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LOMTALANÍTÁS.
Költséghatékony lomtalaní-
tást szervez a Térségi
Hulladék-Gazdálkodási Kft.
A város egyes területeirõl
mostantól a szokásos
hulladékszállítási napokon
történik a szállítás.

VISSZAJÁR.
A lakóközösségek 90
százaléka kap 8 ezer és 60
ezer forint közötti vissza-
térítést március végéig a
Nyírtávhõ Kft. elmúlt évre
vonatkozó elszámolása
során Nyíregyházán. MEGVÉDENEK

6 10
FITT NYÍREGYHÁZA.
Egészségmegõrzõ progra-
mot indított az önkor-
mányzat Fitt Nyíregyháza
címen, a régóta sikeres
Mozdulj Nyíregyháza!
rendezvénysorozathoz
kapcsolódva.

TISZTELET A
HÖLGYEKNEK!

KÖZELEDIK A HATÁRIDÕ

A nézõk 1985. március 4-én este láthatták az elsõ,
akkor még kísérleti adást. A nyíregyháziak 30 év
alatt összesen mintegy 150 munkatárs közremûkö-
désével 8000 adásnapot kísérhettek végig a képer-
nyõn.

Az NYTV ma a felújított Váci Mihály Kulturális Köz-
pontból a legkorszerûbb kameratechnikával nyújt infor-
mációkat a városlakóknak – errõl tájékoztatták a sajtót
szerdán. 1985-ben az elsõ mûsor stúdiójaként a Nyíregy-
házi Fõiskola, az elsõ élõ adásé pedig egy jósavárosi pa-
nelház lakása szolgált.

MEGHATÁROZÓ MÉDIACENTRUM

– A Nyíregyházi Televízió az egyik legfontosabb mé-
diamûhely volt a megyében, és máig az is maradt – mond-
ta Zagyva Gyula, a Város-Kép Kft. ügyvezetõje, aki min-
denekelõtt köszönetet mondott a régi és mostani kollé-
gáknak, valamint a fenntartó önkormányzatnak egyaránt.
Kiemelte: az elmúlt idõszak a digitális átállás és techni-
kai fejlesztés, valamint a költözés jegyében telt, hiszen

30 ÉVES A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓ
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További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

tavaly év végén tért vissza egy év „albérlet” után a szer-
kesztõség az Agóra programban megújult Váci Mihály
Kulturális Központba. S vele együtt persze a Város-Kép
Kft. másik két médiuma, a Nyíregyházi Napló és a
nyiregyhaza.hu stábja is, melyek együttmûködése révén
már nem csak a nyíregyháziakat látják el információk-
kal, a városról. A szakma által díjakkal, és a nézõk által

is elismert televízió, mely az MTVA megyei tudósító stábja
maradt az elkövetkezõ évekre is, éppen arculatváltás után
van, amelyet a díszletek és a mûsorok frissülése, bõvülé-
se követ.

A jubileumi sajtótájékoztatón Batizi Tamás, a nyíregy-
házi polgármesteri hivatal kabinetvezetõje elmondta: az
NYTV a városi kommunikáció fontos eleme.  – Az embe-

reket az érdekli legjobban, ami nap mint nap a környeze-
tükben zajlik – mondta Batizi Tamás. – Az országos hírek
is lényegesek, de a környezetünkben zajló események,
programok a legfontosabbak, ezeket a híreket az embe-
rek igénylik, ezeket juttatjuk el nekik.

JUBILEUMI MÛSOROK ÉS PROGRAMOK

A médiaeseményen elhangzott: a jubileumot méltón,
múltidézõ adássorozattal ünnepli a televízió, kedd és csü-
törtök esti adásnapokkal, szombati ismétléssel, régi adá-
sokat, filmeket, arcokat visszaidézve, megszólaltatva. A
harminc évrõl elkészült egy nagyon rövid, kilencperces
visszatekintõ is a teljesség igénye nélkül, amely a
nyiregyhaza.hu oldalon látható.

A sajtótájékoztatón elhangzott: ez után a szûk körû
médiaesemény után a jubileumi év során, várhatóan má-
jusban kiállítást, valamint családi napot tervez a szerkesz-
tõség a városlakók bevonásával, ahová a korábbi kollégá-
kat is meghívják majd.

(Részletek, rövid tévétörténet és visszaemlékezések a
8-9. oldalon.)

Március 16-áig kell befizetni az iparûzésiadó-elõleget, KATA-s
adóalanyoknak az iparûzési adót, a gépjármû- és az építmény-
adó elsõ félévi részletét. A fizetendõ adó összegét tartalmazó
értesítõket – a befizetéshez szükséges csekkekkel – az Adó-
osztály már postára adta. A gépjármûadóról újabb határozatot
csak azok az ügyfelek kaptak, akiknél a jármû életkora miatt
az adótétel változott, vagy idén január 1-jétõl adófizetési kö-
telezettségük keletkezett. Az adók befizetési határideje – a hét-
vége miatt – március 16-a, a vállalkozók ugyancsak eddig kér-
hetnek iparûzési adóelõleg módosítást. Fizetési könnyítésre
vagy mérséklésre irányuló kérelmet az adófizetés esedékessé-
ge elõtt célszerû benyújtani, ezt követõen ugyanis az adóha-
tóság végrehajtási eljárást is kezdeményezhet a tartozókkal
szemben. A részletes szabályok: varoshaza.nyiregyhaza.hu.

