a hangerõ opti-
mális legyen. Mostanra már elégedettek a munkájukkal. Úgy
érzik, ez már vetekedik az Anconai 1-gyel. Vannak persze
olyanok, akikhez az olasz slágerek közelebb állnak, de vé-
leményük szerint a darab pörgõsebb, lendületesebb lett. A
színészek is nagyon élvezik, s óriási a közönségsiker.

– A Jonatán úgy jött létre, hogy elõször elkészítettem
egy gyereklemezt, amit megmutattam Tasnádi Csaba igaz-
gató úrnak. Õ ösztönzött, hogy használjuk fel a dalokat a
Kelekótya tündér címû darabban is, ami sikeres lett. Az-
tán elkészítettem egy másik lemezt Gyümölcsfalva címen,
de kiderült, hogy azok a dalok nem igazán illenek bele a
mostani mesedarabba, ezért át kellett írni az egész anya-
got. Amit szeretnénk mindenképpen megõrizni az erede-
tibõl, az a lemez hangulata, hiszen nagyon vidám!

Amint Kinga megtanulta a betûvetést, már írt is egy tör-
ténetet egy mesebeli szekrényrõl; amit versek, novellák,
regények követtek az évek során. Hét regénye közül egy-
nek a megjelentetésére már szerzõdése is volt, sajnos azon-
ban mindeddig egyetlen regénye sem látott napvilágot. A
Móricz Zsigmond Színházban 2007-tõl dolgozik. A most
bemutatandó mû az elsõ nagyszínpadra szánt, hivatásos
színészek által játszott alkotása. Öt kisebb egyfelvonásost
már írt színészek számára (Kuthy Patrícia, Illyés Ákos), akik
a nagykállói Korányi gimnáziumbeli tanítványaikkal mu-
tatták be azokat.

– Kazár Pál tudta, hogy szívesen írok, ezért megkért,
hogy meglévõ dalaihoz készítsek egy történetet – emlék-
szik vissza a darab születésének körülményeire. – Szeren-
csére neki és igazgató úrnak is nagyon tetszett a végered-
mény, s ennek köszönhetõ a bemutató, amit nagyon meg-
tisztelõnek tartok. A darabot Silló Sándor állítja színpad-
ra, ez lesz az elsõ rendezése városunkban. Történetünk-
ben Alma (Jenei Judit) és Jonatán (Vizkeleti Zsolt) elindul-
nak Gyümölcsfalva felé. Többen is csatlakoznak hozzá-
juk (Nyomtató Enikõ, Kosik Anita, Budai Norbert...), de
megtámadják õket a Kukacok (Gyuris Tibor, Varga Nor-
bert, Mátrai Lukács Sándor).  S hogy mi lesz a harc vég-
eredménye? Megtudjuk jövõ szombaton.

 Bodnár-Tóthné Nagy Valéria õstermelõ
és dr. Kovács Ferenc polgármester

Jelmeztervek az elõadáshoz

Szerzõ: Bruszel Dóra
 
– Fogtechnikusnak tanultam, onnan maradt meg szá-

momra a pontosság és a megbízhatóság. Szüleim is õster-
melõk voltak, tõlük jött a kert szeretete. Mindent megta-
nultam: hogyan kell metszeni a fákat, vagy azt, milyen
betegsége van a gyümölcsnek. Kora tavasztól késõ õszig
a Búza téri piacon árulok, délelõttönként ott vagyok, dél-
után pedig gyümölcsöt szedek. A kertben szeretek lenni –
hangsúlyozta.

Noha télen nem árul a piacon, és a család is megpihen-
het ilyenkor egy kicsit, már most készülnek a nagy gyü-
mölcsszezonra. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a sok
kinyitott prospektus, amelyekbõl kiválogatják, milyen faj-
tájú gyümölcsöket termesszenek.

– Amikor esküvõre kell gyümölcsöt készítenem, azt él-
vezem a legjobban, olyankor nagyon büszke vagyok. Be-
leteszem a szívemet, lelkemet, és igyekszem a legszebb
árut összeállítani. A megbízhatóság és a pontosság, ez jel-
lemzi leginkább mindennapjaimat. Ha valamit megígé-
rek a piacra, azt szeretem teljesíteni – mondja.

Boscobak körte, Saszla szõlõ, és megannyi finom gyü-
mölccsel és zöldséggel való foglalatoskodás, amelyek ki-
töltik hétköznapjait. Ráadásul még hús- és vadgalambo-
kat is nevel. Nyáron hajnalban kel és késõ estig meg sem
áll, de mint mondja, úgy szeret a kertben lenni. Bár ideje
nagy részét a piacon tölti, ezt nem bánja, hiszen: A többi
kofával úgy élnek ott, mint egy igazi nagy család!

DÉLUTÁN IS NYITVA A PIAC A BÚZA TÉREN!
A Búza téri piaccsarnok árusai kezdeményezték, hogy

ne csak a délelõtti órákban, hanem délután is lehessen
vásárolni a piacon. Elsõsorban azokat a vevõket szeret-
nék megszólítani, és becsalogatni a vásárhelyre, akik nap-
közben dolgoznak, és csak hétvégén tudnak piacra jár-
ni. A kezdeményezésnek köszönhetõen a háziasszony-
ok munka után a hétköznapi bevásárlásokat is a piacon
tudják intézni, és a helyi termelõk friss, hazai termékeit
választhatják.

Kovalecz  Róbert, a NYÍRVV Nonprofit Kft. piac- és
vásártér üzemeltetési irodavezetõje elmondta: „Társa-
ságunk a piacok üzemeltetõjeként támogatja az árusok
elszántságát, és mindent megtesz a kezdeményezés nép-

szerûsítéséért. A lehetõség persze eddig is adott volt,
hiszen a piaccsarnok este hat óráig tart nyitva. A gya-
korlatban azonban jellemzõen csak a délelõtti órákban
mûködött, az árusok szerint azért, mert nincs elég vevõ,
a vevõk szerint pedig azért, mert már nincsenek áru-
sok. Nagyon örülnénk, ha sikerülne bevezetni a dél-
utáni piacot is, hiszen a piaccsarnok tavalyi felújítása
óta több árus, nagyobb kínálat és kulturáltabb körül-
mények várják a vásárlókat.” A délutáni piac árusai a
forgalmasabb piaci napokon, szerdán, csütörtökön és
pénteken este hat óráig várják a vásárlókat, de ha a le-
hetõség népszerûvé válik, tovább bõvülhet a piaci nyit-
va tartás.
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PROGRAMOK AKTUÁLIS

Németh Lászlóné miniszter asszony felajánlása, Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium – A nagyapa óraláncán függõ

ezüst, 18. sz.-i Mária Terézia érem

AUKCIÓ A SZOBORÉRT
Aukciót szerveznek 2014. február 14-én 18 órától a

Bencs Villában, a kommunizmus áldozatainak emléket ál-
lító szobor felállításáért. Az árverésen ismert mûvészek,
sportolók, közéleti személyiségek által felajánlott tárgyak
kerülnek kalapács alá. A relikviák részletesebb listája
megtekinthetõ a nyiregyhaza.hu weboldalon, a program-
ajánló menüpontban.

