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 JELÖLTÁLLÍTÁS

TÖRTÉNELMI BÜDZSÉ.
Nincs adósság – van
viszont 2,3 milliárd plusz
forrás városfejlesztésre.
A testületet alkotó pártok,
szervezetek vezetõ
képviselõit kérdeztük.

UNIÓS FEJLESZTÉSEK.
Országos roadshow
keretében mutatják be a
Magyarországon európai
uniós támogatással
megvalósult fejlesztéseket
Nyíregyházán is.

Ünnepi programok
A hagyományoknak megfelelõen, Nyíregyházán az

idén is megemlékeznek az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcról. Az ünnepi programsorozat már már-
cius 14-én koszorúzásokkal elkezdõdik, a városi ün-
nepséget pedig március 15-én 14.00 órától tartják a
Kossuth téren. Ünnepi beszédet követõen „A márciusi
ifjak egyike én valék” címmel a Vasvári Pál Gimnázi-
um ünnepi megemlékezését láthatják az érdeklõdõk. A
meghívott vendégmûvész: Rékasi Károly. (Részletes
program a 13. oldalon.)

SIKERES UTAZÁS NYÍREGYHÁZÁVAL
Március 2-áig tartott nyitva az UTAZÁS 2014 Nemzet-

közi Idegenforgalmi Kiállítás a HUNGEXPO-n. Magyar-
ország legjelentõsebb turisztikai vásárán közel 500 kiál-
lító, több mint 30 ezer négyzetméteren fogadta az ér-
deklõdõket.

Egy éve Nyíregyháza volt a belföldi díszvendég az UTA-
ZÁS Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon, és akkor ha-
talmas sikere volt a megyeszékhely standjának. Dr. Ko-
vács Ferenc polgármester most is részt vett a megnyitón,
õ adta át a stafétát Pécs polgármesterének, Páva Zsoltnak.
Nyíregyháza idén is bemutatkozott a kiállításon, igaz, nem
akkora standdal, mint egy éve. Akkor nagy sikert aratott

pályázatot. A pályázatot 2014-re három kategóriában ír-
ták ki: reklámfilm, vírusvideó, illetve kiállítási kampány.
A szervezõk célja ezzel, hogy ösztönözzék a hazai turisz-
tikai szolgáltatók hatékony kommunikációját, továbbá,
hogy megismertessék a belföldi marketingkommunikáci-
ós tevékenységet a nagyközönséggel és a piaci szereplõk-
kel. A beérkezõ pályamûveket szakmai zsûri véleményez-
te, de a nagyközönség is voksolhatott. A rendezvényen a
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. vehette át a kom-
munikációs különdíjat, Kiállítási kampány kategóriában,
melyet a tavalyi standért kapott, így folytatódik Nyíregy-
háza turizmus terén elért eredményeinek elismerése.

az állatpark, Sóstó és a LEGO. Ezeket a látványosságokat
az idén is kínálták turisztikai szakembereink a látogatók-
nak. Nyíregyháza az Észak-Alföldi Régiót bemutató kiál-
lítási területen kapott helyet. A kiállítás ideje alatt volt ci-
terazene, néptáncbemutató és természetesen meg lehe-
tett kóstolni a jellegzetes ételeket, italokat, például a lek-
várt, a mézet, de akár a pálinkát is.

A KOMMUNIKÁCIÓNKAT IS ELISMERTÉK

Az idén második alkalommal hirdették meg a kiállítás-
hoz kapcsolódó Utazás Turisztikai Kommunikációs Díj

De ne csak a nõnapon! És ne csak virággal... Persze március 8-án mindez
a legegyszerûbb, mert akkor „ideje” van. De találtunk a véletlenszerûen
megkérdezett nyíregyházi férfiak között olyat is, aki takarítással kedves-
kedik, vagy fõzéssel mutatja ki szeretetét (15. oldal). A virág azért min-
dig kedves gesztus, és általában ilyen szép mosolyt csal a hölgyek arcára,
mint Dominikáéra... (képünkön).

SZPARI–LOKI. Keleti
rangadót rendeznek a
labdarúgó Magyar Kupa
következõ fordulójában.
A legjobb négy közé jutásért
a Nyíregyháza Spartacus és
a DVSC-TEVA csap össze.

1212

TISZTELET ÉS
MEGBECSÜLÉS
A NÕKNEK

TISZTELET ÉS
MEGBECSÜLÉS
A NÕKNEK

Fo
tó

: M
át

é 
Já

no
s



2014. MÁRCIUS 7.2

NAPRÓL NAPRA A HÉT

KÖZELEDIK A HATÁRIDÕ

ZSÁKUTCA LESZ A GARIBALDI
A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja Nyíregy-

háza város lakosságát, hogy távhõ-
vezeték hibaelhárítási, javítási munká-
lata miatt 2014. március 4-étõl (kedd-
tõl) elõre láthatólag 10 napig, azaz
2014. március 14-éig (péntekig) a Ga-

ribaldi utca Sóstói út felõli végét lezár-
ják. Ezalatt a Garibaldi utca zsákutca-
ként funkcionál. Az Ifjúság utca és a
Sóstói út között, valamint ezen a sza-
kaszon a páros oldalban megállási tila-
lom is érvényben lesz.

Március 15-éig kell befizetni az elsõ
félévben esedékes helyi adókat, de mi-
vel ez a nap hétvégére esik, március 17-
e, hétfõ a befizetési határidõ. A nyír-
egyházi Polgármesteri Hivatal Adóosz-
tálya gépjármûadóból, iparûzési adó-
ból, építményadóból és más helyi adók-
ból összesen 3,4 milliárd forintot vár.

A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya
tájékoztatja az adófizetõket, hogy márci-
us 17-éig kell befizetni az iparûzési adó-
elõleget, KATA-s adóalanyoknak az ipar-
ûzési adót, a gépjármû- és az építmény-
adó elsõ félévi részletét.

Az errõl szóló értesítõket – a befizetés-
hez szükséges csekkel együtt – az Adóosz-
tály már postára adta. A gépjármûadóról
újabb határozatot csak azok az ügyfelek
kaptak, akiknél a jármû életkora miatt az
adó összege változott, vagy január 1-jétõl
keletkezett adófizetési kötelezettségük.

Azok az adózók, akiknek az önkor-
mányzati adóhatóságnál nyilvántartott tar-
tozása van, a napokban értesítõt kapnak
az egyenlegükrõl. Ebben fel lesz tüntetve
az elmúlt évi tartozásuk, a 2014-ben ese-
dékes összeg és a fizetési határidõ.

A gépjármûadót annak kell megfizetnie,
aki az év elsõ napján tulajdonosa a jármû-

nek, az adófizetési kötelezettséget nem érin-
ti az év közben történt tulajdonosváltás.

Az adók befizetési határideje – a hétvé-
ge miatt – március 17-e. A vállalkozók
ugyancsak eddig kérhetik az iparûzési adó-
elõleg módosítását. Fizetési könnyítést vagy
mérséklést az adófizetés esedékessége elõtt
célszerû benyújtani, ezt követõen ugyanis
az adóhatóság végrehajtási eljárást is kez-
deményezhet a tartozókkal szemben.

Dr. Polgári András, a Polgármesteri Hiva-
tal Adóosztályának osztályvezetõje elmond-
ta: Nyíregyházán helyi adókból 3,4 milliárd
forintot várnak. A legnagyobb bevétel most
is az iparûzési adóból származik majd, amely
várhatóan 2,3 milliárd forint lehet. Ehhez já-
rul még hozzá az építményadóból, gépjár-
mûadóból, talajterhelési díjból, és az egyéb
adónemekbõl származó bevétel.

MEGHOSSZABBÍTOTT
ÜGYFÉLFOGADÁS

Az Adóosztály felkészült az adózók fo-
gadására, ezért március 17-én, hétfõn 8
órától 20 óráig meghosszabbított ügyfél-
fogadást tart az Ügyfélcentrum 29-30-31-
es ablakainál.

A részletes szabályokról a nyirhalo.hu
honlapról tájékozódhatnak.

FEBRUÁR 28., PÉNTEK

HALÁLÁBAN VIRÁGZIK
Virágzik a szizál agávé a Nyíregyházi

Állatparkban. A Közép-Amerikában õs-
honos növény érdekessége, hogy hosszú
élete során mindössze egyszer hoz virá-
got, azt követõen pedig elpusztul. A 20
éves agávé sárga virágait a Trópusi Ház-
ban tekinthetik meg az érdeklõdõk.

FEBRUÁR 27., CSÜTÖRTÖK

SZÉPKORÚ ÜNNEPELT
Garamvölgyi Károlynét 90. születés-

napja alkalmából köszöntötte dr. Ador-
ján Gusztáv képviselõ. Az ünnepelt a
jubileumi köszöntés alkalmával átvette
Magyarország Kormányának és Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának emléklapját.

FEBRUÁR 28., PÉNTEK

MESTERSÉGEK PIACA
Különleges kézmûves termékekkel,

népmûvészeti alkotásokkal, helyi terme-
lõk finomságaival, és háztáji ízekkel várta
az érdeklõdõket a Búza téri piaccsarnok
a Mesterségek piacán. A NYÍRVV ezután
minden pénteken délután rendez ilyet,
kulturális programokkal.

MÁRCIUS 1., SZOMBAT

SZOLGÁLATBA ÁLLTAK
Nyolcvan, frissen kinevezett õrmes-

ter kezdte meg hivatását március 1-jén
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A
rendõrök a megye különbözõ rendõr-
kapitányságain és határrendészeti kiren-
deltségein fognak dolgozni.

MÁRCIUS 5., SZERDA

NÉPZENEI HANGVERSENY
„Aki dudás akar lenni” címmel ren-

deztek népzenei hangversenyt és szak-
mai konzultációt a nyíregyházi Mûvé-
szeti Szakközépiskola Zenemûvészeti
tagozatán. A népzene szakos növendé-
kek bemutatták tudásukat, majd szak-
mai kérdésekrõl beszélgethettek.

MÁRCIUS 5., SZERDA

POLGÁRI VÉDELMI NAP
A Polgári Védelmi Nap alkalmából

ünnepi állománygyûlést tartott a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság. Az ünnepségen
elismeréseket is átadtak és díjazták A
víz és én címû gyermek-rajzpályázatra
érkezett alkotásokat.

MÁRCIUS 1., SZOMBAT

HAT INDULÓ – ÖT ÉREM
Hétvégén a birkózás megyei fellegvá-

ra, Bököny adott otthont az utánpótlás
szabadfogású birkózók újabb megméret-
tetésének. A meghívásos versenyen 18
egyesület 178 versenyzõje mérte össze
tudását. A nyíregyházi Nyírsport SE hat
versenyzõjébõl 5 éremmel tért haza.

MÁRCIUS 3., HÉTFÕ

TÉRFELÚJÍTÁSOK
A NYÍRVV munkatársai felújítják a Szé-

na téri park sétányait, lecserélik a régi tér-
berendezést, 12 új hulladékszelencét és
12 padot helyeznek el. A társaság mun-
katársai füvesítik a tavalyi évben helyre-
állított Rákóczi utcai tömbbelsõt, valamint
a Zrínyi Ilona utca elválasztó sávját.

TÛZ VOLT A FERENC KÖRÚTON
Tûz ütött ki Nyíregyházán, egy Fe-

renc körúti társasházban. Az épület
nyolcadik emeleti lakásának konyhájá-
ban csaptak fel a lángok.

A lakásban tartózkodó mindhárom em-
bernek sikerült kimenekülni, õket a men-
tõk füstmérgezés gyanújával kórházba
szállították. A nyíregyházi hivatásos tûz-
oltók nagy erõkkel vonultak az esethez.
Három tûzoltóautóval, egy vízszállítóval
és egy magasból mentõ jármûvel össze-
sen 22 tûzoltó végezte a beavatkozást a
helyszínen. Az oltás során sajnos még egy
problémával szembesültek a lánglovagok.
A lakók többsége úgy parkol le autójával
a lakása közelében, hogy szinte lehetet-
len tõlük megközelíteni a háztömböt ilyen
esetben. A jármûtulajdonosokat még az
sem riasztja, hogy illegálisan foglalja el a
területet.

A tûz keletkezésének okát és körülmé-
nyeit tûzvizsgálat állapítja majd meg.

GYORS SEGÍTSÉG

szenvedett, kiengedték a kórházból. Átme-
neti elhelyezésérõl az önkormányzat gon-
doskodott a Pacsirta utcai Szociális Gon-
dozási Központban.