Képünkön a sajtótájékoztatón az új mûsor, az NYTV30 díszletében Zagyva Gyula ügyve-
zetõ, Batizi Tamás kabinetvezetõ és Tarczy Gyula fõszerkesztõ
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

FEBRUÁR 26., CSÜTÖRTÖK

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK
90. születésnapja alkalmából köszön-

tötte családja és dr. Horváthné dr. Veisz
Katalin önkormányzati képviselõ Har-
gitai Józsefnét. Ilus néni fiatalkorában
költözött Nyíregyházára. 2 gyermeke,
2 unokája és 4 dédunokája van, akik
megszépítik mindennapjait.

KÁTYÚTÓL ASZFALTIG

AZ EGYMILLIOMODIK DAF KAMION

Húsz nyíregyházi utca kap szilárd
burkolatot idén – errõl adott tájékoz-
tatást az önkormányzat városüzemel-
tetõ és vagyonkezelõ cége. A NYÍRVV
jelenleg kátyúz, és a padkákat erõsíti
meg, azonban a jó idõ beálltával elkez-
dik a tartósabb útjavításokat is. A szi-
lárd útburkolatok kialakítása az év
második felében indul és a tervek sze-
rint az õsz végére be is fejezõdik.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

Nemcsak az útpadkát erõsítik a város-
ban, több helyen kátyúzás is folyik, mert
ugyan extrém hõmérsékleti értékek nem
fordultak elõ a téli hónapokban, egyes ut-
cákat megviselt az idõjárás.

428 HELYSZÍNEN

Az önkormányzat városüzemeltetõ cége
eddig 428 helyszínen, 100 tonna úgyne-
vezett hideg aszfaltot használt fel a kátyúk
megszüntetésére. Tartósabb útjavító tech-
nológiát majd a tavasz második felében
tudnak alkalmazni. A cég költségvetésében
a kátyúk javítására 1500 tonna meleg asz-
falt felhasználása szerepel. A legutóbbi
közgyûlésen az is kiderült, hogy a NYÍRVV
új szilárd burkolatú utakat is épít a város
területén.

MEGOLDÓDIK
A PARKOLÓPROBLÉMA

Dicsõ Péter, a NYÍRVV csoportvezetõje
elmondta: – Az idei évre tervezett útépítés
húsz utcát érint, és végre szilárd burkola-

tot kaphat az Univerzum üzletház mögöt-
ti parkoló is. A városlakók által már szám-
talanszor jelzett parkolóprobléma év vé-
gére oldódhat meg. Jelenleg az engedélyes

A Révész Cégcsoport tulajdonosa
és elnök-vezérigazgatója vehette át
az egymilliomodik DAF tehergépko-
csit. A holland gyártó Eindhovenben,
ünnepélyesen, az ország miniszterel-
nöke és a cég vezérigazgatója jelen-
létében adta át a kamiont Révész Bá-
lintnak.

A holland teherautógyár az 1900-as
évek közepén kezdte el a jármûvek for-
galmazását, a 750 ezrediket 2007-ben
gyártották le. A vállalat folyamatosan nö-
veli teljesítményét, csak 2014-ben 36 ezer
tehergépkocsit dobtak piacra. A gyártósor-
ról ma naponta 122 nehéz-, illetve közép-
kategóriás tehergépkocsi gördül le, a „ju-
bileumi” gép pedig a nyíregyházi kötõdé-
sû Révész Cégcsoporthoz került.

TOVÁBBI 400 ÚJ JÁRMÛ

– Büszke vagyok arra, hogy magyar vál-
lalkozóként, én vehettem át az egymillio-
modik kamiont és megállapodtam a cég-
csoporttal további 400 új jármû beszerzé-
sére – mondta el a Nyíregyházi Televízió-
nak Révész Bálint.

Az elnök-vezérigazgató hozzátette, so-
kat beszélgetett a holland miniszterelnök-
kel a vállalkozásáról is. A cégcsoport so-
kat fuvaroz az államba, így elég szoros a
kapcsolat a holland vállalkozókkal.

Az új kamionok egyébként már Euro 6

tervek készítése zajlik, majd ezt követõen
– várhatóan júniusban – elkezdõdhet a
kivitelezés. Az Univerzum mögötti tár-
sasházakban élõk számára jó hír, hogy
nemcsak a fizetõparkolót aszfaltozzák
majd le, hanem a Körte utcát az új tár-
sasház elõtt, és a Keskeny utcát, Keskeny
közt is.

ITT A LISTA

Elõre láthatóan az új utakat is az év
második felében vehetik majd birtokba az
autósok. Többek között a Bazsalikom,
Harangozó, Mérõ, Majoranna, Tégla, Zi-
vatar, Tujafa, Bogyó, Tulipán, Salamon-
bokori, Kincs, Lomb, Deák Ferenc, Szíj-
gyártó, Hold, Nárcisz, Szállási, Mohács,
Merkúr utcák, valamint a Móricz Zsig-
mond köz és a Csemete köz kapnak asz-
faltburkolatot.