Fazekas Árpád doktor két évtizede közli már azokat az
írásait, amik számba veszik Nyíregyháza civil lakosságá-
nak a kommunisták és a vörös hadsereg által okozott bán-
talmazásait, kivégzetteit. Talán az áldozatoknak tizedét
sikerült is a hajdan megparancsolt némaság bugyrából elõ-
kotornia.

Tapasztaljuk azt is, hogy a demokráciára ajtót nyitó nyír-
egyháziak közül néhányan az önkormányzati autonómiát
az 1848 elõtti városi szabadalomhoz és bezárkózáshoz
közelítik. Ami a városhatárt jelzõ táblán kívül van, ahhoz
– szerintük – nem lehet köze Nyíregyházának.

Szívem szerint való az evangélikus öntudat, de végre
figyelni kellene már arra is, hogy az idõ – leginkább a II.
világháború utáni évek – szétzilálták a város tirpák múlt-
ját. Nyíregyházát a vasútépítéssel megszerzett centrum
volta emelte korábban is a térség települései fölé. Jelentõ-
sége és hivatása a jövõben is attól függ, hogy képes lesz-e
gazdasági, kulturális és szellemi központjává válni annak
a legalább öt-hat történelmi vármegye – Szabolcs, Szatmár,
Bereg, Ung, Ugocsa, Máramaros – magyarságának, aki-
ket nyolc-kilenc évtizedre „számûztek hazánkból” a nagy-
hatalmak, és akiket – legalábbis Európába érkezésünket
követõen – Nyíregyházára bízott a történelem, hogy a
városból szerte sugárzott szellem támogatásával megõriz-
hessék magyar identitásukat.

A GAZTETTEK ELLEN TILTAKOZÓ EMLÉKMÛ

Ezek a gondolatok azért foglalkoztatnak, mert másfél-
két éve a Periférián Alapítvány kuratóriuma elhatározta,
hogy a holokausztra országszerte méltón emlékezõ szob-
rok, emléktáblák, egyéb szimbólumokhoz és jelképekhez
hasonlóan, a magyar állampolgárokon a kommunisták által
elkövetett gaztettek ellen is tiltakozó emlékmûvet állít.
Szándékunkat felkarolta és támogatja az önkormányzat
is.

Az európai civilizáció mitológiája szerint ugyanis –
Krisztus minden emberért – a magyarokért is vállalta a
kereszthalált. Isten pedig – feltámasztásával, a jobbjára
ültetésével – bizonyságot tett arról, hogy elõtte minden
ember egyformán kedves, és egyformán isteni teremtmény.
Szabad akarattal azért ruházta fel õket, hogy külön-külön
is mindenki felelõs legyen földi cselekedeteiért. A felelõs-
séget elhallgatva, ugyanezt az egyenlõséget vallja – aki
egyébként mélyen vallásos volt – Darwin is, a materialis-
ták és ateisták bálványa.

Az igazság, a jogegyenlõség, az emberiesség ellen el-
követett bûnök megfogalmazása, a gaztettek, a gyilkossá-
gok, a kínzások és meghurcoltatások kimondása, feltárá-
sa nélkül elmocsarasodik a jövõnk. A sátánok pedig bár-
mikor visszatérhetnek.

A sarló és kalapács, az ötágú vörös csillag uralma alatt
megkínzottak, elhurcoltak, kivégzettek, megalázottak, ja-
vaiktól megfosztottak egyike sem volt alábbvaló, Isten és
a Mindenség elõtt kisebb értékû ember, mint a nyilas és
horogkeresztes jelképek lengetésével kínzottak és kivég-
zettek.

A GÖRNYEDÕ TEST ÉS A TÁJIDEGEN FÁK
(GONDOLATOK EGY EMLÉKSZOBOR HELYÉNEK KERESÉSE KAPCSÁN)

Ezeket a gondolatokat az e-mail címemre jutott tiltako-
zásnak is beillõ érvelés kényszerítette a számítógépemre,
tudva azt, hogy ennek a meghatározása kizárólagosan a
városi önkormányzat hatáskörébe tartozik. Megbántani se,
sérteni sincs szándékom senkit.

MESÉL A HELYSZÍN ÉS A SZOBOR

Szemlélve a város elmúlt két évtized alatt felállított, dik-
tatúraellenes emlékhelyeit, úgy tûnik, hogy Nyíregyháza
önkormányzata korábban szégyellte az ötvenhatos forra-
dalmat. Eldugdosta az arra emlékeztetõ mûalkotásokat. A
kivégzettek szobrait a temetõbe, a barna, szürke, majd-
nem fekete színre komponált '56-os mûkõ emlékmûvet
pedig – bûnös gyermekként – a néhány lépésnyire lévõ,
szemet rontó „ormótlan falak” sarkába állította.

A javaslattevõnk folytatná ezt a hagyományt. Három
helyet javasol az emlékmûnek: a volt Szamuely szobor
helyét, az Egészségügyi Fõiskola Sóstói úti bejáratát, eset-
leg a Jósa András Múzeum sarkát. Mind a három jellegte-
lenné, mondanivaló nélkülivé degradálná az általa ideo-
lógiailag is csúfolt „görnyedõ testet.” Erõsen kifogásolja
azonban a gyarmatosítókat és a diktátorokat az emléke-
zetünkbe idézõ volt pártház parkra nézõ oldalát. Pedig ha
valahol, az emlékszobornak itt lenne a legméltóbb helye.
Akkor is, ha az elhelyezéséhez a már utaztatott „Palétát”
vissza kellene vándoroltatni eredeti helyére, és ki kellene
vágni egy tájidegen tuját vagy erdei fenyõt. Horribile dictu,
talán még egy ott éktelenkedõ vasvázas deszka emelvényt
is lejjebb kellene tolni néhány méterrel.