Itt látogatta meg Petneházy Attila, a Fi-
desz-KDNP országgyûlési képviselõjelölt-
je, aki elmondta: – Bár Ilonka nénit sze-
rencsére nem érte súlyos fizikai sérülés, de
a lelki fájdalmát el sem tudjuk képzelni.
Ezért fontos, hogy minél többen segítsünk,
ha van rá lehetõségünk. Ezért is intézke-
dett rögtön az önkormányzat szociális osz-
tálya az idõs hölgy elhelyezésérõl.

Azt is megtudtuk, hogy a lakástûz érin-
tettje nem sokáig marad a Pacsirta utcai
intézményben, hamarosan Sóstón, a Szi-
várvány Idõsek Otthonában kap ideigle-
nes elhelyezést addig, amíg lakása újra
lakhatóvá válik.

A kiégett lakásban élõ idõs asszonyt,
mivel jelentõs egészségkárosodást nem
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

TÖRTÉNELMI KÖLTSÉGVETÉS SZÜLETETT

Nyíregyháza közgyûlése legutóbbi ülésén elfogadta
a város 2014-es költségvetését. Az alábbiakban a tes-
tületet alkotó pártok, szervezetek vezetõ képviselõit
kérdeztük a megszavazott elõterjesztés kapcsán. Dr.
Kovács Ferenc polgármester, a 6. oldalon olvasható
interjúban szól errõl a témáról (is) bõvebben.

Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezetõ (FIDESZ-KDNP):

MINDENRE TÖBB PÉNZ JUT
 – Ez történelmi költségvetés,

amilyenhez fogható hosszú évti-
zedek óta nem volt Nyíregyhá-
zán. Összességében mindenre
több pénz fog jutni, az, hogy a vá-
ros adóssága nulla forint, 2,3 mil-
liárdnyi mozgásteret jelent éven-
te. Köszönhetõen az elmúlt há-
rom év nagyon racionális, szigo-
rú gazdálkodásának, illetve a kor-
mánytól kapott kompenzációs és
adósságátvállalási összegeknek,
sikerült elérnünk, hogy Nyíregy-

háza ma már a saját lábán áll és képesek vagyunk önerõ-
bõl fejleszteni. Ez persze nem tetszik az ellenzéknek, azok-
nak, akik 18 milliárdnyi adósságot hagytak itt a nyakunk-
ban, a kifogásuk az volt, miért kell ezt a városnak hirdet-
nie. Azért, mert ezek tények, és ezt közösen értük el, min-
den nyíregyházi polgár munkája benne van ebben a si-
kerben, s ebbe az ellenzéki oldalon is bele kell nyugodni-
uk. Milyen táblát tudtak volna kitenni 2010-ben a jelenle-
gi ellenzéki képviselõk? Azt, hogy mekkora volt az adós-
ságállomány, mekkora a tartozása a városnak, vagy azt,
hogy csõdbe vittük a városotokat kedves nyíregyháziak?
Legyünk büszkék arra, hogy szociális juttatásokra, sport-
támogatásra, oktatásra, ifjúsági feladatokra több pénz jut,
nem beszélve arról, hogy saját erõbõl útfelújításokat, jár-
dafelújításokat tervezünk. A FIDESZ-KDNP frakció nevé-
ben mondhatom: örülünk ennek a történelmi költségve-
tésnek. S amennyiben bizalmat kapunk a választóktól,
akkor tudjuk ezt az utat folytatni, mert tisztában vagyunk
vele, hogy sok közös feladatunk van még. Az MSZP mó-
dosító javaslatait azért nem támogattuk, mert ugyanaz a
szakmai hozzá nem értés, ugyanaz a populista osztogatás
jelent meg bennük, ami a korábbi csõdhelyzethez veze-
tett. Felelõsen gondolkodó politikus ilyet még a választá-
sok évében sem engedhet meg magának. A jobbikos kép-
viselõk pedig mintha nem olvasták volna a költségvetést,
hiszen az önerõs beruházásokat hiányolták, miközben mil-
liárdos nagyságrendben tartalmaz a költségvetés külterü-
leti út- és járdaépítést, városfejlesztési kiadásokat.

Nagy László frakcióvezetõ (MSZP):

ELUTASÍTOTTÁK A JAVASLATAINKAT
 – Vannak olyan pontjai ennek

a költségvetésnek, amelyekkel
alapvetõen nem értünk egyet. Be-
adtunk több mint tíz módosító in-
dítványt, ám ezeket csomagban
kezelte a FIDESZ frakciója bizott-
sági üléseken és a közgyûlésen is.
Ez nem feltétlenül abba az irány-
ba mutat, hogy bármelyik pontját
is fontosnak tartotta volna ezek
közül. Az elmúlt években az egyik
legfontosabb a városvezetõ koa-

líció részérõl az volt, hogy megszüntesse a 2,5 millió fo-
rint árbevétel alatti kisvállalkozói adómentességet. Mi
ennek a visszaállítását kezdeményeztük, illetve azt, hogy
a korábban, 2010 elõtt megindított építményadó-csökken-
tési folyamatot tovább folytassa az önkormányzat. Ezt is
elutasította a közgyûlés. Meggyõzõdésünk szerint a költ-
ségvetésnek voltak, vannak olyan tartalékai, amelyek eze-
ket a bevételkieséseket pótolhatták volna, és meggyõzõ-
désünk az is, hogy mindkét lépés a gazdasági versenyké-
pességét növelte volna a vállalkozásoknak. A város kellõ-
képpen irányt kellene hogy mutasson a szociális terüle-
ten, például azokon a pontokon, amelyeknél az elmúlt
2-3 évben kifejezetten komoly hátrányba került városla-
kóknak további segítséget nyújthat. Érdemes lett volna a
javaslatokról egyesével szavazni, annak érdekében, hogy
hátha van olyan pontja ennek a csomagnak, amelyet va-
lamelyik fideszes képviselõ legalább elfogadott volna.
Összességében a város költségvetésébõl az látható, hogy
azokat a hiányokat, amelyeket 2011-2012-ben elszenve-
dett a város, megpróbálja pótolni a jelenlegi költségvetés.

Vass Zoltán (JOBBIK):

MÛKÖDÜNK, DE TÖBBET TEHETNÉNK
 – Nem támogatta a Jobbik a

költségvetést. Egyrészrõl persze
rendben van a költségvetés, hi-
szen a mûködési feltételek bizto-
sítva vannak, mindennek van fe-
dezete, tehát mûködni fog a hi-
vatal, rendben van a szociális el-
látás, az egészségügyi alapellátás,
az intézmények is mûködni tud-
nak. Emellett továbbra is van hi-
ányérzetünk, ami pedig abból
adódik, hogy úgy tûnik, ebben a
költségvetésben is, csakúgy, mint

a korábbiakban, a város vezetése elfelejtette a lakókörze-
teket és a külvárosokat. Az a problémánk legfõképp, hogy

önerõbõl semmilyen új beruházás nem indul el ezekben
a körzetekben, és itt szeretném kiemelni azt, hogy új, ön-
erõs beruházásról beszélek, amelyek elmaradnak. Ez azért
nagyon fontos, mert megszabadult a város az adósságte-
hertõl, ami már nem terheli éves szinten a város költség-
vetését. Úgy gondoljuk, ha csak 5 százalékot fordított vol-
na a városvezetés arra, hogy utakat építsen a lakókörze-
tekben vagy rendbe tegye, átszervezze egy kicsit a tömeg-
közlekedést, vagy már ebben az évben elindítja a csapa-
dékvíz-elvezetést, akkor a lakosság sokkal elégedettebb
lenne. Szerintem ezekben a lakókörzetekben laknak azok
a kis- és közepes vállalkozások, akiket a kormányzatnak
és az önkormányzatnak is támogatni kellene. Ezeknek a
vállalkozásoknak a vezetõi és alkalmazottai fizetik a leg-
több bért és a legtöbb adót Nyíregyházán, s itt beszélhe-
tünk a helyi iparûzési adóról, gépjármûadóról, és ezek az
emberek joggal elvárják, hogy fordítsák vissza ezeket a
pénzeket az õ lakókörzetükre.

Póka Imre (független):

POZITÍVUMOK, KÉRDÕJELEKKEL
 – Egyetlen függetlenként, de a

Függetlenek Egyesülete elnöke-
ként is beszélek. A 2014-es költ-
ségvetés tulajdonképpen sokkal
jobb, mint az elõzõ évi, látszik
és érzõdik az államnak az adós-
ságátvállalása, ez természetesen
tükrözõdik az elõterjesztésben. A
költségvetés több területen pozi-
tív irányt mutat, az oktatás, a kul-
túra, a sport és egyéb területen is,
tehát látszik, hogy több összeg jut
idén a legtöbb területre. Azért fel-

merültek kérdõjelek, jövõbeni feladatokat megfogalmazó
gondolatok a Függetlenek Egyesületének a megbeszélé-
sen. A városfejlesztési kiadásoknál látszik, hogy mûködik
az út- és a járdafelújítási program, erre is több az összeg,
mint az elõzõ idõszakban. De mivel én 1998 óta kép-
viselõsködöm és beleláttam sok mindenbe, fontos kérdés a
földút építése, hiszen több száz kilométer földút van a vá-
rosban, nemcsak a tanyavilágban, hanem a város, a belvá-
ros területén is. Ebben az elmúlt idõszakban tûzoltó munka
zajlott – ezek a visszajelzések a tanyavilág lakóitól, a
gréderezési munkálatok nem oldották meg a problémát, új
útalapokat kellene építeni. Hiányolom a költségvetésbõl,
hogy nincsen célként megfogalmazva az, hogy itt és ott
konkrétan szilárd útburkolat fog épülni, de a tanyavilág la-
kói megelégednének útalap építésével is. Másik dolog, hogy
a megalakult részönkormányzatok aránylag sok pénzzel
gazdálkodtak, 5-6 millió forinttal. Most elenyészõ összeg
van itt, ezen a tételen, így nem sok mindent tudnak majd
tenni. Így mi sem tudjuk támogatni a költségvetést.

Dr. Adorján Gusztáv

Vass Zoltán

Nagy László

NINCS ADÓSSÁG, NINCS TARTOZÁS – VAN VISZONT 2,3 MILLIÁRD PLUSZ FORRÁS VÁROSFEJLESZTÉSRE

Póka Imre
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Lezárult az egyéni jelöltállítás lehetõsége az április
6-ai országgyûlési választásokra. A március 3-ai dél-
utáni határidõre a nyíregyházi 1-es választókerületben
28-an, a 2-esben pedig 27-en adták le a szükséges, leg-
alább 500 aláírást tartalmazó ajánlóívet.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Az új választási törvény alapján idén már nem kopog-
tatócédulát gyûjtöttek azok, akik indulni kívántak az or-
szággyûlési választásokon, hanem ajánlóíveken kellett
megszerezniük a jelöltté váláshoz szükséges 500 aláírást.
Újdonság volt az is, hogy az emberek a saját választóke-
rületükben nemcsak egy jelöltet támogathattak, hanem
akár minden induló jelöltté válását segíthették aláírásuk-
kal. Ez a változás a számokban is éreztette hatását, hiszen
a nyíregyházi 1-es választókerületben 41-en, a 2-esben
pedig 42-en mérettették meg magukat. A jelölõívek le-
adási határideje március 3-án 16 óra volt, erre az idõ-
pontra a nyíregyházi 1-es választókörzetben 28-an, a 2-
esben pedig 27-en vitték be a választási irodához a szük-

LEZÁRULT AZ EGYÉNI JELÖLTÁLLÍTÁS
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 01. sz. OEVK (Nyíregy-
háza) jelöltjei:

Makula Gábriel, ÚDP
Makula Andrásné, ÚMP
Jeszenszki András, MSZP, EGYÜTT, DK, PM, MLP
Hornyák Péter Rajmund, Kalózpárt
Matavovszky Dániel, SEM
Varga Áronné, ZÖLDEK
Szabolcsi Beáta, LMP
Kádár János, Kisgazdapárt, MIÉP
Tamás László Ferenc, KTI
Szoboszlay György Csaba, SMS
Teremi László Sándorné, EGYÜTT 2014
Chrabák Sándor, A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
Nagy Róbert István, független jelölt
Balczó Zoltán György, Jobbik
Duka Dezsõ, MCP
Dr. Terebesiné Kovács Éva, Szociáldemokraták
Farkas Roland Norbert, Nemzeti Érdekért Párt
Petneházy Attila, FIDESZ, KDNP
Fábián Csaba János, EP
Gulácsiné dr. Dobos Emõke, Független Kisgazdapárt
Szepessy Zsolt László, ÖP
Dakó Attila, JESZ

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 02. sz. OEVK (Nyíregy-
háza) jelöltjei:

Nyíri Sándor, JESZ
Tolnai Tibor, A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
Nagy János Csaba, független jelölt
Kovácsné Váradi Melinda, EU. ROM
Dr. Gyüre Csaba, Jobbik
Bagdi Sándor Gábor, ÖP
Koji Attiláné, Szociáldemokraták
Sipos Éva Katalin, ZÖLDEK
Tóth Miklós, LMP
Lakatos Lászlóné, KTI
Nagy Tibor Barnabás, Kisgazdapárt, MIÉP
Huczman Miklósné, SMS
Nagy Attila, TBP
Faragó László, független jelölt
Juhász Ferenc, MSZP, EGYÜTT, DK, PM, MLP
Dr. Vinnai Gyõzõ, FIDESZ, KDNP

(Forrás: www.valasztas.hu)

séges legalább 500 támogató aláírást. Ez persze még nem
jelentette automatikusan a jelöltté válást, a választási bi-
zottság megvizsgálta és elbírálta a jelölõíveket.

Dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza címzetes fõjegyzõje
elmondta, hogy – még nem jogerõsen, hiszen a jogorvos-
lat lehetõségének határideje nem járt le – a bizottság dön-
tése szerint a nyíregyházi 1-es választókerületben 22-en,
míg a 2-esben 16-an feleltek meg a törvényes jelöltté vá-
lás feltételeinek. Ez még nem hivatalosan azt jelenti, hogy
április 6-án ezekre az egyéni jelöltekre szavazhatnak a
választópolgárok. (Névsor a cikkünk végén.)

Az új választási törvényben módosult a képviselõjelöl-
tek sorrendjének meghatározása is a szavazólapon. Az
esélyegyenlõség érdekében ezt már nem az ABC-s sor-
rend alapján, hanem sorsolással döntötte el a választási
bizottság.

Az országgyûlési választásokat elõkészítõ munka ked-
den este a Nemzeti Választási Irodán folytatódott, hiszen
lezárták a pártok és jelölõszervezetek országos listáját, és
kiderült az is, kik kerülhetnek fel a szavazólapokra. Az
elõzetes adatok szerint a korábbiakhoz képest idén szám
szerint több szervezet indulhat a választásokon.

Petneházy Attila (FIDESZ-KDNP) elsõként adta le az ajánlószelvényeket. (Képünkön még éppen átveszi.)
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UNIÓS FEJLESZTÉSEK NYÍLT NAPJA
Országos roadshow keretében mutatják be a Ma-

gyarországon európai uniós támogatással megvaló-
sult legérdekesebb fejlesztéseket. Nyíregyházán va-
sárnap az állatparkban és a LEGO Palotában várták a
látogatókat.

Az Uniós fejlesztések nyílt napján fél áron lehetett je-
gyet váltani a Nyíregyházi Állatparkba. Sokan kihasznál-
ták a lehetõséget, a legtöbben családostól érkeztek. Har-
madik alkalommal rendezték meg a 2013-ban útnak in-
dult Uniós fejlesztések nyílt napja címû programsoroza-
tot, melynek keretében az európai uniós támogatásból BEVÁLTOTT REMÉNYEK

Sokan kihasználták az alkalmat, hogy ellátogassanak
az állatkertbe. Az idõjárás is kegyes volt a látogatókhoz,
így szinte megtelt a vadaspark.

Balázs Béla úgy gondolta családjával, hogy ez az ak-
ció nagyon jó alkalom arra, hogy hosszú idõ után, újra
végigsétálják az állatparkot. Másik apropója volt a kelle-
mes napnak, hogy a 80 éves nagymama is náluk töltötte
ezt a hét végét, aki még soha nem volt az ország egyik
leglátogatottabb turista-látványosságában.

Gajdos László ügyvezetõ szerint nem véletlen, hogy a
Nyíregyházi Állatpark az egyik promóciós helyszíne az
európai uniós fejlesztéseket bemutató sorozatnak, hiszen
az itt megvalósult beruházás azok közé tartozik, amely
beváltotta azt a reményt, ami miatt létrejött. Azóta is tö-
retlen a népszerûsége – mondta Gajdos László –, na-
gyon sok vendéget vonz és a megtérülése is garantált.
Nagyon szép látogatószámot tudnak produkálni, amióta
megnyílt a Zöld Piramis. Egyrészrõl ezért büszkék rá,
másrészrõl pedig azért, mert ez a létesítmény Nyíregy-
háza egyik legnagyobb turisztikai vonzereje.

megvalósult több tízezer fejlesztés közül a legizgalmasab-
bak kulisszatitkaiba tekinthetnek be az érdeklõdõk. A Nyír-
egyházi Állatparkban a Zöld Piramis és Ócenárium érde-
kességeit nézhették meg a látogatók.

A rendezvényen részt vett Csepreghy Nándor, kiemelt
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelõs helyettes ál-
lamtitkár, aki elmondta: Nyíregyházán többek között az
országszerte ismert állatpark fejlesztése és a LEGO Palo-
ta felújítása is az Új Széchenyi Terv segítségével jöhetett
létre. Az államtitkár kiemelte, a most kezdõdõ új uniós

gazdasági ciklusban még több, 10 500 milliárd forint áll
majd Magyarország rendelkezésére. Csepreghy Nándor
hozzáfûzte, Széchenyi 2020 névvel indul az új fejleszté-
si ciklus Magyarországon. A kormány tervei szerint a
pályázati úton elnyerhetõ források felhasználásával meg-
szüntetik az ország különbözõ részei között tapasztalha-
tó egyenlõtlenségeket is.

Petneházy Attila önkormányzati képviselõ, a Fidesz-
KDNP országgyûlési képviselõjelöltje a rendezvényen a
Nyíregyházán uniós támogatással megvalósuló beruházá-
sokról számolt be. Elmondta, hogy a közeljövõben befe-
jezõdik a városban a régóta húzódó szennyvízberuházás,
a nyíregyházi vállalkozók pedig 6 milliárd forintot fordít-
hatnak munkahelyteremtésre és gazdaságfejlesztésre.
Emellett például több óvoda felújítása és városrész reha-
bilitációja történik részben uniós pénzbõl, és ne feledkez-
zünk el a nyugati elkerülõ út építésérõl sem.

Csepreghy Nándor helyettes államtitkár és Petneházy
Attila, a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõjelöltje

a rendezvényen
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AKTUÁLIS INTERJÚ

Korábban már hírül adtuk, hogy a közgyûlés elfo-
gadta a város 2014-es költségvetését, melyben – csak-
úgy, mint tavaly elsõ ízben – nincs mûködési hiány.
Ugyanakkor az idén már adósság nélkül lehetett ter-
vezni. Évtizedek óta nem készült ilyen költségvetés
Nyíregyházán. Adósság, hitelfelvétel és mûködési hi-
ány nélkül nemcsak mûködik, hanem fejlõdik is önere-
jébõl a város. A siker részleteirõl, s az utóbbi idõszak
történéseirõl kérdeztük dr. Kovács Ferenc polgármes-
tert.

Szerzõ: Tarczy Gyula

– Mielõtt a büdzsérõl kérdeznénk: januári hír az adós-
ságrendezés második üteme.

– 2013-ban a kormányzat a bankok felé fennálló hitel-
állományunk 65 százalékát átvállalta, most pedig a mara-
dék 35 százalékot. Így nemcsak az adósságtól, hanem az
ezzel járó 800–900 millió forintos törlesztéstõl is megsza-
badultunk. Összességében mintegy 2,3 milliárdos moz-
gásteret jelent ez a városnak. Ez tovább bõvíti a lehetõsé-
geinket. 2013-ban a pályázati fejlesztések mellett az elõ-
zõ ciklusban megszokott hitelfelvétel, és újabb eladóso-
dás nélkül több mint 800 millió forintos fejlesztést valósí-
tottunk meg. Ebbe beletartozik például az utak építése, a
Búza téri piaccsarnok felújítása, játszóterek, kondiparkok,
s az extrém park felújítása. Óvodákra például 450 milliót
költhettünk, de az sem volt probléma, ha az udvart fel
kellett újítani 2-3 millió forintból, ezt is hozzá tudtuk ten-
ni. Ilyen célra közel másfél milliárdot fordíthatunk ebben
az évben. Szeretnénk a sok esetben 15–20 éves lemara-
dásokból pótolni, gondolva a távhõ-vezetékektõl kezdve
az iskolák, óvodák, bölcsõdék, intézmények, utak, járdák
állapotára. Hiszen ezek a nyíregyháziak jogos igényei és
elvárásai, egyszerre nem mehet minden, de nagy lépést
teszünk elõre.

SÖTÉTSÉG HELYETT FÉNY

– Mi az, hogy nincs mûködési hiányunk?
– Korábban az volt a gyakorlat, hogy volt egy öröklött

adósságállomány, ami mindig nõtt. Nemcsak a devizahi-
telek árfolyam-változása következtében, hanem minden
évben újratermelõdött a mûködési hiány, amit újabbnál
újabb 100 milliós hitelekbõl finanszírozott a város. Ezt a
helyzetet, a sötét múltat a kormány segítségével lezártuk
és innentõl kezdve építkezhetünk. Nem feléljük, hanem
építjük a jövõt a jelenben, hiszen nem úgy gazdálkodunk,
hogy az pénzügyileg hiányos legyen és hitelekbõl kelljen
finanszírozzuk. Ez nagyon fontos stratégiai kérdés, ez te-
remti meg a lehetõséget mindenre, mert ha ez nem lenne,
akkor csak álmodozhatnánk pénz nélkül.

NYÍREGYHÁZA BÜSZKE LEHET A TELJESÍTMÉNYÉRE
DR. KOVÁCS FERENC: NEM FELÉLJÜK, HANEM ÉPÍTJÜK A JÖVÕT

hogy húsz olyan külterületi utcában oldottuk meg a prob-
lémát, ahol már 2008-2009-ben a lakosok kérték az ak-
kori városvezetést, hogy lépjenek, mert féltik a gyereke-
ket, mert nem biztonságos a sötétben közlekedni. Ebben
a költségvetésben is szerepel erre fedezet, majd a kiviteli
terveknél láthatóvá válik, hogy hány utcánál tudunk elõ-
relépni.

– A belvárosból egyébként ki sem kell menni, ha valaki
beruházást szeretne látni.

– Igen, egyszerre folyik két emblematikus épület, a mû-
velõdési központ és a sportcsarnok felújítása, amire már
régen kellett volna költeni. Utóbbihoz most 2,1 milliárd
forint érkezett a központi költségvetésbõl, a kettõ együtt
több mint 4 milliárd forint. Ezek fontos közösségi színte-
rek, ahová nem csak nyíregyháziak járnak. A BUSZACSA-
t egyébként a város tavaly ingyenesen kapta tulajdonba
terhek nélkül az államtól, csakúgy, mint korábban a szín-
házat és színészházat, valamint a tiszti klub épületét, mind-
ez milliárdos nagyságrendû vagyongyarapodást jelent, ez
is egy új eleme a város gazdálkodásának a korábbi évrõl
évre megszokott vagyonvesztéssel szemben.

EGYEDÜLÁLLÓ INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS

– A hírek szerint a stadion is megújul a következõ esz-
tendõkben. Mik a tervek?

– A stadionfejlesztésre ez évben 500 millió érkezik és
2016-ra idõzítve újabb félmilliárd. Az eredményeink – gon-
dolva az atlétákra, a Nyírsuli utánpótláscsapataiban spor-
toló gyerekek százaira vagy a Szparira – ezt megalapoz-
zák, a BUSZACSA pedig a többi csapatsportágról szól. Nem
is tudom, mikor volt itt ilyen sportinfrastruktúra-fejlesztés.

– Nem mellesleg, sikerrel zajlik a Mozdulj Nyíregyhá-
za! program, a csarnokban rendszeresen félezren
zumbáznak…

– Az történik, amit 2011 elején a sportkoncepcióban
meghatároztunk, jók a visszaigazolások. Kimondtuk, hogy
az utánpótlás-nevelés és a tömegsport, szabadidõsport a
fontos a versenysport támogatása mellett. Mindhárom te-
rületre komolyan tudunk figyelni és támogatásokat adni,
illetve szerezni. Nyíregyháza egy sportos várossá vált, ezek
a programok pedig valóban több ezer embert mozgatnak
meg, ez fontos és erre érdemes költenünk.