Révész Bálint, a Révész Cégcsoport
tulajdonosa mellett Mark Rutte, Hollan-

dia miniszterelnöke látható, mögötte
pedig Harrie Schippers, a DAF Trucks

elnök-vezérigazgatója mosolyog
Fotó: tranzit.hu

károsanyag-kibocsátási normával bírnak és
a fogyasztásuk is alacsonyabb, mint a ko-
rábbiaké.

BERUHÁZÁS NYÍREGYHÁZÁN

A Révész Cégcsoport nemcsak a jármû-
parkját fejleszti Nyíregyházán, hanem egy
kilenchektáros területen fekvõ, 40 ezer
négyzetméteres logisztikai központot is
vásárolt egy brit cégtõl. A Tiszavasvári úton
lévõ ingatlan hasznosítását is a vállalat
végezte, a beruházás munkahelyteremtést
is hozhat.

MÁRCIUS 3., KEDD

DROGMEGELÕZÉS
Drogellenes kisfilmet készít az Evan-

gélikus Kossuth Lajos Gimnázium mé-
diainformatika orientációs osztálya.
Rendhagyó mozgókép órájukon a kis-
film forgatókönyvét vitatták meg a kö-
zösségi rendõrök és szórakozóhely-tu-
lajdonosok segítségével.

FEBRUÁR 28., SZOMBAT

TAVASZI HANGULATBAN
Telt házas koncertet adott a Szabolcsi

Szimfonikus Zenekar a Kodály Zoltán Ál-
talános Iskola hangversenytermében.
„ Tavaszi hangulatban” címmel nem csak
a komolyzenét kedvelõket szórakoztat-
ták. Felcsendültek híres operettslágerek
és a ’20-as, ’30-as évek kedvencei is.

FEBRUÁR 28., SZOMBAT

VANDÁLOK PUSZTÍTOTTAK
Szombatra virradóra vandálok pusz-

títottak a Krúdy Gyula Gimnázium elõtt,
ahol a szemetesszelencéket a földbõl
kihúzták és azok tartalmát kiborították.
Az ismeretlen tettesek a  betontalppal
ellátott szelencéket több 10 méterrel
odébb is vonszolták.

FEBRUÁR 27., PÉNTEK

TAVASZVÁRÓ CSERJÉK
Megkezdték a tavaszi munkálatokat

Nyíregyháza közterületein. A fagy el-
múltával a NYÍRVV munkatársai felké-
szítik a várost a virágpompára. Közel 90
ezer négyzetméteren metszik a bokro-
kat, majd a kétnyári virágok gondozá-
sához fognak a szakemberek.

FEBRUÁR 26., CSÜTÖRTÖK

NÁDVÁGÁS A BUJTOSON
Az idén is megkezdte a NYÍRVV

Nonprofit Kft. a Bujtosi-tó élõvilágá-
nak rehabilitációját. Már vágják a ná-
dat vízrõl, csónakokból, így a jövõben
tiszta, egészséges vízi élõvilág és kör-
nyezet fogadja a környékre látogató-
kat.

FEBRUÁR 26., CSÜTÖRTÖK

ÖSSZEÁLLT A KALAND-OLD-ROCK
Pár évtizedes hallgatás után 2013-ban

ismét összeállt a Kaland-Old-Rock zene-
kar. Az együttes többnyire a ’60-as, ’70-
es évek zenei világából válogatott dara-
bokat játszik. A Bencs Villában tartott telt
házas koncertjükön Neoton-, Fonográf-
és Bródy-mûvek is felcsendültek.

MÁRCIUS 3., KEDD

MULATTAK AZ ÖRÖKZÖLDEK
Farsangi jókedvtõl volt hangos a Vá-

rosmajori Mûvelõdési ház. Az Örökzöld
Nyugdíjas Egyesület mint házigazda
meghívta a Cukorbetegek Egyesületét és
a Tirpák Népzenei Együttes tagjait egy
közös télkergetõ farsangi mulatságra.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakó!
Az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérôl szóló
1/2006. (I/26.) számú önkormányzati rendelet alapján „Nyír-
egyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója” „Babicz Béla-díj”
kitüntetés a város lakosságának gyógyításában kifejtett odaadó
kiemelkedô munkát végzô személyeknek adományozható.
A kitüntetést a város egészségügyi alapellátásában dolgozó, egy
orvos munkatárs, valamint egy nem orvos munkatárs kaphatja.
A kitüntetés odaítélését bármely természetes és jogi személy kez-
deményezheti.
A javaslatokat 2015. március 31-éig lehet eljuttatni Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.).
A javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre méltónak tartott
személy nevét, személyi adatait, címét, valamint az elismerni
kívánt tevékenységet.

Számos híradásban volt téma nemrégiben, hogy már-
cius elsejétõl átalakul a szociális támogatások rend-
szere. Többen úgy gondolják, hogy ezáltal csökkenni
fog a rászorulók támogatására fordítható forrás, azon-
ban ez nem így van. Jóval több jut támogatásokra eb-
ben az évben: országosan 30 milliárddal, Nyíregyhá-
zán pedig a 2014-es szint megtartása érdekében 300
millió forinttal fordít többet a város saját forrásból a
rászorulók támogatására.

Szerzõ: Sipos Marianna

Március elsejétõl változtak a szociális ellátásokra vo-
natkozó szabályozások. A törvényi változásokhoz igazí-
totta helyi rendeletét Nyíregyháza önkormányzata is, leg-
utóbbi közgyûlésén. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpol-
gármestere a legfontosabb változásokat ismertette a Nyír-
egyházi Televízió Híregyháza címû mûsorában.