Ha valahol, hát ennek a „palotának” a város legszebb
terére nézõ oldalán lenne mondanivalója ennek a két öt-
ágú csillagon, börtönketrecben, kikötve „görnyedõ test-
nek.” A sétálóutcából odapillantóknak is elmondaná, hogy
Sztálin engedelmével kétszázötven-négyszázezer lányt és
anyát erõszakoltak meg, lövésre tartott fegyverek között a
felszabadítók. Szibériába hurcoltak az országból félmilli-
ónyi civilt, s hogy a párizsi békekötés után három-négy év
múlva engedték haza a magyar hadifoglyokat. A hazaen-
gedettek elsõ transzportjait a tiszalöki rabtáborba vezé-
nyelték kényszermunkára. Elmondaná, hogyan kerítették
körbe a rendõrök Pócspetrit, míg Gerõ és Kádár ávósai
hajnalra kelve „görnyedtre” vertek a faluban minden fér-
fit, mert munkájuk mellett imádkozni is szerettek volna.

Elmondaná, hogyan léptették „önként a kolhozba” a
kikötött, ájulásig botozott embereket Nagykálló tanyavi-
lágában Kádár pufajkásai. Elmondaná azt is, hogyan ver-
ték véresre az Egészségügyi Fõiskola pincéiben a Kádár
kedvelte verõlegények a megyébõl azokat, akik 1956.
október 23-a után zakójukra vagy kalapjukra tûzték a
magyar kokárdát. Egyik kérdezte: Magyar vagy? Kell még
magyar? A másik választ se várva, a gumibottal vérserke-
nésig „dicsérte a magyart.”

Mondanánk tovább, de jobb, ha helyettünk vélhetõen
az illõ helyre állítandó „görnyedt test” meséli majd el a
kommunista diktatúrák aljasságait.

A Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emlékmûve Nagy Lajos Imre szobrászmûvész tervei alapján készül,
és a Szarvas–Széchenyi utca sarkán, az egykori pártház mellett kap helyet

EMLÉKMÛAVATÁS
A Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emlékmûvét

a tervek szerint 2014. február 25-én, kedden, az áldo-
zatok emléknapján leplezik le. 16 órakor kezdõdik majd
az ünnepség a Szarvas utcai irodaház földszinti elõa-
dótermében, majd az emlékmû helyszínén, az iroda-
ház elõtti téren folytatódik, a Szarvas–Széchenyi utca
sarkán. Részletes meghívó a jövõ heti Naplóban.

Takács Péter
az MTA doktora



2014. január elsején lépett
hatályba a 2013. évi CCXVII
törvény, mely módosította a
Magyar Agrár-, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról szóló egyes ren-
delkezéseket. Ennek értelmé-
ben azon gazdálkodó szerve-
zeteknek, melyek kötelezõ
agrárkamarai tagsága meg-
szûnik, amennyiben kizáró-
lag a vállalkozás bizonyos te-
vékenységébõl eredt, újra a
területileg illetékes kereske-
delmi és iparkamarához tar-
toznak regisztrációs kötele-
zettséggel.

Tehát, ha a gazdálkodó
szervezet vállalkozói tevé-
kenységi körében más agrár-
tevékenység nem szerepel,
ismét a kereskedelmi és ipar-
kamarában válik kötelezetté
regisztrációra és az azzal járó
regisztrációs díj megfizetésé-
re a hatályba lépést követõ 60
napon belül.

Ezen tevékenységek közül
felsorolunk néhányat, a teljes-
ség igénye nélkül, melyek a
megyében gyakoriak. A tevé-
kenységek teljes listája a hi-
vatkozott törvény 1.2. mellék-
leteiben részletesen megtalál-
ható.

– Koszorúalap-készítés, vi-
rágkötés saját és nem saját
termelésû növényi anyagok-
ból.

– Virág, koszorú, dísznö-
vény és dísznövény-szaporí-
tóanyag kiskereskedelme.

VÁLTOZÁSOK
A KAMARAI REGISZTRÁCIÓBAN

– Pattogatott kukorica, pi-
rított napraforgómag készíté-
se saját és nem saját termelé-
sû anyagokból.

– Friss cukrásztermékek,
kürtõskalács készítése (nem
közvetlen fogyasztásra).

– Mezõgazdasági traktor és
egyéb mezõgazdasági gép
üzembe helyezése, javítása.

– Mezõgazdasági vegyi ter-
mékek gyártása.

– Hobbiállat-eledel és ta-
karmány-kiskereskedelem.

– Állategészségügyi ellátás.
– Állatgyógyászati készít-

mény kiskereskedelme.
– Zöldterület-kezelés.

A gazdálkodó szervezetek
számára 2012. január elsejé-
tõl kötelezõ a kamarai nyil-
vántartásba vétel kérése a te-
rületileg illetékes kamaránál,
mely akkor válik teljes érté-
kûvé, ha az éves 5000 forint
összegû regisztrációs díjat

tárgyév március 31-éig meg-
fizetik. A vállalkozónak akkor
is teljesítenie kell a jogszabály
által elõírtakat, ha nyugdíjas
vagy gyesen, gyeden van, a
regisztrációs díj megfizetése
alól csak az a vállalkozó men-
tesül, aki mûködését szüne-
telteti az adott év január el-
sejétõl az év teljes idõszaká-
ban, és azt bejelenti a terüle-
tileg illetékes kereskedelmi és
iparkamarában. A kamarai re-
gisztrációs díj fejében a ke-
reskedelmi és iparkamara
számtalan szolgáltatást kí-
nál, melyek igénybevétele
térítésmentes. Ilyen szolgál-
tatás többek között a pénz-
ügyi, gazdasági és hitelta-
nácsadás, szakképzési ta-
nácsadás, pályázat- és ren-
dezvényfigyelés, hazai és
nemzetközi üzleti partner-
közvetítés. A vállalkozói nyil-
vántartás minden érdeklõdõ
számára hozzáférhetõ és
nemcsak üzleti kapcsolatok
kereshetõek, hanem a ma-
gánszemélyek számára is
megkönnyítik egy-egy szak-
ember megtalálását. Minden
további információt megtalál-
nak az érintettek és az érdek-
lõdõk a www.szabkam.hu
oldalon, személyesen pedig
az Sz-Sz-B Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Nyíregy-
háza, Széchenyi u. 2. szám
alatt található ügyfélszolgála-
ton készséggel állnak rendel-
kezésre a munkatársak, tele-
fon: 42/311-544.             (x)
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ÉRDEKESSÉGEK HÍREK