UTAK MINDENFELÉ

– Több pénzt költhetünk utak, járdák felújítására és
építésére is. Mekkora a lemaradás e téren?

– Nagyon nagy, hiszen 600 kilométer az önkormány-
zati tulajdonban lévõ úthálózat, aminek kevesebb mint a
fele van aszfaltozva. De azt is hozzá kell ehhez tenni,
hogy amíg a jóval több mint tízmilliárd forintos szenny-
vízberuházást nem fejezzük be, addig az érintett része-
ken nincs értelme utat építeni, utána viszont mindenütt
meg kell oldani ezt. Ugyanez a helyzet a csapadékvíz-
elvezetõ-rendszer kapcsán, melynek kiépítését közel fél-
milliárd forint értékben szintén elkezdtük, s elkészült a
koncepció a folytatásra. Ezzel együtt a külterületeken foly-
tatódik az utak, járdák építése. Kerékpárútból idén kettõ
is megépül: befejezzük a Korányi utcait, illetve a Legóhoz
vezetõt a Tiszavasvári úton. A további, kevésbé látványos
intézményi fejlesztések mellett a bölcsõdéket is a prioritá-
sok közé vettük. A szociális ellátásokra is 260 millió fo-

rinttal több jut. Összességében ez a költségvetés arról szól,
hogy stabilan állunk a saját lábunkon, nem kell senkire
sem támaszkodnunk, és önerõbõl fejleszthetjük, építhet-
jük városunkat.

A TURIZMUS SIKERVÁROSA

– Az Utazás Kiállításon, melynek tavaly mi voltunk a
belföldi díszvendégei, újabb turisztikai elismerést kaptunk.
Hogyan értékeli ezt az újabb dicséretet?

– Lassan már annyi díjat kapunk, hogy lehet, nem is
tudjuk kellõen értékelni ennek a nagyságát, pedig óriási
dolog. Hihetetlen nagy eredményeket értünk el a turiszti-
kában, ami amellett, hogy munkahelyeket, bevételt jelent
a nyíregyháziaknak, tulajdonképpen városmarketing is, a
jó hírnevünk terén óriási az elõrelépés. Nyíregyháza 2010-
ben még nem volt Magyarország turisztikai térképén. Eh-
hez képest kiérdemeltünk egy szakmai díjat, „Az év tu-
risztikai települése” 2013-ban Nyíregyháza lett. A KSH
végleges tavalyi adatai szerint: 33 százalékkal nõtt a kül-
földi vendégéjszakáink száma, a belföldi pedig 30 száza-
lékkal, az országos átlag 5,5 százalék. Az egész szakma
Nyíregyházáról beszél, azt kérdezik, mit csináltak ott?
Mindig elmondom, hogy ez egy ilyen város, ahol ilyen
emberek laknak, ahol kreativitás, vendégszeretet, össze-
fogás van és ez olyan élményt jelent a vendégeknek, hogy
aki ideérkezik, annak a több mint 70 százaléka szeretne
visszajönni.

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Már folyik a munka a mûvelõdési központban

Akár félezren is zumbáznak együtt a „Mozdulj Nyíregy-
háza!” keretében

– Néhány héttel ezelõtt például a közvilágítás korsze-
rûsítésében sikerült elõrelépni, méghozzá az eddigiek-
hez képest jelentõset. Várható-e ennek a folytatása?

– Szimbolikus jelentõsége is van ennek. Amikor a cik-
lust kezdtük, olyannyira eladósodott volt a város, hogy
többek között a közvilágítás-számláit sem fizette. Ezért azt
kérdezte tõlem a szolgáltató, mondjam meg, hogy melyik
városrészen kapcsolják ki a közvilágítást, mert most már
valamit tenniük kell.

– Ez reális felvetés volt?
– Igen, az. Most pedig eljutottunk oda három év alatt,

– Mindezt erõsítve tavaly nemzeti gyógyhely lett Sós-
tógyógyfürdõ, az országban tizenhatodikként, ahol most
több mint 2 milliárd forintnyi, önkormányzati nyertes
pályázati pénzbõl kezdõdik a fejlesztés.

– Ez egy hét részbõl álló komplex program, arra törek-
szünk, hogy kiegyensúlyozottan és egymást erõsítve fej-
lesszünk, ne pontszerûen. Például a múzeumfaluban, a
parkolóban épül egy Pálinkaház, de külön figyelünk a
parkolók, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Ko-
rábban arra kértük a nyíregyháziakat, szavazzanak arról,
hogy a tó körüli sétány milyen legyen. Nagy többségben a
díszburkolatot választották, mellette egy rekortán futópá-
lyával, ez is megvalósul. Az állatkertben megépül az An-
dok-ösvény, s ezzel párhuzamosan a Viktória-ház egy
külön pályázatból. Az élményfürdõben kialakítunk egy
1500 négyzetméteres gyógyászati központot.

ÚJABB SIKERES PÁLYÁZATOK

– Egymilliárdot nyert pályázatból a város környezetvé-
delmi célokra, az úgynevezett „Okos kuka” rendszerre.

– Ez is óriási dolog, a hulladékgyûjtésben, -gazdálko-
dásban a világszínvonalat jelenti, Magyarországon még
sehol nem mûködik ilyen. 22 ezer olyan kuka kerül ki,
ami rádiófrekvenciás chippel lesz ellátva. Ez nagyobb, így
gazdaságosabb lesz, ritkábban kell üríteni. Ki tudják szûr-
ni a nem fizetõket, rátalálnak az ellopott kukákra. Családi
komposztálók is lesznek a rendszerben, hogy helyben
használhassák majd fel a lakosok azt, ami termelõdik. S
az is öröm, hogy 9 orvosi rendelõt felújítunk nyertes pá-
lyázatból, kettõt pedig még szeretnénk saját erõbõl. De
jelenleg is zajlanak olyan tárgyalások, amikrõl a dolog
jellegénél fogva nem beszélhetek, mert elrontanám a vég-
kimenetelt. Lesznek még komoly dolgok Nyíregyházán!



2014. MÁRCIUS 7. 7

KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. március 21.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

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

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. március 21.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala



A Nyíregyházi Törvényszék elsõ fokon ítéletet ho-
zott a Huszár-telepi iskola ügyében a városi önkor-
mányzat, a Görög Katolikus Egyház Hajdúdorogi Egy-
házmegyéje, s az általa fenntartott Huszár-telepi és
belvárosi oktatási intézmény, továbbá a KLIK alpere-
sekkel szemben az egyenlõ bánásmód megsértésének
megállapítása iránti ügyben. A tanács megállapította,
hogy az iskolában jogellenesen, származásuk alapján
szegregálják a gyerekeket. A bíróság kötelezi az egy-
házat a jogellenes magatartás megszüntetésére. Az íté-
let ellen várhatóan az egyház fellebbezni fog.

Szerzõ: Bruszel Dóra

2007-ben az elõzõ városvezetés bezárta azt az iskolát,
amely a Huszár-telepen mûködött. Az önkormányzat a
bezárás után a telepi gyerekeket a város többi iskolájába
helyezte el, ehhez iskolabuszt indított. 2011. szeptember
1-jétõl azonban újraindította a Huszár-telepi iskolát, a
Görögkatolikus Egyház saját fenntartásában. Az Esélyt a
Hátrányos Helyzetû Gyerekeknek Alapítvány, mint felpe-
res, ennek megszüntetésére indított pert, ugyanis szerin-
tük szegregálják a gyerekeket, ami árt nekik. Egyben kér-
ték, hogy a gyerekek város iskoláiban tanulhassanak, va-
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

VÁROSUNKRÓL BESZÉLGETTEK
emblematikus épületének, a mûvelõdési központnak és a
sportcsarnoknak a felújítása lesz a szembetûnõbb, de
emellett folytatják az utak, kerékpárutak építését, a zöld-
övezetek szépítését.

A mûvelõdési központ épületét szeretnék a nyár végé-
re felújítani, a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban pedig a ter-
vek szerint május végén kezdõdhetnek meg a munkála-
tok. Emellett az élményfürdõ bõvítésével megkezdõdött a
Sóstó-fejlesztési projekt is, amelyet a turizmusban elért ki-
emelkedõ eredmények is indokolnak. Az önkormányzat
a régi Szeréna-lak telkét megvásárolta, ide egy igazi gyógy-
szállót szeretnének építeni, a befektetési anyag már elké-
szült.

A polgármester a 2014 és 2020 közötti új uniós pályá-
zati ciklusról elmondta, a közgyûlés május végére készíti
el koncepcióját. A kormány a támogatás 60 százalékát
gazdaságfejlesztésre kívánja fordítani, emellett pedig a köz-
lekedésfejlesztés kaphat kiemelt szerepet. Nyíregyháza
ezeken a területeken is sokat fejlõdött, hiszen márciusban
gyárat avat a LEGO, a nyugati elkerülõ út egy része is
elkészül november végére. A miniszterelnök ígérete sze-
rint ez késõbb folytatódhat a Tokaji útig, ami felveti a fe-
lüljáró-építés és a repülõtér-fejlesztés lehetõségét is. A gaz-
daságfejlesztés területén pedig már most komoly tárgya-
lások folynak az üzleti diszkréció keretei között.

EMELKEDTEK
AZ ADÓBEVÉTELEK
Hatvankétmilliárd forinttal több adót és járulékot

szedtek be tavaly a régióban. Az adóhatóság szerint
ez – egyebek mellett – az adó-, a vám- és bûnügyi szak-
emberek együttmûködésének köszönhetõ.

Autó alá szerelt tartályokban, átalakított kisteherautó-
ban, uszályon és sárkányrepülõn is megpróbálták becsem-
pészni az ukrán cigit Magyarországra. Azt mondják a NAV
szakemberei, hogy tavaly annyi cigarettát foglaltak le, hogy
az például Püspökladány lakosságának egész évi fogyasz-
tását fedezné. A 2012-es 1,4 millió dobozzal szemben 2,2
millió dobozt. Az adózatlan áru értéke megközelíti a
2 milliárd forintot. A felderítés hatékonyságát újabb esz-
közök beszerzésével növelnék.

Tavaly emelkedtek az adóbevételek a régióban. Adó-
ból és járulékokból összesen mintegy 560 milliárd forint
folyt be. Ez 62 milliárddal több mint 2012-ben. A NAV
évértékelõjén elhangzott: idén kiemelt figyelmet fordít az
adóhatóság az on-line pénztárgépek és az egyszerûsített
foglalkoztatás ellenõrzésére, valamint a feketefoglalkoz-
tatás felderítésére. Tevékenység szerint fokozott ellenõr-
zésre számíthatnak többek között a sertéstenyésztõk, a
malomipari termékek gyártásával foglalkozók, illetve a
gépjármû-alkatrész kiskereskedõk.

ÉPÜL A JÖVÕ
TÖMBKÓRHÁZA

A terveknek megfelelõen halad a Tömbkórház építé-
se, a 15 milliárd forintos beruházást megtekintette dr.
Vinnai Gyõzõ megyei kormánymegbízott és számos
óvodás is rácsodálkozott a gigantikus beruházásra.

MEGÁLLAPÍTOTTÁK A SZEGREGÁCIÓT

Sokan csak a szõnyegen tologatott mûanyag teherau-
tókkal találkoztak még, ezért is volt a közel harminc ovis-
nak nagy élmény, hogy meglátogathatták a Tömbkórház
munkálatait. Legtöbbjük most elõször látott építkezést és
figyelhette testközelbõl (bár szigorúan a kerítés mögül) a
különbözõ munkagépeket.

Az épülõ létesítményt Vinnai Gyõzõ kormánymegbí-
zott is megtekintette, aki elmondta: láthatóan a projekt
valamennyi résztvevõje megtesz mindent azért, hogy a
beruházás a terveknek megfelelõen készüljön el. A kor-
mánymegbízott – egyeztetve az orvosokkal és a szakem-
berekkel – arra is kitért, hogy az új létesítmény – orvosi
szemmel is – kiváló elrendezésû lesz, megfelelõ terek és
infrastruktúra áll majd rendelkezésre a járó- és fekvõbe-
teg-ellátáshoz is.