TÖBBPILLÉRÛ TÁMOGATÁS

A városvezetõ azzal kezdte: ha egy nyíregyházi lakos
bármilyen szociális ellátásra szorul, több csatornán juthat
ellátáshoz. Ennek egyik forrása az állami ellátórendszer,
melyet a Járási Hivataloktól lehet igényelni – ezek alap-
vetõen jövedelempótló támogatások. Ide tartozik a
közgyógyellátás, az idõskorúak járadéka, ápolási díj,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és március

BÕVÜLT A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KÖRE NYÍREGYHÁZÁN
igényelhetõ a kelengyetámogatás, és az egyedülállók kö-
zül is többen juthatnak segítséghez, szükség esetén.

A MUNKA AZ ELSÕ

A változások részleteirõl Jászai Menyhért elmondta: a
kormány az idei költségvetésben 30 milliárd forinttal meg-
emelte a szociális ellátásokra és a közfoglalkoztatásra szánt
keretösszegét. Prioritást élvez 2015-ben, hogy a közfog-
lalkoztatást kívánja jobban támogatni az állam, hiszen aki
tud és képes dolgozni, alapvetõen a munkajövedelembõl
kell, hogy fenntartsa magát, és kevésbé szociális támoga-
tásból. Ennek a filozófiának a leképezõdése megjelenik
önkormányzati szinten is.

VÁROSTÓL JÁRÁSHOZ

– Az állam járási szintre telepítette azokat a segélyezési
formákat, melyeket egységesen, Záhonytól Hegyeshalo-
mig mindenhol igénybe lehet venni. Ezek esetében nincs
mérlegelési lehetõség – mondta az alpolgármester. Aki
jogosult az ellátásra, az az ország bármely területén idõ-
ben, azonos színvonalon és elbírálási szempontok alap-
ján megkapja.

AZ ÉPÜLET SEM VÁLTOZOTT

Nyíregyházán sajátos a helyzet, hiszen – bár átkerült a
támogatások egy része a Járási Hivatalhoz – a szabolcsi
megyeszékhelyen ez egy épületben van. Jászai Menyhért
azt is elmondta, a Járási Hivatalhoz átkerülõ ügyek eseté-
ben az esetlegesen véletlenül mégis az önkormányzathoz
érkezett kérelmeket továbbítják a Járási Hivatalnak – és ez
fordítva is igaz. Az érintettek továbbra is tájékozódhatnak a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál és az okmány-
iroda ügyfélfogadási pontjainál a változásokról.

MINDEN SEGÉLY IGÉNYELHETÕ

Jászai Menyhért fontosnak tartotta
elmondani, hogy a települési támoga-
tások sorában valamennyi megszokott
és beállított támogatási forma megma-
radt Nyíregyházán. Az önkormányzat
továbbra is tízféle segélyt biztosít, me-
lyen belül 16 konkrét ellátást igényel-
het bárki, ha rendkívüli élethelyzetbe
kerül. – A város önkormányzata úgy
gondolta – tette hozzá a városvezetõ –,
hogy ezeket nem csökkenteni, hanem
bõvíteni kell. Hozzátette: van olyan
kondícióban a város költségvetése, hogy
az idén továbbra is az elmúlt évek színvonalát megtartva,
az önkormányzatok jogkörébe adott segélyek mindegyike
elérhetõ a nyíregyháziak számára.  Jászai Menyhért meg-
jegyezte: örömmel vette, hogy a közgyûlési vita ellenére
egyhangúlag támogatta a rendeletmódosítást valamennyi
képviselõ. Ez azt jelenti, hogy egy jól elõkészített, alaposan
átgondolt elõterjesztés került a testület elé.

CSAK A NÉV VÁLTOZOTT:
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS LETT

– Azok a támogatások, melyek a rászorulókhoz el-
jutnak, sokaknak az életet jelentik. Egy közösségnek
errõl minden körülmények között gondoskodni kell! Az
érintettek a változásokból csupán annyit vesznek észre
majd, hogy más lett a neve a támogatási formának. Az
önkormányzat hatáskörébe tartozó segélyek összefog-
laló neve települési támogatás lett. A nyomtatványokat
az új szabályokhoz alakították át. Az új ügyfél ebbõl
nem vesz észre semmit, de a régi ügyfelek számára sem
fog fejtörést okozni az új igénylõlapok kitöltése – mond-
ta Jászai Menyhért.

NYÍREGYHÁZA VALÓBAN TÖBBET AD

Közel egy tucatnyi támogatási formát azonban nem ír
elõ a kormány az önkormányzatok számára – tudtuk meg.
– Ezek az úgynevezett önként vállalt feladatai közé tar-
toznak. Felsorolni is nehéz, melyek ezek, hiszen nagyon
sokrétû a feladat. Ide tartozik a támogatott nyári táboroz-
tatás, az iskolai szünetekben történõ gyermekétkeztetés,
az úszásoktatás, vagy épp a drogprevenció is – utalt rá
Jászai Menyhért.