VÁRJÁK A VÉRADÓKAT
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében heti 500 egység

vérre van szükség ahhoz, hogy zökkenõmentesen tör-
ténhessen a betegellátás. Ezt a mennyiséget a véradók
rendszeresen biztosítják, noha ritkán elõfordul, hogy
egyes vércsoportokból hiány adódik. A megyében ta-
valy 27 ezren adtak vért, a Vöröskereszt megyei szer-
vezete idén is hasonló számú véradót vár. Nyíregyhá-
zán véradásra a Vöröskereszt szervezett véradásain túl
a Nyíregyházi Területi Vérellátóban van lehetõség.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Olvasói megkeresésünk érkezett azzal kapcsolatban,
hogy a Nyíregyházi Területi Vérellátó Bocskai utca felõli
bejárata – kisajtó – zárva van, így az nehezen megközelít-
hetõ. Több potenciális véradó ezért visszafordul és nem
ad vért. Aki pedig autóval próbálja megközelíteni a Vérel-
látót, és ezért a kórház udvarán akar parkolni, annak meg
kell váltani a parkolási jegyet annak ellenére, hogy más
emberen akar segíteni. Olvasónk rendszeres véradó, mint
mondta, õ csak azt szeretné, hogy mindenki tisztában le-
gyen azzal, hogy merrõl közelíthetõ meg a Területi Vérel-
látó, hiszen minden egység vérre szükség van, nem en-
gedhetõ meg, hogy zárt ajtó miatt valaki meggondolja
véradási szándékát.

A panasszal megkerestük a Nyíregyházi Területi Vérel-
látót, de õk nem nyilatkozhattak, és az Országos Vérellátó
Szolgálathoz irányítottak minket. Braun Helga, az OVSZ
kommunikációs vezetõje elmondta, hogy az említett Bocs-
kai utca felõli kisajtó nem a Vérellátóhoz tartozik, ezért a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház sajtófõnökéhez fordultunk.

Vitkai Éva sajtófõnök közleményben válaszolt az álta-
lunk közvetített olvasói kérdésre: – A panaszos által emlí-
tett Bocskai utcai bejáratunkat vagyonvédelmi okok miatt
zártuk le. A Jósa András Oktatókórházat négy bejáraton
lehet megközelíteni, minden kapunál portaszolgálat mû-
ködik, melynek célja a betegek tájékoztatása, a biztonság
felügyelete. A jelzett bejárathoz nem lehet portaszolgála-

tot telepíteni, melynek járulékos költségeit a kórháznak
kellene kigazdálkodni. A Véradó épületének megközelí-
tése két oldalról is lehetséges, a bejáratoktól alig száz
métert kell gyalogolni, így nem indokolt a panaszos által
jelzett kapunak a nyitva tartása. A véradók ingyenes par-
kolásának lehetõségét a vezetõség megvizsgálta, és kö-
szönettel vette a jelzést. Természetesen aki vért adni érke-
zik a kórházunkba, ingyen parkolhat a Véradó Állomás
elõtt, a beérkezéskor kapott jegyet a véradó munkatársai
igazolják le. Ennek bemutatása után a parkolásért nem
kell fizetnie az igazolást felmutatónak.

NYÍREGYHÁZI TERÜLETI VÉRELLÁTÓ

A Nyíregyházi Területi Vérellátó a Jósa András Okta-
tókórház Szent István utcai fõbejárata és a Bocskai ut-
cai Rendelõintézet bejáratán keresztül közelíthetõ meg.
A véradók számára minden hétköznap 9–15 óráig nyit-
va áll az intézet, a kórházak számára pedig 24 órás
folyamatos ellátást biztosítanak – olvasható az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat honlapján.

SZERVEZETT VÉRADÁSOK
NYÍREGYHÁZÁN

A Magyar Vöröskereszt Véradás honlapján a követ-
kezõ idõpontok olvashatóak:

2014. 02. 14., 09.00–12.00, Kossuth Lajos Gimnázi-
um, Szent István u. 17.

2014. 02. 18., 08.30–11.00, Krúdy Gyula Gimnázi-
um, Epreskert u. 64.

2014. 02. 18., 12.00–15.00, Metro Áruház, Debre-
ceni út

2014. 02. 21., 08.00–10.30, NAV, Dózsa György u.
2014. 02. 25., 09.00–11.00, Szent Katalin Szeretet-

otthon, Tünde u.
2014. 02. 25., 12.00–15.00, Conti Tech Magyaror-

szág Kft., Derkovits u.
2014. 02. 28., 07.30–13.00, Bánki Donát Szakkö-

zépiskola, Korányi F. u. 17.

Fotó: illusztráció

MEGNYÍLTAK A PATIKÁK
A terveknek megfelelõen, január végétõl zavartalanul

mûködnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórházak területén lévõ gyógyszertá-
rak. A nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban két pati-
ka látja el feladatait. A szakrendelõknél található Smaragd
gyógyszertár mellett, ma már a CVC épület földszintjén is
van patika, mely teljesen megújulva, új helyen nyitotta
meg kapuit az intézmény valamennyi dolgozója, betege
és a megye lakossága számára.

ESKÜT TETTEK

Csíkszereda, Kolozsvár és Szabadka külképviseletének
munkatársai a Nemzeti Választási Iroda elnökétõl,

dr. Pálffy Ilonától (jobbra) vehették át megbízó levelüket

Letették hivatali esküjüket a Beregszászon és Ungvá-
ron dolgozó Külképviseleti Választási Iroda tagjai, akik
az április 6-ai országgyûlési választáson munkájukkal se-
gítik a szavazás törvényességét.

A beregszászi és az ungvári konzulátus munkatársai
közül közel harmincan mondták együtt az eskü szövegét,
amely arra jogosítja fel õket, hogy április 6-án, az ország-
gyûlési választáson a külképviseleteken teljesítsenek szol-
gálatot. Eddig már több mint kétszázan esküdtek fel a vi-
lág különbözõ pontjain, nagyrészt videokonferenciákon
keresztül. Csíkszereda, Kolozsvár és Szabadka apparátu-
sa pedig a Nemzeti Választási Iroda elnöke, dr. Pálffy Ilo-
na jelenlétében mondhatta el fogadalmát. Rajtuk kívül 220-
an készülnek arra, hogy a választás napján elutaznak a

Külképviseleti Választási Irodákba, hogy ott elnökként ve-
gyenek részt a munkálatokban. A határon túli választásra
jogosult személyek közül eddig közel 140 ezren regiszt-
ráltak, és 121 ezer azoknak az állampolgároknak a szá-
ma, akik a regisztrációs névjegyzékbe már bekerültek.

Dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke el-
mondta, 320 ezer levelet küldtek ki azoknak az állampol-
gároknak, akik eddig egyszerûsített honosítás révén már
megkapták a kettõs állampolgárságot, és letették az esküt.
Választási információk lapunk 6. oldalán.
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ÉJJEL-NAPPAL KULTÚRA
Február 28. és március 2. között rendezik meg a „Kul-

túrházak éjjel-nappal” elnevezésû országos rendezvény-
sorozatot, amely a kultúrházak közösségépítõ erejére
kívánja ráirányítani a figyelmet. A 2014. évi Kultúrhá-
zak éjjel-nappal programsorozat fõvédnöke Balog Zol-
tán, az emberi erõforrások minisztere. Támogató az
Emberi Erõforrások Minisztériuma.

Az akcióhoz idén is csatlakozott Nyíregyháza, a Váci
Mihály Kulturális Központ és tagintézményei jóvoltából. A
hagyományosnak mondható rendezvények: kiszebáb-ége-
tés, játszóházi foglalkozások, kiállítások mellett számos
színes programot vonultatnak fel a szervezõk, amelyek
közül a legtöbbet ingyenesen látogathatnak és ki is próbál-
hatnak a városlakók. Lehet jógázni, kung-fuzni, hastáncolni,
sakkozni, és még sorolhatnánk mindazt, amit az említett
hétvégén nekünk kínálnak.

Február 28-án, pénteken a Városmajori Mûvelõdési Ház-
ban vadnyugati hangulatról gondoskodnak a szervezõk egy
fergeteges Country Party keretében, ahol koncert, úti beszá-
moló és táncoktatás is várja az érdeklõdõket. Ugyanezen a
napon az Alvégesi Mûvelõdési Házban Hobo, azaz Föl-
des László Hármas Oltár címû irodalmi estjével teszi
tiszteletét városunkban.

Figyelem! A nagy érdeklõdésre való tekintettel csak
korlátozott számban vásárolhatók jegyek a helyszínen.

Éjfélkor ugyanitt rendhagyó módon, bár hagyomány-
teremtõ szándékkal Teaház veszi kezdetét, ezzel foly-
tatva tovább a Kultúrházak éjjel-nappal színes program-
kavalkádját.

Természetesen mindebbõl a Krúdy mozi sem marad-
hat ki, ahol a fent említett napokon, kedvezményes áron
vetítenek filmeket. A részletes programokról tájékozód-
hatnak az intézmény honlapján is: www.vacimuv.hu,
vagy telefonon: 42/411-822.

Finita 51 éves. Ennél a majomfajnál 25 év az átlag-
életkor, így a sziamang hölgy igazi matuzsálemnek
számít. Finita jó egészségnek örvend, sõt, amióta a vele
együtt lakó orangután családnál kicsi született, egye-
nesen megfiatalodott.

Hol a mennyezet rácsán csüng, hol pedig pótnagyma-
máskodik a Nyíregyházi Állatpark sziamangja, Finita, aki
51 éves, de mozgásán cseppet sem látszik a kora. Pedig õ
a legidõsebb sziamang Európában. Az Európai Állatker-
tek Szövetsége minden évben feltérképezi az európai ál-
lományt, így derült ki, hogy a legidõsebb sziamang Sós-
tón él. Ezeknek a majmoknak az átlagéletkoruk 25 év, így
Finita az 51 évével igazi matuzsálemnek számít. Az idõs
hölgy 2010-ben egy borneói orangután családdal együtt
érkezett Hollandiából a Nyíregyházi Állatparkba, azóta is

NYÍREGYHÁZÁN ÉL EURÓPA LEGIDÕSEBB SZIAMANGJA
együtt laknak a sóstói kert
Ázsia Házában, a Zöld Pi-
ramisban. Jól összeszokott
családot alkotnak, sõt, ami-
óta az orangutánpárnál kicsi
született, Finita megfiatalo-
dott. Dadusként játszik a 11
hónapos bébivel, és vígan
tûri, hogy a pici cibálja a
szõrét.

Az idõs majomhölgy különösebb gondoskodást nem
igényel, de azért évente egy teljes körû orvosi vizsgálat-
nak vetik alá. Mivel a több mint fél évszázados állatnak
már a fogai sem olyanok, mint ifjú korában, a gondozók
puhább gyümölcsöket adnak neki: a leggyakrabban na-
rancsot, mandarint, banánt és kivit fogyaszt, desszertként
pedig joghurtot kap.

Gyermekeket, szülõket és nagyszülõket várnak arra a
rendhagyó családi napra, amit március 1-jén, szombaton
tartanak Nyíregyházán.

„Ülj ide mellém, s nézzük együtt azt az utat, mely hoz-
zád vezetett”. Ezzel a címmel szervez rendhagyó családi
napot a Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú
Egyesület és a Nyíregyházi Babaklub. A rendezvényt a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, valamint Nyír-
egyháza önkormányzata támogatja. Március 1-jén, szom-
baton gyerekeket, szülõket, nagyszülõket várnak egész
napos rendezvényre a Jósavárosi Görög Katolikus Egyház-
község Közösségi Házába. A programon azt szeretnék bi-
zonyítani, hogy a szülõk feladata nem ér véget gyerme-

CSALÁDI NAP, ÉS NAGYSZÜLÕ KERESTETIK
kük felnevelésével, és a felnõtté vált gyerekeknek is fele-
lõsséget kell vállalniuk szüleik további jövõjéért is. A
Gyerecsak Egyesület olyan helyi, közösségi programot
szervez, amelyben tudatosan szerepet kapnak a hagyo-
mányos, nagy, többgenerációs család értékei.

A március 1-jei családi napra reggel 9 és délután 4 óra
között várják a gyerekeket, szülõket és nagyszülõket.

A rendezvényen egy-egy család akár teljessé is válhat:
az egyesület február 15-éig várja azoknak az idõs embe-
reknek a jelentkezését, akiknek nincs unokájuk, ezért szí-
vesen örökbe fogadnának egy családot, ahol vállalnák a
nagyszülõ szerepét.

A rendezvényre az egyesuletgyerecsak@gmail.com
e-mail címen jelentkezhetnek az érdeklõdõk.