RÖVIDEBB BETEGUTAK

A december közepén indult Tömbkórház projektben így
100 méter átmérõjû körön belül minden olyan ellátás el-
érhetõ, amire percek alatt szükség lehet. A kórházban azt
ígérik, a beruházás végeztével rövidebb betegutak alakul-
nak majd ki. A legnagyobb vidéki kórházként nemcsak a
megyére, de a régióra és a határmenti területekre is kiter-
jed a betegellátás, ami 600 ezer fõt érint.

A beruházásban a megyei vállalkozók is szerepet kap-
nak, most körülbelül 10 megyei cég dolgozik itt. Ez a jö-
võben tovább nõhet, a belsõ szakmunkáknál a jelenlegi-
nél is nagyobb szerepet szánnak a helyieknek.

A „Beszélgessünk városunkról” címû programsoro-
zat idei elsõ találkozóját tartotta a Nyíregyházi Város-
védõ Egyesület a városházán. A vendég, dr. Kovács
Ferenc polgármester a következõ idõszak városfejlesz-
tési terveirõl beszélt.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Idén is a városházán rendezte elsõ találkozóját a „Be-
szélgessünk városunkról” elnevezésû programsorozatában
a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület. A civil szervezet év-
tizedek óta figyelemmel kíséri a megyeszékhely értékmeg-
õrzését és fejlõdését.

Békési Elemér, a civil szervezet elnöke elmondta, az év
elején szeretnének tájékozódni a fejlesztési tervekrõl, és
véleményükkel hozzájárulni a város építéséhez, szépíté-
séhez.

Dr. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, tovább-
ra is azon dolgoznak, hogy Nyíregyháza egy élhetõ és
lakható város legyen, egységben kezelve a megyeszék-
hely fejlesztési igényeit. Azt a munkát szeretnék folytatni,
amit elkezdtek, de már kiszélesedtek az önkormányzat
lehetõségei, hiszen a kormány segítségével 18 milliárd
forintos adósságtól szabadultak meg. Most a város két

lamint az iskolabuszos utaztatás visszaállítását. Nemrégi-
ben ennek adott helyt a Nyíregyházi Törvényszék.

Mohácsi Erzsébet, az Esélyt a Hátrányos Helyzetû Gye-
rekeknek Alapítvány kuratórium elnöke, igazgatója a kö-
vetkezõképpen értékelte az ítéletet: – A mai ítélethozatal-
kor azt mondta ki a nyíregyházi törvényszék, hogy nin-
csen kimentés, nincs alibi a szegregáció alól, nincs jó szeg-
regáció, csak szegregáció van, ami a roma gyerekeknek
árt. Sem a felekezeti oktatás, sem pedig a felzárkóztatás
nem elégséges alibi, tehát nem lehet mûködtetni egy isko-
lát ilyen indokokkal.

Dr. Czifra Károly, az alperesek ügyvédje elmondta:
– Püspökatya szándékait nem ismerem, én a fellebbe-

zést egy ok miatt biztosan tanácsolom neki: Magyaror-
szág területén ez az elsõ olyan bíróság, amelyik olyat ki-
mondott, hogy az egyház szegregál. Ez olyan mértékben
szemben áll az egyház szellemével, feladatával, hogy ez
nem maradhat így. Hogy mi elkülönítjük a gyerekeket, ez
nem kaphat helyt. Nem szabad így hagyni – mondta el dr.
Czifra Károly ügyvéd.

A Nyíregyházi Törvényszék elrendelte a sérelmes hely-
zet megszüntetését. Ha jogerõre emelkedik az ítélet, nem
indíthatnak majd újabb elsõ osztályokat a Huszár-telepi
iskolában, csak a jelenleg ott tanuló gyerekek fejezhetik
be ott az általános iskolai tanulmányaikat.

Információs Partnerségi Napot tartottak a városhá-
zán. Nyíregyháza Megyei Jogú Város, a Kelet-Magyar-
országi Fiatalokért Alapítvány, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Civil Információs Centrum és az Elsõ
Nyírségi Fejlesztési Társaság azért szervezte meg az
eseményt, hogy a városban mûködõ civil szervezetek
tájékozódjanak lehetõségeikrõl. A tájékoztatón részt
vettek azok az egyesületek és alapítványok képviselõi,
akik a Nemzeti Együttmûködési Alap 2014-es nyertes
pályázói voltak.

Szerzõ: Mikita Eszter

A sikeres információátadás érdekében az elmúlt két
évben több olyan szakmai fórum volt Nyíregyházán, amely
az önkormányzat és a városban mûködõ civil szervezetek
közös munkáját segítette. Ezeknek köszönhetõen több ala-
pítvány és egyesület sikeresen szerepelt a Nemzeti Együtt-
mûködési Alap pályázatain.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmond-
ta, az információáramlással sokat segítettek a civil szerve-
zeteknek, hiszen most nagyon sok pályázat nyert Nyír-
egyházán és a megyében. A polgármester kifejtette, a ci-
vil szervezetek az önkormányzat munkáját színesítik, ki-
egészítik és szükség is van rájuk. Munkájukat az önkor-
mányzat is támogatja azzal, hogy a civil alapot a költség-

A CIVILEK SEGÍTIK AZ ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁT

vetésben a tavalyi 20-ról 25 millió forintra emelte fel.
A polgármester hozzáfûzte, az önkormányzat továbbra

is ezt a partnerséget kívánja biztosítani. A Nemzeti Együtt-
mûködési Alap 2014-es pályázatain több mint 100 helyi
szervezet szerepelt sikeresen.

Dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erõforrások Minisztériu-
mának helyettes államtitkára kifejtette,  Magyarország tár-
sadalmi megújítása és a mindennapi élet javítása nem
képzelhetõ el csak a kormányzat és az önkormányzat
munkájával, szorosan együtt kell dolgozni a társadalom
minden szereplõjének, a kormánynak, az önkormányza-
toknak, a gazdaság szereplõinek és a harmadik szektor-
nak, a civil társadalomnak is.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: belsô ellenôr.

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idôre 2014. április 1. napjától,
6 hónap próbaidôvel.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú ha-
tározattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöl-
tôje által ellátandó feladatok:

– Elemezni, vizsgálni és értékelni a belsô kontrollrendszerek kiépítésének, mûködésének,
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint mûködésének gazda-
ságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

– Elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erôforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelôségét, a beszámolók va-
lódiságát.

– A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javasla-
tokat megfogalmazni a kockázati tényezôk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölé-
se vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelôzése, illetve feltárása érdekében, vala-
mint a költségvetési szerv mûködése eredményességének növelése és a belsô kontroll-
rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.

– Nyilvántartani és nyomon követni a belsô ellenôrzési jelentések alapján megtett intéz-
kedéseket.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvôképesség.
– Büntetlen elôélet.
– Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
– A közszolgálati tisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rende-

let 1. melléklet II/3. számú pontjában meghatározott végzettség.
– Legalább 2 éves költségvetési szervnél szerzett ellenôrzési, költségvetési, pénzügyi,

számviteli gyakorlat.

Elônyt jelent: közbeszerzési referens szakképesítés megléte.

Elvárt kompetenciák:
– Lendületes, motivált, céltudatos személyiség.
– Munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
– Problémamegoldás, kommunikációs készség, objektivitás, írásbeli kifejezôkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylésérôl szóló

igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.

A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban 2014. április 1. napjától

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzs-
ment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék, vagy 06-42/524-567).

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôforrás
Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. – 131. iroda).

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló következô száma (2014. március 7-ei megjelenés)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.nyirhalo.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország napilap (2014. március 7-ei megjelenés)

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. március
21. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ROMA TEHETSÉGEKET KERESTEK
Országos meghallgatást hirdetett a

Felsõörsön mûködõ Snétberger Zenei Te-
hetség Központ a 2014 nyarán induló kép-
zési programjára. A nyíregyházi tehetsége-
ket március 5-én hallgatták meg. A felhí-
vás szerint azokat a 12–20 éves fiatalokat
várták, akik gitáron (klasszikus, dzsessz,
basszus), bõgõn, csellón, hegedûn, brácsán,
cimbalmon, zongorán, ütõs (dob, perka,
darbuka) vagy fúvós (klarinét, trombita, sza-
xofon) hangszeren játszanak, nyitottak a
dzsesszre, a világ- és klasszikus zenére.
Szintén jelentkezhettek, akik valamilyen
hangszeren játszanak és emellett dzsesszéneket is szeretnének tanulni. A központ Snétberger
Ferenc roma származású, Liszt-díjas gitármûvész szakmai irányításával 2011 óta évente
60 tehetséges roma fiatalnak nyújt lehetõséget zenei tehetsége kibontakoztatására.
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Illyés Ákos az utóbbi hetekben „Coriolanus-gömb-
ben” él, ugyanis éjjel-nappal az egykoron élt (avagy
nem élt) római hadvezér hatása alatt áll. Shakespeare
tragédiájának címszerepét õ alakítja a Móricz Zsig-
mond Színház nagyszínpadán a holnap 19 órától lát-
ható premieren.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

Életének egyik legnagyobb szerepe ez. Bodolay Géza
rendezõvel lépésrõl lépésre, mondatról mondatra halad-
nak a mû elemzésével, színpadra állításával. Nem kicsiny
a vállalás, hiszen a világirodalom talán legnagyobb drá-
maírójának mûve kemény próbatétel elé állítja a teátru-
mokat. Talán ennek is tudható be, hogy harminc éve ját-
szotta utoljára magyar társulat: a fõvárosi Katona József
Színház. Milyen lesz a „mi” Coriolanusunk? – errõl be-
szélgettünk Ákossal.

– A Krisztus elõtti V. században játszódik a történet Ró-
mában – mesélte. – Coriolanus a tragédia elején a volszkok
elleni csata hõsévé válik. Nem sokáig élvezheti azonban
a dicsõséget: konfliktusba kerül a rómaiakkal, ezért szám-
ûzik. A gondolkodásmódja okozza vesztét, s hogy sok
helyzetben nem bír a vérével. Miután a tribunusok szám-
ûzik õt, azt mondja: „Én számûzlek titeket.”   Nem õ válik
Róma ellenségévé, hanem ez fordítva történik. Ha egy
emberre azt mondja a többség, hogy áruló, bûnös, az nem
biztos, hogy úgy van. Folyamatosan szórják az átkokat
arra, aki a szívét, lelkét adta az általa nagyon szeretett
„örök városért”. Talán nem volt helyes lépés, amikor fék-
telen dühében összefogott Róma ellenségeivel, de ezt
döntsék el a nézõk! Félelmetesen, már-már állati módra
harcol a háborúban, de az édesanyjával szemben megér-
tõ fiúként viselkedik, amikor az asszony arra kéri, kegyel-
mezzen Rómának. Olyan kötõdés alakult ki köztük az évek
során, hogy a szavai meghatják õt, aminek hatására még-
sem pusztítja el a szeretett, de õt kiközösítõ városát.  Édes-
anyjáért akár az elveit is feladja. Tragédiáról lévén szó,
Coriolanus meghal a végén, az ellenség végez vele. Nem
ellenkezik a sorsa miatt: „Ám hadd legyen.”

Bodolay Géza rendezõvel Pozsgai Zsolt Naplópók címû
mûvének színrevitelekor dolgoztak már együtt. Móricz
2009. címen három egyfelvonásost láthatott akkor a nagy-

ILLYÉS ÁKOS CORIOLANUS LESZ

érdemû színházunk névadójának életéhez, mûveihez kap-
csolódva. Ebben õ Babitsot keltette életre. Mint színészünk-
tõl megtudtuk, a neves rendezõnek hatalmas tudásanya-
ga van, s ráadásul kiváló humora, ami egy nehéz próbafo-
lyamat közben aranyat ér. Gyakran köti az ebet a karó-
hoz, hiszen határozott elképzelése van arról, milyen elõ-
adást akar látni a színen.

SZENVEDÉLYE A FOTÓZÁS

– Remek évad ez számomra. Az OZ, a nagy varázsló-
val kezdtem, ami egy csoda volt! Eddig nem játszottam
még mesedarabban. Kiváló volt a stáb, a rendezõ, min-
den egyes résztvevõ. A gyerekek mellett a felnõttek is na-
gyon élvezték. Utána jött a János király a Krúdy Kamará-
ban Keresztes Attila rendezésében, ami szép és nagyon
komoly munka volt, s itt a Coriolanus! Persze sok egyéb
elfoglaltságom van még. A párommal, Kuthy Patríciával
együtt járunk ki Nagykállóba a drámatagozaton tanítani.
Már négy éve Tiszalökön is dolgozunk egy társulattal.
Mostanában volt két bemutatónk, így most egy csende-
sebb periódusunkat éljük. Karácsonyra megleptük magun-
kat Patríciával egy „komolyabb” fényképezõgéppel, az-
óta szenvedélyemmé vált a fotózás: nincs nap, hogy meg
ne örökíteném a macskáinkat vagy a naplementét. Remé-
lem, a tavasz beköszöntével ismét lesz idõm a másik nagy
szenvedélyemre: a horgászatra is.