AZ INTÉZMÉNYEK IS SEGÍTENEK

Számos támogatási formát ismerhettünk meg a szociális
ellátórendszerbõl, de ezzel még nem ért véget a rászoruló-
kat támogató lehetõségek felsorolása, hiszen nem beszél-
tünk még a városban mûködõ szociális intézményhálóza-
tokról, melyek az alapfeladatukon túl, szintén többletet vál-
lalnak a rászorulók megsegítése érdekében. Itt említhetjük
meg a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központot, a Nyír-
egyházi Gyermekjóléti Központot, vagy a Human-Net Ala-
pítványt. Ezek olyan praktikus gyakorlati támogatást és el-
látást is nyújtanak, amely nagyon fontos a családok számá-
ra. Ilyen – a teljesség igénye nélkül – a bölcsõdei ellátás, a
házi segítségnyújtás vagy éppen az adósságkezelés.

ÚJABB SEGÍTSÉG

Jászai Menyhért végezetül ismertette a legfontosabb
tudnivalókat a változásokkal kapcsolatban. Egyik ilyen új
támogatási forma a kelengyetámogatás, melyet azok
igényelhetnek, akik a jövedelmük miatt nem részesülhet-
nek ugyan gyermekvédelmi támogatásban, de jogosultak
egyszeri, 10 ezer forintos segítségre gyermekük születé-
sekor. Több támogatás esetében is feljebb emelték az
igénylések határait, mellyel az egyedülállók támogatás-
hoz jutását kívánják elõsegíteni. Nagyon fontos változás
az is, hogy igyekeznek minél több helyszíni vizsgálatot
lefolytatni, hogy kiszûrjék, ha valaki valójában nem jogo-
sult a támogatásra.

Jászai Menyhért

Jászai Menyhért alpolgármester itt éppen az ajándék
lapcsánkával készül megvendégelni a városlakókat az

adventi forgatagban

elsejétõl a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás is. A tá-
mogatási rendszer másik pillére a települési támogatás,
ezt hívták korábban szociális segélynek. Az alpolgármes-
ter hozzátette: itt is történtek változások, de valamennyi
támogatási forma megmaradt. A feltételek néhány eset-
ben változtak, de jellemzõen pozitív irányban, tehát a
lakosság számára kedvezõ módon. Például az egyedül
élõk esetében a jogosultsági feltételként elõírt jövede-
lemhatár emelkedik egyes ellátásoknál és új ellátás is
bevezetésre került. Az önkormányzat önként vállalt tá-
mogatási köre nem csökkent, hanem nõtt, hiszen már



2015. MÁRCIUS 6.4

A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

NYIREGYHAZA.HU:
MINDENHOL OTT VAGYUNK

Biztosan mindenki érezte már az életében, hogy
szüksége van valamilyen újdonságra. Bizonytalan ab-
ban, hogy mi kerüljön ebédre a családi asztalra? Ki-
kapcsolódni szeretne Nyíregyházán, de nem tudja, hol
teheti ezt meg? Kíváncsi a legfrissebb sporthírekre és
a várost érintõ fejlesztésekre? A megoldás közelebb
van, mint gondolná: nyiregyhaza.hu.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Noha szerettük, megszoktuk és használtuk a régi
nyiregyhaza.hu weboldalt, de mint ahogyan minden rég-
óta használt eszközre érvényes, ez a honlap is megérett
a megújulásra. Most már egy sokkal színesebb, átlátha-
tóbb, strukturáltabb oldallal találkozhatnak az olvasók.
Felmérések szerint a nyiregyhaza.hu egyre népszerûbb,
már több ezer látogatót tudhat magáénak napról napra.
A Nyíregyházát érintõ legfrissebb hírek, fejlesztések,
sporttudósítások, programok pedig eljutnak országhatá-
rokat és óceánt átszelve Malajziától Kenyáig, az Arab
Emirátusoktól egészen Kanadáig is. Legfrissebb statiszti-
kánk szerint ugyanis jelenleg 84 országban és 1183 vá-
rosban olvassák a nyiregyhaza.hu weboldalon megje-
lent híreket. A legtöbben Magyarországon kívül Angliá-
ban, Németországban és Indonéziában követik nyomon
a weboldal történéseit, de vannak olvasók Norvégiában,
Koszovóban, Thaiföldön, Kazahsztánban, Azerbajdzsán-
ban és Mongóliában is. A nyiregyhaza.hu weboldalra
kattintanak Pápán, Gyömrõn, Budapesten és Debrecen-
ben, de ugyanígy Pekingben, New York-ban és Buka-
restben is. Korlátok nem léteznek: nyiregyhaza.hu: fris-
sen, színesen, Önöknek.

120 MILLIÓ JÁR VISSZA A FOGYASZTÓKNAK
A lakóközösségek 90 százaléka kap 8 ezer és 60

ezer forint közötti visszatérítést március végéig a
Nyírtávhõ Kft. elmúlt évre vonatkozó elszámolása
során Nyíregyházán. Ez a rezsicsökkentésnek és az
enyhe teleknek köszönhetõ. Egy törvényi változás
következményeként a jövõben nem gazdasági évre,
hanem fûtési idényre vonatkozik majd az elszámolá-
si idõszak a Nyírtávhõ Kft.-nél.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

A Nyírtávhõ Kft. szakemberei elkészítették a költség-
osztós fogyasztók elmúlt évre vonatkozó elszámolásait,
amelyeket kiküldenek a lakóközösségeknek. Miután a
közös képviselõk jóváhagyják az elszámolásokat, a szol-
gáltató rendezi a számlákat, tehát a többlet befizetéseket
visszatéríti, illetve kiszámlázza a plusz fogyasztást. A 2014-
es év fogyasztása és befizetései alapján a lakóközösségek
90 százaléka kap 8 ezer és 60 ezer forint közötti visszaté-
rítést.