ISMÉT NYERTEK A SZABOLCS-COOP ZRT.-NÉL!
A szerencsés vásárlók összesen 180 ezer forint értékû Erzsébet utalványt nyertek a

„ Töltse fel a családi kasszát!” nyereményjátékban. A jutalmat szerdán vették át
Szurovcsják Ilona kereskedelmi igazgatótól. Ismét bebizonyosodott, hogy érdemes a
Szabolcs-Coop Zrt. üzleteiben vásárolni és a nyereményakciókban részt venni.         (x)

Fél tucat mesterszakács gyûlt össze
a Sipkay Barna középiskola cukrászmû-
helyében, hogy közösen döntsenek ar-
ról, mit is szolgálnak fel az idei Mes-
tervacsorára.

A rangos esemény a megyei vendég-
látóipar esszenciája. Itt az oktatók,
mesterek és a tanulók is megmutathat-

ják, mit tudnak a legújabb világtrendekrõl, és
hogyan tudják ezt a hagyományos magyar ven-
déglátásba beilleszteni. Az idei Mestervacso-
rát március 22-én a Verba-tanyán rendezik
meg. A Mestervacsoráról további információ-
kat a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövet-
ség Nyíregyháza és Környéke Regionális Szer-
vezeténél lehet kapni.

MESTERVACSORÁRA KÉSZÜL A SZAKMA KRÉMJE
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AZ EB RÉSZVÉTEL A CÉL BÁTORSÁG, FEGYELEM
Szombathelyen a Falco-Trend Optika KC ellen lép

pályára szombaton a Marso-NYKK. Sitku Ernõ csapa-
tától idegenben is harcos játékot vár, és szeretnének
meglepetést okozni.

Néhány hete annak, hogy Sitku Ernõ átvette a Marso-
NYKK irányítását. A csapat azóta többször is gyõzött, és
nem csak játékban, mentalitásban is változott. Most a
nagy múltú Falco-Szombathely otthonába látogat a csa-
pat, és nem vár könnyû meccs a nyíregyháziakra. – Na-
gyon örülnék neki, ha idegenben is tudnánk azt a játékot
nyújtani, mint amit hazai pályán. Nem csodákra gondo-
lok, csak bátorságra, türelemre és fegyelemre. Az eddigi
idegenbeli találkozókon az volt a gond, hogy ha nem
úgy alakul az eredmény, mindenki pánikba esik és egyé-
nileg próbálja megoldani a támadásokat, ahelyett, hogy
csapatként gondolkoznánk. Ezen változtatni kell. Remé-
lem, ez már most hétvégén megvalósul Szombathelyen
– mondta Sitku Ernõ vezetõedzõ.

SPORTPROGRAM
Február 14., péntek 18.00 BUSZACSA, Fatum-

Nyírsuli-NRK–Kaposvár nõi röplabda-mérkõzés

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 16., vasárnap 18.00 Fatum-
Nyírsuli-NRK–Kaposvár nõi röplabda-mérkõ-
zés közvetítése

Legutóbb a Budapest bajnokságon beállította egyé-
ni csúcsát Bakosi Péter. A nyíregyházi magasugró 220
centimétert teljesített, és kevés hiányzott ahhoz, hogy
átjusson a 223 centiméteren is. Edzõ édesapja, Bakosi
Béla szerint reális esélye van arra, hogy ott legyen a
felnõtt Európa-bajnokságon.

– Egy sérülés után ritkán számít arra az ember, hogy egyéni
csúcsot ugrik majd tanítványa. Meglepõdtek?

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Valóban sérü-
léssel bajlódott Péter, meghúzódott az oldala, és elég sok
edzést kihagyott. Ezért aztán nem volt idõnk arra, hogy a
nekifutását jól összerakjuk. De a versenyre szükség volt, és
elutaztunk a Budapest bajnokságra, ahol azt reméltem, hogy
215 centiméter közelében ugrik majd. A végeredmény en-
gem is meglepett.

– Mikor látszott elõször, hogy több van benne?
– Már a bemelegítésnél. Összeszedett volt, és a 210, vala-

mint 215-öt is elsõre ugrotta, ráadásul nagyon könnyedén. A
versenyen a 215 centiméteren kicsit ránk ijesztett, mert csak
harmadikra teljesítette, de a 220 és ezzel az egyéni csúcs be-
állítása könnyen ment, sõt a 223-an is volt biztató kísérlete.

– Mennyire volt más a felkészülés, mint máskor?
– Változtattunk rajta, nem annyira a fizikális erõsítésen volt

a hangsúly az elmúlt hetekben, hanem speciális gyakorlato-
kat végeztünk. Ezeket Németországban tanulta Péter, ami-

kor a német válogatottal készült. Például a nekifutás végén a
támaszhelyzetet sikerült stabilizálni, és ennek is köszönhe-
tõen tudott nagyot emelkedni.

– Mire lehet ez jó szabadtéri szezonban?
– A fõ cél a Svájcban rendezendõ felnõtt Európa-bajnok-

ság, oda szeretnénk kijutni. A Magyar Atlétikai Szövetség
226 centimétert tûzött ki szintként, de van egy olyan kitétel,
hogy fiatalabb korú versenyzõknél eltérhetnek lefelé ettõl.
Úgy érzem, ha Péter egy 224-225 centimétert teljesítene
nyárig, utazhatna az EB-re. De addig még több nemzetközi
verseny vár ránk, no és ott van a felnõtt magyar bajnokság,
melyet szeretnénk megnyerni.

Bakosi Péter jó formában kezdte a szezont

Sitku Ernõ fegyelmezettséget vár játékosaitól
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PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.

Idõpont: 2014. február 17., 17.00 óra
Helye: Rozsrétszõlõ, részönkormányzati iroda

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Február 15., szombat 19.00 Anconai szerelmesek 2,
Zártkörû elõadás, Nagyszínpad

Február 17., hétfõ 19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Bér-
letszünet, Krúdy Kamara

Nemzetközi Könyvajándék Nap február 14-én. Ajándé-
kozzon ezen a napon egy jó állapotú könyvet a Móricz
Zsigmond könyvtár Gyermekkönyvtárának.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az érdek-
lõdõket a Móricz Zsigmond Olvasókör találkozójára feb-
ruár 14-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár ka-
maratermébe. Bõvebben: www.mzsk.hu.