Puskás Tivadar és Illyés Ákos a Kaland c. elõadásban

Családi napot tartottak a hét végén Nyíregyházán,
a Jósavárosi Görög Katolikus Egyházközség Közösségi
Házában. A rendezvényt a Gyerekek, Családok, Anyák
Kreatívan Közhasznú Egyesület szervezte azért, hogy
felhívja a figyelmet a család fontosságára.

Mamák és babák együtt táncoltak a Jósavárosi Görög
Katolikus Egyházközség Közösségi Házában. Családi napra
várták a szülõket, gyerekeket és nagyszülõket. Az anyu-
kák azt mutatták meg, hogy kisgyermekkel is lehet szinte
bármit csinálni.

„Ülj ide mellém, s nézzük együtt az utat, mely hozzád
vezetett”. Ez volt a mottója a Családi napnak, amit a Gye-
rekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egyesület
szervezett azért, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a
szülõk feladata nem ér véget gyermekük felnevelésével, a
felnõtté vált gyerekeknek pedig felelõsséget kell vállalni-
uk szüleik további jövõjéért. A rendezvényre olyan csalá-
dok jöttek el, akik úgy látják: fontos, hogy több generáció
együtt töltse a mindennapokat. A Gyerecsak Egyesület
olyan helyi, közösségi programot szervezett, amelyben
tudatosan szerepet kapnak a hagyományos, nagy, több-
generációs család értékei.

A Családi napot Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármes-
tere nyitotta meg, aki köszöntõ beszédében a család fon-
tosságát hangsúlyozta.

CSALÁDI NAP

A LEGJOBBAK
KÖZÖTT AZ IGRICE

 
Idén is elnyerte a legjobb táncegyüttesnek járó Vándordí-

jat a nyíregyházi Igrice Néptáncegyüttes a XVI. Vécsey-Vá-
sárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési Versenyén Nyír-
egyházán, ahol a Szikes zenekar kísérte a produkciót.

A három korcsoportos verseny mindegyikén diadalmas-
kodtak, hiszen az elsõ korcsoportban Keresztúry Gabriel-
la koreográfusi különdíjban részesült, a második korcso-
portban a dobogó harmadik fokán, a harmadik (a legidõ-
sebbeket felvonultató) korcsoportban pedig az élen vég-
zett a táncegyüttes.

Az Igrice két napra rá, a Néptánc Antológia Gálaesten
mutathatta be „Hogy a perec?” címû koreográfiáját Buda-
pesten, a Bürkös zenekar kíséretében, ahol az ország leg-
jobb koreográfiái vehettek részt a Hagyományok Házá-
ban – tájékoztatott Nagy Zsolt együttesvezetõ, mûvészeti
vezetõ.

 

„A veséid veled öregszenek! Védd a vesédet, tudd
meg, hogyan!” – így hangzik a Vese Világnap központi
üzenete 2014-ben, amit hat kontinens több mint 100
országában tartanak meg minden év márciusában, ma-
gyar kezdeményezésként.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Egy átlagos hét eleji nap volt, amikorra egy találkozót
beszéltem meg a nyíregyházi Dialízis Központ orvos-igaz-
gatójával, dr. Szegedi Jánossal. Egymást érõ autók, mun-
kába sietõ emberek – ezt hagytam magam mögött hátra,
amikor beléptem a Mûvese Állomás ajtaján. A helyre, ahol
egymás mellett várakoznak a vesebetegek, hogy megkap-
hassák a 4-5 órás dialízisüket. Ismerõsként üdvözlik egy-
mást, mivel õk már úgy vannak ott, mint egy nagy család.
Hetente háromszor érkeznek vesekezelésre. Vannak, akik
két dialízis között dolgozni is tudnak, míg sokaknak a ke-
zelés utáni lábadozás tölti ki idejét. A Vese Világnap célja
pont ez, hogy felhívja a figyelmet a vese központi szere-
pére, a vesebetegségek és a hozzá társuló szövõdmények
gyakoriságára, súlyosságára, és hogy tudatosítja, a dialí-
zis elkerülhetõ, nem kell, hogy ez töltse ki a betegek min-
dennapjait, elég, ha figyelnek egészségükre!

– A vesebetegség ma már népbetegség – hangsúlyozta
dr. Szegedi János fõorvos, a nyíregyházi Mûvese Állomás
orvos-igazgatója. Az idei Vese Világnap kiemelt figyelmet
fordít az idõskorúakra. Ma Magyarországon minden 10.
ember érintett valamely vesebetegségben. A sokáig észre-
vétlenül lappangó betegség nagy része odafigyeléssel
megelõzhetõ. Magyarországon a népbetegségnek számí-
tó elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség ma a legfon-
tosabb vesebetegségre hajlamosító tényezõk. További okok
a gyulladásos betegségek, fertõzések, a vese- és a húgyutak
elzáródása, valamint olyan öröklõdõ elváltozások, mint
például a policisztás vesebetegség. A vesemûködés rom-
lásának természetes ütemét számos tényezõ képes felgyor-

A VESEBETEGSÉG MA MÁR NÉPBETEGSÉG!
sítani, és idült veseelégtelenséget elõidézni. A vesemûkö-
dés egészséges állapottól való eltérésének korai felisme-
rése kiemelt fontosságú, lehetõvé teszi, hogy a beteg mie-
lõbb megfelelõ kezelésben részesüljön, még mielõtt a ve-
sekárosodás megtörténik. A rutin vizelet-, vér- és vérnyo-
más-vizsgálat már korán jelzi a vesebetegség lehetõségét
– hangsúlyozta.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében három mûvese
központ van, ahol 366 beteget kezelnek. Ötven beteg ott-
hon kezeli magát. Nyíregyházán a legrégebben kezelt
betegünk 27 éve kapja a dialízist. Öt betegünk pedig ne-
gyed százada. A túlélés esélye függ attól, hogy mikor is-
merjük fel a betegséget. A vesebetegségek egy része gyó-
gyítható, többi esetben egyensúlyban tartható. Volt olyan
betegünk, akinek a munkahelyén nem is tudták, hogy be-
teg. Jövõt lehet biztosítani ezeknek a betegeknek, ha jól
vannak kezelve. Aki alkalmas rá, azt transzplantációs lis-
tára is felveszik. A transzplantált betegeink visszajárnak
hozzánk, teljes értékû életet tudnak élni. Laboratóriumi
vizelet- és vérvizsgálattal már meg lehet állapítani a vese-
betegséget, fontos, hogy senki ne hanyagolja el az egész-
ségét. Tudatosan készülni kell arra, hogy ne legyünk bete-
gek. Az egészség az egy érték, vigyázni kell rá – hangsú-
lyozta dr. Szegedi János.

VESE VILÁGNAP A KORZÓBAN
A Vese Világnap 2014. évi rendezvényét a Korzó Bevá-

sárlóközpontban tartják meg március 12-én (szerdán) 13
órai kezdettel, a 2. emeleten, a Tánciskola termében. A ren-
dezvényen dr. Szegedi János, a nyíregyházi Mûvese Állo-
más orvos-igazgatója és dr. Valikovics Ferenc fõorvosok
tartanak elõadást. Oláhné Asztalos Mária, a nyíregyházi
Mûvese Állomás fõnõvére szintén a résztvevõk rendelke-
zésére áll majd és vérnyomást is fog mérni. Az érdeklõdõk-
nek lehetõségük lesz kérdéseket feltenni, tablókkal, több-
fajta szórólappal, tájékoztató füzetekkel, CD-vel, DVD-vel
várják õket. Fotó: Kerepesi Attila mûvészeti vezetõ
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Nyíregyháza is felkerült az Oscar-díjasok térképé-
re. Február 15-én Beverly Hillsben a filmszakma öt-
ven feltalálóját, fejlesztõjét díjazták a digitális mozi-
zásban elért újításukért. Egy nyíregyházi fejlesztõ, Kõ-
hegyi Csaba is a díjazottak között volt, aki a Mudbox
nevû, 3 D-modellezõ szoftver fejlesztéséért kapta meg
az Oscar-díjat Madjar Tiborral, Major Imrével, és két
másik fejlesztõvel közösen.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Az Oscar-díjjal kapcsolatban mindig a televízióban lá-
tott, látványos Hollywood-i gála képei peregnek le elõt-
tem. A világhírû színészek ováció kíséretében vonulnak
be a vörös szõnyegen, és hosszú perceken keresztül pó-
zolnak a fotósok elõtt. A legkiválóbbak végül a média ref-
lektorfényébe kerülnek, menedzsereik pedig dolgoznak
azon, hogy a lehetõ legtöbb sajtótermékben megjelenjen
a díjazottjuk. Ez a kép élt bennem, amikor meghallottam
a hírt: A tudományos-technikai Oscar gálán egy nyíregy-
házi fejlesztõ is kiválóság lett. Az elõítéleteimet azonban
hamar megcáfolta a nyíregyházi Oscar-díjas. Az interjúra
nem kellett sokáig várnom, szinte rögtön „igen-t” mon-
dott, meglepõ szerénységgel pedig hozzátette: „Nem va-
gyok egy beszédes ember”. Elmondta, hogy õk nem akar-
ták világgá kürtölni az Oscar-díjra jelölés hírét, próbáltak
háttérben maradni, számukra elég örömet jelent az, hogy
a filmekben visszaköszön a fejlesztésük – kezdte szeré-
nyen a nyíregyházi Oscar-díjas, Kõhegyi Csaba.

NYÍREGYHÁZÁN VAN A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI OSCAR EGYIKE

A PROGRAM LELKE: DIGITÁLIS AGYAG

A modellezõ szoftver ötlete 2005-ben vetõdött fel, ami-
kor három Új-Zélandon dolgozó grafikus eltervezett egy
olyan programot, amellyel egyszerûsíteni lehetett a drága
filmtrükköket. Míg korábban agyagból készítették el a film-
ben szereplõ karaktereket, addig a szoftver segítségével
azok már digitálisan is létrehozhatóak, formázni és feste-
ni is lehet õket. – Az Új-Zélandon dolgozó grafikusok ke-
restek még maguk mellé fejlesztõket, így kerültem bele
én is a csapatba – mondta el a kezdetekrõl. Úgy kell el-
képzelni magát a programot, hogy egy digitális agyag tu-
lajdonképpen, ami megmunkálható, és így szobrászko-

dással lehet elkészíteni azokat a figurákat, amelyeket va-
lóságban nem tudnánk lefilmezni.

A fejlesztõcsapat az interneten keresztül tartotta a kap-
csolatot. A fejlesztéseket folyamatosan az igényekhez iga-
zították.

Két év alatt került a program olyan stádiumba, hogy –
az elsõk között – a King Kong karaktereit már ezzel a szoft-
verrel készítették. Mostanra pedig eljutott odáig a fejlesz-
tés, hogy Oscar-díjjal jutalmazták.

BEVERLY HILLSBEN VOLT A DÍJÁTADÓ

Kõhegyi Csaba arról is mesélt, hogy tavaly év végén
keresték meg a csapatot az akadémiától és interjút kértek
tõlük a fejlesztéssel kapcsolatban. – Ez alapján döntöttek
úgy, hogy díjjal jutalmazzák a fejlesztésünket – mondta
szerényen. Élményként élte meg a Beverly Hillsben töltött
néhány éjszakát. Úgy véli: sok mindent látott a városból,
de sajnos nem eleget.

A fejlesztõ nemes egyszerûséggel sorolta, hogy az álta-
la fejlesztett szobrászprogramot a King Kong és a Gyûrûk
Ura címû film elkészítése mellett olyan neves filmekben
is használták, mint az Avatar és a Harry Potter, de a Dis-
ney és a Pixar animációs filmjeinek sok karaktere is ezzel
a programmal készül.

A mûvészi Oscar-díjakat a hét végén osztották ki, az
élõben közvetítendõ gálán kisfilm mutatta be a technikai
gyõzteseket, akik között ott van a nyíregyházi Kõhegyi
Csaba is.