ENYHE VOLT A TÉL

Joó László, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõ igazgatója hang-
súlyozta, idén 120 millió forintot fizetnek vissza a fogyasz-
tóknak. Ennek egyik oka a rezsicsökkentés, a másik pe-
dig, hogy nagyon enyhe volt a fûtési idõszak, hiszen az
átlaghõmérséklet 6 fok volt a korábban megszokott 3-4
fok helyett, tehát ezért lehet ekkora megtakarítás.

VÁLTOZIK AZ ELSZÁMOLÁSI IDÕSZAK

Az ügyvezetõ arról is tájékoztatott, hogy egy törvényi
változás alapján az idei évtõl változik az elszámolási idõ-
szak. Eddig ezt gazdasági évre számolták, a jövõben pe-
dig a fûtési idényre fogják. Tehát idén már elszámolják a
tavaszi fûtési szezont, 2016-tól pedig minden évben má-
jus 15-e lesz a hivatalos elszámolási idõpont.

A TÁVHÕSZOLGÁLTATÁS NAPJA

Joó László elmondta, a Nyírtávhõ Kft. idén elsõ alka-
lommal rendezi meg a Távhõszolgáltatás Napját, csatla-
kozva az Energiatakarékosság Világnapjához, amely min-
den évben március elsõ hétvégéje. Így március 6-án, pén-
teken a cég szakemberei három iskolában rendhagyó kör-
nyezetismereti órákat tartanak. A nap üzenete, hogy a
távhõ egy tiszta energia, hordozója a víz, tehát nem
szennyezi a környezetet és energiatakarékos megoldás.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: mûszaki ügyintézô.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozott idôre szóló jogviszony (hat hónap
próbaidôvel) 2015. április 1. napjától 2016. december 31. napjáig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési
Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által ellátandó fôbb feladatok:
– felméri és nyilvántartja az intézmények és a nem lakás célú helyiségek felújítási igényeit,
elôkészíti, lebonyolítja és mûszakilag ellenôrzi az önkormányzati és intézményi
felújításokat.
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,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû mûszaki felsôoktatásban szerzett szakképzettség,
– mûszaki ellenôri szakképesítés.
Elônyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör betölthetô legkorábban 2015.
április 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment
nyújt (06-42/524-524/103 mellék).
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 Hivatala Emberi Erôforrás
Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 27.
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ÚJRAÉLESZTÉS: MINDENKIBÕL LEHET HÕS
Visszaadni valakinek az életet, az egyik legcsodá-

latosabb dolog. Sokszor néhány másodperc is létfon-
tosságú lehet, elõfordulhat, hogy félretéve félelmün-
ket és bizonytalanságunkat, nekünk kell segíteni baj-
bajutott embertársunkon. Hogyan kezdjünk hozzá az
újraélesztéshez és hol tudjuk feleleveníteni régen ta-
nult ismereteinket? Jó hír, hogy fél éve már, Nyíregy-
házán is van erre lehetõség.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezésé-
ben már fél éve 2 órás újraélesztési tanfolyamot tartanak
az érdeklõdõk számára az orvosi ügyelet épületében. Csi-
kós Péter, az alapellátás igazgatója elmondta, az ingye-
nes oktatás résztvevõi megismerkedhetnek az életmentõ
újraélesztés elméletével és gyakorlatával annak érdeké-
ben, hogy egy esetleges vészhelyzet esetén segítséget tud-
janak nyújtani a szakember megérkezéséig. 2013. janu-
árban elsõként végezte el dr. Kovács Ferenc polgármester
a tanfolyamot, amelyet az Egészségügyi Alapellátás szer-
vezett az önkormányzat dolgozóinak.

ÉLETET MENTHETÜNK

Automata defibrillátor nélkül a jelenlegi álláspontok
szerint 5–10 százalékos a túlélési arány Magyarországon.
Ha valaki képzett elsõsegélynyújtó, megkezdi az újraélesz-

tést és van lehetõsége használni – és használja is! – az
újraélesztés során a külsõ automata defibrillátort, akkor
ez 60–70 százalékra emelhetõ, tehát 100 emberbõl 60–
70 hazamehetne a lábán a kórházból, ha a laikus embe-
rek tudnák, hogyan kell újraéleszteni – hangsúlyozta az
igazgató.

GONDOSKODÓ NYÍREGYHÁZA

Csikós Péter elmondta, jelenleg hivatalosan 17 helyen
van kihelyezett automata defibrillátor Nyíregyházán. Ta-
valy év elején ennek száma 14 volt, de késõbb a Vay Ádám

körúti orvosi rendelõbe, illetve az Ungvár sétányi orvosi
rendelõbe és a Szent István utca 14. szám alá, az igazga-
tóságra is helyeztek ki készülékeket.

Hangsúlyozta, ebben az évben várhatóan még további
defibrillátorok kerülnek kihelyezésre, egyéb intézmények
és cégeknek köszönhetõen is.