Kreatív foglalkozás. Várják a kicsiket és nagyokat febru-
ár 15-én 9.00–13.00 óráig a Móricz Zsigmond könyvtár
Csiriptanyájára, ahol tea, zene, meseolvasás és farsangi ál-
arckészítés lesz a program.

A Váci Mihály Irodalmi Kávéház programja: Kultúra,
ami összeköt minket! Vendégek: Czimbuláné Novák Ibo-
lya, Bessenyei Irodalmi és Mûvészeti Társaság tagja;
Gyurcsánné H. Ibolya, Butykán élõ költõnõ. Közremûkö-
dik: Jakab Sándorné táncdalénekes, Pagonyi Szabó János
költõ, Farkas Georgina mûsorvezetõ. Idõpont: február 15-
én 14.00 óra. Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház,
Margaretta utca 50. A program végén kötetlen beszélgetés
az alkotókkal.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: február 15-én 16.00
óra: Pajkos medvebocsok; 16-án 10.00 óra: Kinek jobb a
háza. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mó-
kus játszóház mellett).

Bálint-napi vigasságra várnak mindenkit február 15-én
10.00–13.00 óra között a Városmajori Mûvelõdési Házba
(Városmajor u. 5.), ahol színes családi programokkal és helyi
tehetségek produkcióival kedveskednek a vendégeknek.
Közremûködik az Igrice Néptáncegyüttes Gyermekcsoport-
ja, a Vadcamarak Színjátszócsoport, a Flexi-Team Aerobic
Klub és a Vikár Sándor Zeneiskola népzene tanszakos nö-
vendékei, Hajdú Ágota vezetésével. A belépés díjtalan! In-
formáció: 42/434-002.

Táncház a Sóstói Múzeumfaluban. Az ingyenes rendez-
vény február 15-én 15.00 órától kezdõdik az Újlétai Mag-
tárban, ahol magyarbõdi táncokat tanulhatnak, felvidéki
mákos lepényt kóstolhatnak, s persze a tájegység viseleteit
is megtekinthetik az érdeklõdõk.

A Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezetvédelmi-Víz-
ügyi Szakközépiskola szülõi munkaközössége és az ÉVISZ
'94 Alapítvány jótékonysági bált rendez február 15-én 18.00
órától a Centrál Hotelben.

A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium tantestülete és
szülõi szervezete várja az érdeklõdõket február 15-én 18.00

órától az iskola aulájában tartandó alapítványi sportbálra!
Az est fõvédnöke dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgár-
mestere. Belépés csak meghívóval! (Bejárat a Jósa András
utca felõl.)

Az Alvégesi Mûvelõdési Ház (Honvéd u. 41.), a Nyírség
Táncegyüttes és a Görice Zenekar február 16-án 16.30-tól
Farsangi Táncházába vár kicsiket és nagyokat! Információ:
42/462-400.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az érdek-
lõdõket a „Benczúr Gyula” Alkotókör tagjainak 2013. évi
munkáiból megrendezendõ kiállításra. Helye: Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár kamaraterme (Szabadság
tér 2. III. emelet). Megtekinthetõ: február 17-éig, a könyv-
tár nyitvatartási rendjében.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár várja az
érdeklõdõket február 18-án 16.00 órára Bánszki Tamás ta-
nár, festõ- és grafikusmûvész emlékkiállításának megnyi-
tójára. Helyszín: a könyvtár Kamaraterme. A kiállítás már-
cius 7-éig látogatható.

A Nyíregyházi Fõiskola könyvtári teadélutánján, febru-
ár 18-án 16.30-tól Kissné dr. Rusvai Julianna, a fõiskola
Tanítóképzõ Intézetének oktatója tart elõadást Látogatóban
szibériai nyelvrokonainknál címmel a fõiskola Központi
Könyvtárának rendezvénytermében (megközelíthetõ a „B”
épület Mozaikterme felõl).

A Filharmónia sorozat legújabb koncertje: Muzsikás 40
– „Erdélyország az én hazám” február 18-án 19.00 órától
a Kodály-teremben.

„Játékos angol” címmel iskola-elõkészítõ foglalkozásra
várja leendõ elsõseit a barátságos, zöld környezetben mû-
ködõ Szabó Lõrinc Tagintézmény, Ökoiskola február 19-
én 15.00 órától Sóstóhegyen (Igrice u. 6.).

Cantemus bérletpárok – Régi tartalom új formában, a
Nyíregyházi Cantemus Kórus énekkaraival február 22-én
18.00 órától a Kodály Zoltán Általános Iskola hangverseny-
termében.

A Városmajor Mûvelõdési Házban (Városmajor u. 5.)
február 26-án 17.00 órától dr. Csiby Károly folytatja to-
vább elõadássorozatát, amelynek mostani témája: Erdély
védelme az 1916-os román betöréstõl a katonai összeom-
lásig. Aki a korábbi elõadásról (A székely hadosztály pél-
dája) lemaradt, az elõzõ nap, azaz február 25-én 14.00
órától bepótolhatja azt az Alvégesi Mûvelõdési Házban
(Honvéd u. 41.). Információ: 42/411-822.

A Jósavárosi Mûvelõdési Házban (Ungvár stny. 33.) az
alábbi lehetõségeket kínálják a mozgás szerelmeseinek:

ÁLLATBARÁTOK, EMBEREK!
Állatotthonunk nem tud több kölyköt fogadni! Je-

lenleg 70 kölyök van gondozásunkban, és még el sem
kezdõdött a tavaszi idõszak.

Kérünk mindenkit, hogy ha legalább egy kis idõre
(1-2 hétre) be tudja fogadni a talált állatokat, akkor se-
gítsen nekünk és az állatoknak is. Addig is fényképpel
együtt igyekszünk gazdát keresni nekik.

Valamint: a saját kutyákat leadni kívánó gazdákat pe-
dig tájékoztatnánk, hogy 8 hetes koruk elõtt kölyköt ki-
tenni vagy leadni, bûncselekménynek számít!

Állatbarát Alapítvány

gyógytornász segítségével hétfõn és csütörtökön este há-
romnegyed 6-tól kímélõ torna, majd ezt követõen negyed
8-tól kondicionáló torna, szerdán és pénteken fél hattól
másfél órás aerobik foglalkozás, amely pénteki napokon
ingyenes! Információ: 42/448-005.

Nyíregyháza MJV és Presov város önkormányzatának
közremûködésével, szlovák testvérvárosunkban, Eperjesen/
Presovban, február 28-áig a Galéria Átrium Presov, „Dia-
gonál” címen képzõmûvészeti kiállítást szervez, Aranyász
Zita, fiatal nyíregyházi képzõ- és iparmûvész munkáiból.