Az Oscar-díjas csapat. Balról a második Kõhegyi Csaba.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. március
21. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

KÖZLEMÉNY
„Az új Polgári Törvény-
könyvhöz kapcsolódó
képzések” elnevezésû,
ÁROP-2.2 .16-2012-
2013-0001 azonosítójelû
projekt keretében a 2014.
március 15. napján ha-
tályba lépõ új Polgári Tör-
vénykönyvrõl civi-
lisztikai ügyszakos bírók,
bírósági titkárok, bírósá-
gi fogalmazók, bírósági
ügyintézõk és ügyvédek
részére a helyi oktatás
2014. március 3. napján
kezdõdik a Nyíregyházi
Törvényszéken.
A képzés érinti a Nyír-
egyházi Járásbíróság
Bocskai utca 2. számú
épületében tartandó pa-
nasznapi ügyfélfogadást
is.
A 2014. március 12. nap-
ján megtartandó panasz-
napi ügyfélfogadás elma-
rad. Az elmaradt alkal-
mat 2014. március 14.
napján tartják meg.

CSALÁDI VETÉLKEDÕ
Családi vetélkedõt tartottak az orosi
Szent András házban. A novemberi Már-
ton-nap alkalmából megrendezett ese-
mény után, immáron második alkalom-
mal szerveztek programot a helyi egy-
házak (a római katolikus, a görög katoli-
kus és a református egyházak) képvise-

lõi, Ujjné Petró Teréz római katolikus hit-
oktató és Szücs Anita mûvelõdésszerve-
zõ szervezésében. Az eseményen a csa-
ládok és az orosi idõsek klubjának tagjai
mérték össze tudásukat egyházi és kul-
turális kérdésekben. Ezt követõen pedig
közös beszélgetést tartottak.

További információ:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: +36-42/594-508, fax: +36-42/594-539

E-mail: pr@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Hulladékért virágot akció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Térségi Hulla-
dék-Gazdálkodási Kft. 2014. március 17-e és március 29-e között
ismét megszervezi a Hulladékért virágot elnevezésû akciót. A két
hét során a különválogatott papír-, mûanyag-, öblösüveg-, fém-, cso-
magolási hulladékokért, valamint italos kartondobozokért utalványt
vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevôk.

Az akció ideje alatt a Bujtosi Szabadidô Csarnok Bujtos utca
felôli parkolójában adhatóak le a hulladékok, hétfôtôl pénte-
kig 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra között.

Az utalványok a következô helyeken válthatóak be:

– a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ügyfélszolgálati irodáján és
központi telephelyén,

– a Tulipa Kft. üzleteiben,
– az Oázis Kertészeti Áruházban,
– a Júlia fürdôben, valamint a Fürdôházban egész évben, a Parkfür-

dôben június 1-jétôl, az Aquarius Élményfürdôben július 1-jétôl,
– a Lap-X Könyvesboltban,
– a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél,
– a Póny Játéküzleteiben Nyírfa u. 1., Pazonyi út 15., Szegfû u. 49.
– a Kurcz Bt. Kis- és Nagykereskedésben, (a Prima dog üzletben)

Nyh., Korányi Frigyes u. 92. sz.,
– az Arany Optika Kft. üzletében Nyh., Kossuth tér 8.,
– a MasterMind Interactive Számítástechnikai Kft. üzletében, Nyh.,

Korányi Frigyes u. 29. sz.

A hulladékokért kapható utalványok értékérôl a www.thgkft.hu ol-
dalon tájékozódhatnak.
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2014. MÁRCIUS 14., PÉNTEK

ÜNNEPI KOSZORÚZÁSOK ÉS
MEGEMLÉKEZÉSEK:

9.00  Irányi Dániel emléktáblájának koszorúzása
(Dózsa György u. 14.)
Megemlékezést tart: a Bem József Általános Iskola

9.00  „Hozzon egy szál virágot az 1848-as sírkertbe”
(Északi Temetõ)
Megemlékezést tart: a Nyíregyházi Városvédõ Egye-
sület,
valamint az NYF Eötvös József Gyakorló Általános Is-
kola és Gimnázium
Beszédet mond: Kósa Tímea alpolgármester

10.00  Kutatások az 1848-as forradalommal kapcso-
latban
(Levéltár, Széchenyi u. 4.)
Kedves Gyula és Bene János történészekkel Galambos
Sándor beszélget

11.00  Hatzel Márton emléktáblájának koszorúzása
(Hatzel tér 10.)
Megemlékezést tart: a Móricz Zsigmond Általános Is-
kola

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT AZ

1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
TISZTELETÉRE RENDEZENDÕ ÜNNEPI PROGRAMSOROZATÁRA.

11.30  Kmety György emléktáblájának koszorúzása
(Luther u. 7.)

Megemlékezést tart: a Túróczy Zoltán Evangélikus Ál-
talános Iskola

11.30  A Kralovánszky család emléktáblájának koszo-
rúzása
(Luther u. 1.)

Megemlékezést tart: a Túróczy Zoltán Evangélikus Ál-
talános Iskola

17.00  Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Petõfi
téren

Megemlékezést tart: a Szent Imre Katolikus Gimnázi-
um, Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola
Beszédet mond: Jászai Menyhért alpolgármester

2014. MÁRCIUS 15., SZOMBAT
KOSSUTH TÉR, 14.00 ÓRA

Térzenét ad a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar
Ünnepélyes zászlóbehozatal
Himnusz

Ünnepi beszédet mond:
Dr. Kovács Ferenc polgármester

„A márciusi ifjak egyike én valék”
– a Vasvári Pál Gimnázium ünnepi megemlékezése,
meghívott vendégmûvész: Rékasi Károly

Koszorúzás a Kossuth-szobornál

Szózat

Koszorúzási szándékát a szervezet nevével, képvise-
lõjének megjelölésével a polgarmesterikabinet
@nyiregyhaza.hu e-mail címen szíveskedjen jelezni
2014. március 13-áig.

A Jósa András Múzeum ünnepi programjai:
(Benczúr tér 21.)
Szabolcs a hazáért – idõszaki kiállítás – Pilvax kávé-
ház, elõadások – fegyverbemutatók – kézmûves fog-
lalkozások.

Máthé Csaba
fõszervezõ

az elsõbálozó fiával,
Dominikkal,

lányával, Nórával és
annak barátjával,

Rig Zoltánnal (x)

Az Év
emberei

2013
díjazottjai:

Bárány
Péter,
Bárány

László és
ifj. Bárány

László

Bõvebb információ
és fotók a gáláról a

www.nyhborozo.hu oldalon.

Nagy Gábor
fõszervezõ

KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS
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EREDMÉNYEK SPORT

ÉLMEZÕNYBEN
A VASVÁRI ÉS A MÓRICZ

SZIKSZAI RÓBERT
ÚJABB DÍJA

A tavalyi év teljesítményei alapján a junior Európa-
bajnok Szikszai Róbert az ötödik legjobbnak járó elis-
merést vehette át a X. Héraklész Díjátadó Gálán a Bu-
dapesti Kongresszusi Központban. Az ünnepségen Ke-
rekes László, a bajnok edzõje is elismerést kapott. A
MOB által rendezett – immár évtizedes hagyományra
visszatekintõ – díjátadó gálán a 2013-as év legeredmé-
nyesebb utánpótláskorú sportolóit köszöntötték ünne-
pélyes keretek között egyéni, 2–4 fõs kiscsapat és csa-
pat kategóriában. Az elsõ helyen végzett egyéniben a
kétszeres ifjúsági világ- és egyszeres Európa-bajnok ke-
nus, Hajdú Jonathán, második lett a junior világ- és fel-

Keleti rangadót rendeznek a labdarúgó Magyar Kupa
következõ fordulójában. A legjobb négy közé jutásért a
Nyíregyháza Spartacus és a DVSC-TEVA csap össze. A két
együttes elõször március 12-én Nyíregyházán, majd már-
cius 25-én Debrecenben találkozik. A mérkõzés iránt nagy
az érdeklõdés, és biztonsági szempontból kiemelt kocká-
zatúnak minõsítették a rangadót. Ezért jegyeket csak elõ-
vételben, névre szólóan lehet majd vásárolni.

– Ez a jövõ, hiszen ma már egy színházba, moziba is
úgy veszünk jegyet, hogy tudjuk, hová ülünk majd. Ez most
új dolog a szurkolóknak, ezért kérjük is a megértésüket és
a türelmüket. A beléptetésre vonatkozó szabályokat nem
a klub és nem is az MLSZ hozta, hanem törvényben sza-
bályozzák, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ezt be-
tartsuk. Debrecenbõl ezer drukkert várunk, és remélem,
Nyíregyházán is nagy lesz az érdeklõdés, így 5–6 ezer
szurkoló buzdíthatja a csapatokat a Városi Stadionban –
mondta dr. Barczi Róbert, a Nyíregyháza Spartacus ügy-
vezetõje.

A nyíregyházi szurkolók elõvételben interneten keresz-
tül, illetve a város nyolc pontján vehetnek belépõket,

SZPARI–LOKI JEGYEK: CSAK ELÕVÉTELBEN

melyek névre és helyre szólnak. A 14 év alattiak és a 70
év felettiek ingyen kapnak jegyet, de az adataikat nekik is
meg kell adniuk. A találkozóra történõ beléptetés során a
rendezõk ellenõrzik is ezeket, ezért személyi okmányok
mindenkinél legyenek. A jegyárusító helyek listája meg-
található a Nyíregyháza Spartacus honlapján és a
www.nyiregyhaza.hu oldalon is.

Atléták a díjátadón: Gyurátz Réka és Szikszai Róbert

nõtt Európa-bajnok öttusázó, Földházi Zsófia, míg har-
madik lett az összes sportágat felölelõ értékelésben az
ifjúsági világbajnok, junior EB ezüstérmes kalapácsve-
tõ, Gyurátz Réka. A Héraklész Bajnok- (14–18 évesek)
és Csillagprogramnak (18–23 évesek) húsz sportágban,
évente mintegy 1800 sportoló a kedvezményezettje.

Mindkét iskolában nagy hagyománya van a röplabdának

Az elmúlt tanév eredménye alapján a középiskolák ver-
senyében a Vasvári Pál Gimnázium az elsõ, míg az általá-
nosok között a nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Is-
kola országosan a 10. helyezést érte el. Az MDSZ minden
tanévben meghirdeti a Diákolimpia eredményességi ver-
senyt a sport-tehetséggondozásban egyedülálló verseny-
rendszerébe nevezõ és tanulókat indító iskolák között. A
2012/2013. tanévben 16 sportágban, 6 korcsoportban, 2
nemben (fiú, leány), valamint vegyes felállásban értékelték
az I–VIII. helyezett csapatokat és az egyéni versenyzõket.
A pontverseny alapján a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázi-
um a legjobb lett kategóriájában, köszönhetõen többek
között atlétáinak, labdarúgóinak és röplabdásainak. Az is-
kolába járt többek között a jelenleg is aktív versenyzõk kö-
zül Helebrandt Máté, Bakosi Péter és Szikszai Róbert is. A
Móricz Zsigmond Általános Iskolában a Moravszki házas-
pár által irányított leány röplabdacsapat kiemelkedõ, mely
minden évben bejut a diákolimpia döntõjébe, és az elmúlt
esztendõkben több kategóriában gyõzött is.

Nagy sikere van a Mozdulj Nyíregyháza! programnak.
Nemcsak az önkormányzat által támogatott, így ingyenes
zumba, mediball és jóga népszerû a városlakók körében,
hanem az önvédelmi oktatás is. Hétrõl hétre teljesen meg-
telik a Bujtosi Szabadidõ Csarnok tárgyalója, ahol min-
den korosztály képviselteti magát.

– Vannak nagyszülõk, akik az unokájukkal járnak, kö-
zépiskolások és családanyák egyaránt. Fõleg a hölgyek

körében népszerûek az órák, akik rövid idõ alatt elsajátít-
hatják azokat a mozdulatokat, melyekkel egy esetleges
támadás esetén megvédhetik magukat vagy értékeiket.
Igyekszünk egyszerû mozdulatokat tanítani, de nem árt,
ha valaki otthon is gyakorol – mondta Fekete László Wing-
Tsun mester, aki az órákat tartja. Az önvédelmi oktatás
csütörtökönként zajlik, és a tervek szerint rövidesen a Pol-
gárõrség tagjai is részt vesznek a képzésen.