TUDTA, ÍGY SEGÍTHETETT
– Több mint 25 évvel ezelõtt volt az elsõ újraélesz-

tésem. A Bethlen Gábor utcán egy motorkerékpáros
eszméletét vesztette egy ütközés során. Én a közel-
ben tartózkodtam, egy üzlet bejáratánál beszélgettem,
amikor a hatalmas csattanásra lettem figyelmes. Ami-
kor odarohantam és láttam, hogy a sérült légzése és a
keringése leállt, beavatkoztam és mellkaskompressziót
alkalmaztam. Hozzá kell tennem, hogy részt vettem
korábban oktatáson, így tudtam, mit kell tennem. Az
egyik szemtanúnak szóltam, hogy azonnal hívja a
mentõket – abban az idõben még nem volt mobiltele-
fon. Perceken belül ki is érkeztek a helyszínre, a sé-
rültet pedig stabil állapotban szállították kórházba –
emlékezett vissza Bordás Béla városgondnok.
 

Az újraélesztési tanfolyamra elõzetes telefonos bejelent-
kezés alapján várják az érdeklõdõket szerdánként 14 és
16 óra között a Központi Orvosi Ügyeleten, a Szent István
utca 70. szám alatt. Bejelentkezni a 06-42/402-377-es te-
lefonszámon lehet.

Egy korábbi újraélesztési rekordkísérlet egyik pillanata
Nyíregyházán
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NAPRÓL NAPRA HÍREK

Évet értékelt a megyei rendõrfõkapitány múlt héten.
Dr. Tarcsa Csaba pozitív irányban elmozduló rendõrsé-
gi képet vázolt fel. A jó mutatók a nyomozati munká-
ban és a közbiztonság területén nemcsak a statisztiká-
kat javítják, hanem a nyíregyháziak biztonságérzetét is.

Szerzõ: Sipos Marianna

Dr. Tarcsa Csaba megyei rendõr-
fõkapitány a Nyíregyházi Televízió
Híregyháza címû mûsorában fog-
lalta össze a fõkapitányság 2014-es
évét. Azzal kezdte, hogy a megye
nagyon összetett évet zárt, mely a
térség földrajzi helyzetébõl is adó-
dik, hiszen egyedül Szabolcs-
Szatmár-Bereg határos három or-
szággal. Emellett, már abban is kü-
lönbözik a kapitányság munkája

más térségekétõl, hogy év elején egy zöldmezõs beruhá-
zással, Vásárosnaményban megkezdte munkáját a Köz-
igazgatási Hatósági Szolgálat (KHSZII, az elsõ Szombat-
helyen mûködik), mely egy háromszáz fõt foglalkoztató
szervezet, és az objektív felelõsség kategóriájába tartozó
szabálysértési eljárásokat bírálja el, illetve folytatja le. –
Ez egy nagyon összetett munka – hangsúlyozta a fõkapi-
tány –, hiszen a Dunától keletre esõ valamennyi térség
hozzájuk tartozik.

KELETI KIHÍVÁS

Ez volt az egyik nagy kihívás az idén, míg a másik, az
ukrán helyzetbõl adódó többlet határrendészeti szolgálat.
Dr. Tarcsa Csaba hozzátette: szerencsére olyan technikai
felszerelésekkel rendelkeznek már, melyek nagymérték-
ben megkönnyítették a határok védelmét, és helyettesítet-
ték az emberi erõt – utalt a stabil és mobil hõkamerák
szerepére. A migrációval összefüggésben elmondta, hogy
tavaly 240 illegális határsértõt fogtak el, mely kivetítve egy
évre, nem magas szám. Ez azt mutatja: nyugodtak lehe-

A RENDÕRÖK MEGVÉDIK AZ AUTÓSOKAT – SAJÁT MAGUKTÓL
tünk Szabolcs megyében, legalábbis a tavalyi adatok alap-
ján, amikor a migráció „fõútvonala” elsõsorban a délvi-
dék volt.

NÕTT A RENDÕRI JELENLÉT

A rendõrfõkapitány arról is beszámolt, hogy napjainkra
megvalósult az állandó rendõri jelenlét Nyíregyházán és
a megye településein, a lakosság szubjektív biztonságér-
zetének javítása érdekében. Elmondta: 2013 második fe-
lében kezdték meg kísérleti jelleggel azt a programot, mely
öt megyében 24 órás lefedettséget jelent. Vannak olyan
települések, ahol állandó a rendõri jelenlét, míg máshol
visszatérõ. Ez a program meghozta a várt eredményt. Sok-
kal több rendõr és jelentõs óraszámban teljesít szolgálatot
a közterületen. Ez a program tavaly tovább folytatódott –
mondta el a rendõrfõkapitány –, mely „19-24-es” prog-

tünk – emelte ki dr. Tarcsa Csaba. Örömmel számolt be
arról a rendõrfõkapitány, hogy jelentõsen csökkent a lo-
pások száma, különösen Nyíregyházán. Ez annak is be-
tudható, hogy a Nyíregyházi Rendõrkapitányság munka-
társainak több elkövetõi csoportot is sikerült lefülelni, akik
azzal gyanúsíthatóak, hogy számos betörést követtek el a
városban. Elõzetes letartóztatásukkal már drasztikusan
visszaesett az ilyen típusú bûncselekmények száma. Hoz-
zátette: sokat segítette a rendõrök munkáját a várost pász-
tázó térfigyelõkamera-rendszer is, mely számos elfogás-
hoz járult hozzá.