Retro bálba invitálnak mindenkit az Alvégesi Mûvelõ-
dési Házba (Honvéd u. 41.) március 8-án 19.00 órától. A
jó hangulatról a Vox együttes gondoskodik. Asztalfoglalás
és információ: 42/462-400, 30/369-4499.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-
NAPPAL A VASUTASBAN IS

A VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár is csat-
lakozott a Kultúrházak Éjjel-Nappal 2014. országos ren-
dezvénysorozathoz. Február 28. és március 2. között
számos érdekes programmal várják az érdeklõdõket
Nyíregyházán, a Toldi utca 23. szám alatt.

Február 28-án, pénteken több sportágat próbálhat-
nak ki a vállalkozó kedvûek. Lesz aerobik, mély-
izomtorna, de a férfiakra is gondoltak, akik megismer-
kedhetnek a Systema orosz önvédelmi sport fogásaival.

Március elsején nyit, és két napig látható az a vasút-
modell kiállítás, mely egy 25 méteres H0 modul élet-
képekkel. Állomás, híd, szántóföld, falusi gazdaság,
esküvõ, és még megannyi apró életkép ejti majd rabul
a látogatókat. Természetesen ezzel nem ér véget a vas-
út szerelmeseinek szánt meglepetések sora. Számos
relikviát láthatnak a rendezvényre érkezõk amellett,
hogy akár vetélkedõn is összemérhetik tudásukat.

Szombaton 13 órától még egy különlegességet be-
mutatnak a szervezõk, de ez már teljesen más mûfaj-
ban történik. Ekkor mutatják be ugyanis Szokol
Bernadette: A szobám csodás lakói címû könyvét.

Részletes programot találnak a www.vokevmh.hu ol-
dalon. Információ kérhetõ a vmh@t-online.hu e-mail
címen, vagy a 06-42/504-490-es telefonszámon.

Timót: Körülbelül
másfél éves keverék
ivartalanított kan.
Barátságos kutya,
termete miatt kertes
házba ajánljuk.

Szuki: Körülbelül 1
éves keverék ivarta-
lanított szuka. Kissé
még félõs, de játé-
kos kislány, aki vár-
ja szeretõ gazdiját.

A BENCS VILLÁBAN...
...február 15-én 16 órától Egy rózsaszál szebben be-

szél címû, Valentin-napi operettmûsor (örökzöld sláge-
rek: Love story, My way, Adagio; Lehár Ferenc, Kálmán
Imre operettjeit, valamint bachata- és salsatáncosok).
Énekel: Milák Mózes. Koreográfus: Pajkossy Gabriella.
Vendégmûvészek: a Gabó Tánciskola tanárai és növen-
dékei. A belépés ingyenes. Részletek: 30/252-0666.

21-én 17 órától a Párisz almája címû darabot láthat-
ják a Vasvári Pál Gimnázium színjátszó szakkörös di-
ákjainak elõadásában. Szemereyné Seicher Judit üveg-
csoda- és Harcsa Norbert festménykiállítása a hónap
végéig várja az érdeklõdõket 9–17 óra között. Érdek-
lõdni: 42/402-004.



2014. FEBRUÁR 14.16

KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft.
Ügyvezetô: Zagyva Gyula

Fôszerkesztô: Tarczy Gyula
Felelôs szerkesztô: Sipos Marianna 70/866-9402

Fotók: Máté János 70/933-9840
A szerkesztôség címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11.

Tel.: 70/933-9821, fax: 42/411-826
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu

Hirdetés: 70/933-9822, 70/933-9823
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu

Nyomdai munkálatok: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ISSN: 1218-1080
Példányszám: 54 000

Terjeszti: Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
Terjesztési reklamáció: terjesztes@nyiregyhazitv.hu
Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu

Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

A SZÉNAPIAC VÁNDORLÁSAI
Aki az 1840-es években szénát szere-

tett volna adni vagy venni a városban,
annak a mai Országzászló tér környékén
kialakított piacra kellett mennie. A teret
abban az idõben a funkciójáról Széna
Piacz-nak is nevezték. Amikor a város
vezetõi elhatározták, hogy a vasúttól a
városba vezetõ utat (Vasúti út, ma: Szé-
chenyi utca) rendezik, akkor a piacot a
mai Bessenyei tér északi részére szám-
ûzték. Ez a hely sem bizonyult azonban
véglegesnek: a színház 1894-es megnyi-
tása után az árusoknak tovább kellett
vándorolniuk.

A tokaji országút melletti területet je-
lölték ki számukra, amelyet akkoriban
még Kórház térnek neveztek. A tér név-
adója az az 1833-ban, közadakozásból
épített négytermes kórház volt, amelyet
késõbb a város a súlyos betegek részére
két teremmel bõvített. 1901-ben a város
vezetõi ennek a régi kórháznak a telkén
egy 100 ágyas szegényházat építtettek,
amelyben 50 nõ és 50 férfi számára biz-
tosítottak teljesen ingyenes ellátást és
ápolást. A Kórház tér nevét az új épüle-
térõl így hamarosan Szegényház térre

módosították, amely elnevezését egészen
1965-ig megõrizte. Ekkor egy tanácstag
kezdeményezésére – a tér régi piaci sze-
repét felelevenítve – Széna térre módosí-
tották nevét.

A téren egy evangélikus kistemplom is
található. Az épület eredetileg iskola és
imaház volt, Túróczy Zoltán püspök kez-
deményezésére alakították át templom-
má. 1953. december 20-án dr. Vetõ La-
jos evangélikus püspök szentelte fel.

Érdemes megszemlélni a tér parkjának
közepén található Éneklõ lány címû szob-
rot. B. Hadik Magda szobrászmûvész
mészkõbõl faragott alkotását Koroknay
Gyula mûvészettörténész így jellemezte:
„Szép arcocskáján áhítatos figyelem, szá-
ja kissé nyitva. Jobb kezében kõlap, rajta
kottafejek. Baljának a mozdulata szolmi-
zálást kísér. Igen egyszerûen, kubisztikus
tömörséggel megfogalmazott munka,
egyszerûsége mellett a vonalak és síkok,
arányuk és tisztaságuk nagyon sok finom-
ságról, közvetlenségrõl és meleg szívrõl
tesznek tanúságot. Kevéssel kedvesen és
kedveset mondott a szobrász.”