Fekete László és tanítványai

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 9., vasárnap 18.00 Nyíregyháza
Spartacus–Békéscsaba labdarúgó-mérkõzés
közvetítése

Március 10., hétfõ 19.30 Nyír-Flop Holding Nyíregy-
háza–Kecskemét férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

SPORTPROGRAM
Március 8., szombat 19.00 BUSZACSA, Fatum-

Nyírsuli-NRK–MTK nõi röplabda-mérkõzés

Március 8., szombat 17.00 Városi Stadion, Nyíregy-
háza Spartacus–Békéscsaba labdarúgó-mérkõzés

Batizi Tamás, kabinetvezetõ:
Ott voltam a lelátón Dunaújvárosban a tavaszi idény

elsõ meccsén. S bár hûvös, esõs idõ volt, a pálya talaja
pedig mély, sáros, azt láttam, hogy a futballistáink min-
dent beleadva küzdenek és szép eredményt értek el,
idegenben legyõzve az egyik legnagyobb riválist. Bár
azt mondom, hogy az ilyen hozzáállás miatt eredmény-
tõl függetlenül illeti dicséret a Szpari-játékosokat, s az
õket elkísérõ, a pénteki napjukat feláldozó szurkolókat
is. Csak így tovább, legyünk ott minél többen a Békés-
csaba elleni villanyfényes meccsen is, szombat délután!

Március 8., szombat 16.30 BUSZACSA, Marso-
NYKK–Pécs férfi kosárlabda-mérkõzés

Március 9., vasárnap 18.00 BUSZACSA, Nyír-Flop Hol-
ding Nyíregyháza–Kecskemét férfi kézilabda-mérkõzés

INGYENES ÖNVÉDELMI OKTATÁS



Kármen: Körülbelül 6 éves keverék szu-
ka, akit termete miatt elsõsorban kertes
házba ajánlunk. Ide-
ális családi kedvenc
válhat belõle.

Buksi: Körülbelül 5
éves ivartalanított pa-
lotapincsi jellegû kan,
aki nagyon rossz álla-
potban került az Ál-

latotthonba. Bár egyik szemét elvesztette, ez
semmiben nem akadályozza. Szeretõ, gon-
doskodó gazdira van szüksége.

GAZDIKERESÕ

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

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

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

Idõpont: 2014. március 10., 17.00 óra
Helye: Mandabokori Általános Iskola

A Városmajori Mûvelõdési Ház Tumoros betegek
klubja az idén is jó hangulatban tartotta meg

hagyományos farsangi mulatságát

„ Például a születésnapján ajándékokkal,
meglepem valamivel. Ha megyünk vala-
hova, ajtót nyitok elõtte, rendes vagyok és
néha takarítok.”                          Fekete Karcsi

„Úgy mutatom ki, hogy
tisztelettel vagyok feléjük,

és minden téren segítek nekik, ezen kívül
ajándékokkal.”                        Nyír László

„Próbálok segíteni neki,
és virágot veszek, amikor
olyan alkalom adódik, valamint próbálok
folyamatosan kedves lenni hozzá!”

Laskai Zoltán

„Mindent megcsinálok otthon, minden-
ben segítek.”                          Olga András

„Rendes vagyok velük,
törõdöm velük és mikor
„megérdemlik”, akkor aján-
dékokat kapnak tõlem.”

Dobák Ádám

„Mondjuk virágot ve-
szek, különbözõ ajándéko-
kat..., mikor mivel tisztelhe-
tem meg.”

Sokcsovits István

„ Virágot veszek a hölgyeknek, udvarias
vagyok, fõzök, ha kell a feleségemnek és
ritkán takarítani is szoktam.” Péter Sándor

A teljes válaszok megtekinthetõek a Nyíregyházi Te-
levízió „Dorina kérdez” címû mûsorában, amiben a
városlakók fejthetik ki véleményüket az aktuális témá-
val kapcsolatban. A mûsor mindennap, 19.25-kor és
21.25-kor látható.

ÖN HOGYAN MUTATJA KI
SZERETETÉT ÉS TISZTELETÉT

A NÕK FELÉ?

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Március 8., szombat 19.00 Coriolanus, Bemutató bér-
let, Nagyszínpad

Március 10., hétfõ 19.00 Anconai szerelmesek 2, He-
vesi bérlet, Nagyszínpad

Március 11., kedd 15.00 Balta a fejbe, Zrínyi „D” bér-
let, Krúdy Kamara
19.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet, Nagyszín-
pad
19.00 Balta a fejbe, Krúdy „A” bérlet, Krúdy Kamara

Március 12., szerda 14.00 Jonatán és a többiek, Csipet
csapat bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Krúdy „B” bérlet, Krúdy Kamara

Március 13., csütörtök 10.00 Jonatán és a többiek, Csip-
kerózsika bérlet, Nagyszínpad
14.00 Jonatán és a többiek, Hébehó bérlet, Nagyszín-
pad
19.00 Balta a fejbe, Krúdy „C” bérlet, Krúdy Kamara

Március 14., péntek 19.00 Coriolanus, Vörösmarty bér-
let, Nagyszínpad

Mindenütt Nõ – „Nõnap reloaded 2.0” március 6–9-
éig. Nõi alkotókat és nõi sorsokat bemutató rendezvény-
sorozat – 81 intézmény, 19 város, több mint 160 prog-
ram. Színház, zene, tánc, irodalom, film, kiállítás, beszél-
getés. Bõvebben: www.mindenuttno.hu.

A Móricz Zsigmond Színház Társulata várja az érdek-
lõdõket Székhelyi Edith, megyei Prima-díjas festõmûvész
Játékaim címû kiállítására. Megnyitó: március 8-án 18.30
óra, a színház emeleti galériájában.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, valamint a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár várja az ér-

deklõdõket március 7-én 16.00 órakor tartandó NÕI ÍRÓK
ÍRÓNÕK címû nõnapi zenés irodalmi délutánjára. Hely-
szín: Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme. Bõvebben:
www.mzsk.hu.

A Bencs Villa programjai: március 7-én 17.00 óra: ki-
állítás-megnyitó (Nagy Józsefné és Tóth Illésné gobelinké-
szítõk). 17.30 óra: Magyar népmesék és pajzán történetek
(Bukovics János, apci mesemondó estje). Közremûködik:
Szõke József Bence. 13-án 10.00 óra: Szeretünk, Nyíregy-
háza! (a 2012-es és 2013-as évek városismereti versenyei
gyõztes gimnáziumi csapatainak döntõje).

A Zöld Kerék Alapítvány tavaszváró, szezonnyitó túrá-
ra invitálja az érdeklõdõket, mely rendhagyó módon gya-
logosan és sötétben zajlik majd. Találkozó: Nyíregyháza,
Hármasdomb emlékmû, március 7-én 19.00 óra. A túrára
ajánlott felszerelés: bakancs, zseblámpa vagy fejlámpa.

Nõnapi csillagvirágzás a Sóstói-erdõben. Március 8-án
9.30-kor az E-misszió Egyesület ismét várja az erdõ bará-
tait a csillagvirág populáció megszámlálására. Találkozó
a Tölgyes csárda elõtt. Bõvebben: www.sostoierdo.hu.

A Spirit Közhasznú Egyesület várja az érdeklõdõket IV.
Nyílt Egészség Napjára. Helyszín: Ungvár sétány 31. Idõ-
pont: március 8-9-én. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: március 8-án 16.00
óra: A három kismalac; 9-én 10.00 óra: Nyuszikaland.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus ját-
szóház mellett).

Táncház a Sóstói Múzeumfaluban. Március 8-án 15.00
órától kalotaszegi táncokat tanulhatnak majd a fûtött Újlétai
Magtárban, valamint viseletbemutatóval egybekötve kalo-
taszegi pogácsát is kóstolhatnak. A rendezvény ingyenes.

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.

Filharmóniai évad – Szezonbérlet: Nemzeti Filharmo-
nikus Zenekar, vezényel: Kocsis Zoltán. Helye: Kodály Te-
rem. Idõpont: március 9-én 19.00 órától. Bõvebben:
www.filharmonia.hu.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az ér-
deklõdõket Gazdagné Laurenczy Enikõ kiállítására. Meg-
nyitó: március 10-én 16.30-kor. Helyszín: Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár kamaraterme. Megte-
kinthetõ: március 31-éig.

A Móricz Zsigmond könyvtár várja az érdeklõdõket dr.
Reisinger János irodalomtörténész A Biblia a magyar kép-
zõmûvészetben címû, vetítéssel egybekötött elõadására –
Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus elõtt. Idõpont: március
12-én 16.30 óra. Helyszín: a könyvtár konferenciaterme,
III. emelet.

Keleti kikelet a Korzóban március 14-éig, nyere-
ménnyel. További részletek a helyszínen vagy a www.kor-
zo.hu weboldalon.

A nõk szerepe megyénk orvoslásában – dr. Kührner Éva
elõadása március 18-án 16.30-tól a Nyíregyházi Fõiskola
könyvtári teadélutánján, a fõiskola Központi Könyvtárá-
nak rendezvénytermében (megközelíthetõ a „B” épület
Mozaikterme felõl).

A Nyíregyházi Cantemus Kórus várja az érdeklõdõket
a Pro Musica Leánykar és Vásáry Tamás jótékonysági hang-
versenyére, a Patrónus Egyesület javára. Idõpont: március
26-án 18.00 óra. Helye: Kodály Zoltán Általános Iskola.

László János képzõmûvész kiállítására várják az érdek-
lõdõket a Nyíregyházi Fõiskola Könyvtár Galériájába (Sós-
tói út 31/B) március 27-éig, a könyvtár nyitva tartási idejé-
ben.

KULTÚRHÁZAK
ÉJJEL-NAPPAL

Színes programokkal várta a nyíregyháziakat febru-
ár 28. és március 2. között a Városmajori, az Alvégesi,
valamint a Jósavárosi Mûvelõdési Ház, további rendez-
vényekkel, filmvetítésekkel pedig a Krúdy Gyula Art
Mozi és a Kertvárosi Közösségi Ház is.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

INCZÉDY GYÖRGY EMLÉKEZETE
A nagykörúton található Inczédy sor városunk elsõ pol-

gármesterének nevét õrzi. Nagyváradi Inczédy György
1783-ban született Bujon, ahol a családnak voltak birto-
kai. Ügyvédként kapcsolódott be Nyíregyháza közéleté-
be és nagy szerepet vállalt az 1824. évi örökváltság elõ-
készítésében és az 1837-es városi privilégium megszer-
zésében. Érdemeire való tekintettel 1838. február 13-án
polgármesterré választották. Hivatali ideje alatt megerõsí-
tette a város tûz- és közbiztonságát, elkezdõdött a belvá-
ros rendezése, megtörtént a volt földesúri földek haszon-
bérbe adása.

1841-ben újraválasztották, de õ fáradtságra hivatkozott
és lemondott. 1847-ben megválasztották táblabírónak.
1854. október 14-én hunyt el. Az egykori Felsõ temetõ-
ben helyezték örök nyugalomra, 1909-ben innen exhu-
málták át az Északi Temetõbe, ahol a 4. parcellában ma is
olvasható neve a családi síremléken.

1971-ben a város akkori elöljárói a városháza fõbejára-
tánál elhelyezett márványtáblával tisztelegtek emléke elõtt.
A városban még egy szakközépiskola és 2006-tól a város
közgyûlése által alapított életmûdíj viseli a nevét. A díj an-
nak a Nyíregyházán született, vagy hosszabb ideje a város-
ban élõ, dolgozó, illetve nyugdíjas személynek adományoz-
ható, aki az élet bármely területén maradandót alkotott,
kiemelkedõ szakmai tevékenységével jelentõsen hozzájá-
rult a város fejlõdéséhez, hírnevének öregbítéséhez.

A mai Inczédy sor egyik nevezetes épülete volt az

Inczédy-ház. A telket a rajta 1787 óta álló késõ-barokk,
tornácos házzal 1790-ben a város magisztrátusa az evan-
gélikus egyháznak adományozta. Schulek János lelkészrõl
eredetileg Schulek-kertnek hívták. Schulek Tessedik Sámu-
el hatására gyümölcsöst telepített ide. A házat 1824-ben
Inczédy György vásárolta meg.

Az épületet 1964-ben törölték a védett épületek listájá-
ról, 1969-ben pedig elrendelték bontását, mivel akadályozta
a tervezett körút kiépítését. Bontása hosszas vita és tiltako-
zás ellenére 1973-ban meg is történt. 1978-ban emléktáb-
lával jelölték meg a ház helyét.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
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