A bûnesetek közül kiemelte még a kábítószerrel való
visszaéléssel kapcsolatos eseteket, melyet nagyon komo-
lyan vesznek a rendõrség munkatársai. Az, hogy a megye
az országban a második helyen áll ezen a téren, nem je-
lenti azt, hogy ennyire rossz a helyzet. Tavaly közel negy-
ven olyan ügyet indítottak el, ahol kábítószert termesztet-
tek vagy terjesztettek, és nagyon komoly számot tudtak
produkálni a pszichotróp anyagokkal kapcsolatos felderí-
téseknél is. A rendõrség úgy látja: nem feltétlenül a fo-
gyasztókat kell elõtérbe helyezni a visszaszorítás érdeké-
ben, hanem a termelõkre, elõállítókra, terjesztõkre kell
koncentrálni, hogy hatásos lehessen a megelõzés.

GYORSHAJTÁS ÉS FELELÕTLENSÉG

– Az elmúlt 10–15 évben folyamatosan csökkent a köz-
úti balesetek száma, de sajnos 2013-2014-ben megfordult
ez a folyamat és emelkedést mutat a statisztika – figyel-
meztet a kapitány, hiszen a halálos kimenetelû balesetek
száma megközelítette tavaly az ötvenet. Dr. Tarcsa Csaba
arról is beszámolt, hogy a vizsgálatok arra világítottak rá,
hogy a baleseti okok 26 százalékáért a gyorshajtás fele-
lõs, míg a második ok az elsõbbség meg nem adása. Bár a
folyamatos traffipax-jelenlét nagymértékben lassította a
forgalmat, csökkent a gyorshajtók száma, de ez nem szûri
ki az autósok felelõsségét: be nem kötött biztonsági öv, az
autó rossz mûszaki állapota, sorolhatnánk. A rendõrség
feladata tehát az is, hogy megvédje az autósokat – saját
maguktól.

 
Már 17 éve mûködik városunkban lengyel nemzeti-

ségi önkormányzat, ami mellett egy baráti társaság is
megalakult. Ápolják a lengyel kultúrát, énekelnek, tán-
colnak, nyelvet tanítanak és közösséget építenek. Töb-
bek közülük lengyel–magyar vegyes házasságban él-
nek és alapvetõ számukra, hogy az ilyen kapcsolatok-
ból született gyerekekkel is csak lengyelül beszélhet-
nek a nagyszülõk.
 
Szerzõ: Bruszel Dóra
 
A Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

célja közel két évtized után sem változott meg: a váro-
sunkban élõ lengyeleket szeretnék összefogni és egy kö-
zösséget alkotni. A tervek folyamatos megvalósításának
pedig látható jelei is vannak, hiszen a nemzetiségi önkor-
mányzat mellett megalakult egy 89 fõs lengyel–magyar
baráti társaság is, akik énekelnek, táncolnak, beszélget-
nek és kultúrát is ápolnak, ami pedig a legfontosabb, hogy
teszik mindezeket együtt, egy csapatként.

 
20 CSALÁDNYI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS

Bárkányi Tamás, a Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke érdeklõdésünkre elmondta, 20 len-
gyel származású család él Nyíregyházán, és körülöttük
jelennek meg a lengyel–magyar barátok, akikkel együtt
terjesztik és közvetítik a kultúrát, intenzíven részt vesz-
nek a Nyíregyháza–Rzeszow testvérkapcsolatban és prog-
ramokat szerveznek, amelyeken bemutatják a lengyel
kultúrát a nyíregyházi lengyel barátoknak.

 
PINCE-DALÁRDA, MAGAS SZINTEN

 
– A lengyel–magyar baráti társaság egyik legnagyobb

gyöngyszeme a Dalárda – folytatta a beszélgetést Pap
Istvánné, akit csak az énekkar pesztonkájaként emleget-
nek. Tizenöten rendszeresen összejönnek egy lakás pin-
céjében, ahol elsõsorban lengyel dalokat tanulnak. Nem

LENGYEL KELENGYE: BARÁTSÁG, DALOKKAL
céljuk, hogy sorra nyerjék a versenyeket, bár tavaly mégis
megkapták az egyik legjobb minõsítést. Sokkal fontosabb-
nak tartják, hogy a zene által jókedvet és örömet szerez-
zenek, nem utolsósorban pedig, hogy együtt legyenek és
egymásra figyeljenek. Most pedig Lengyelországba készül-
nek, ahol egyházi anyagokkal lépnek majd fel.

Bárkányi Tamás (balról), Bárkányi Wieslawa,
dr. Csúcs Lászlóné, parlamenti lengyel szószóló

NEM CSAK BARÁT A KÉT NÉP

– A feleségem lengyel. A két fiam lengyel–magyar. A
nagyobbik fiamnak született egy kislánya, alapvetõ a
családban, hogy a nagymama és a nagyapa a gyerek-
hez csak lengyelül beszélhet. A többi vegyes házasság-
ban élõknél is fontosnak tartottuk, hogy megtanítsuk a
lengyel nyelvet. Mikor elkezdett mûködni a baráti tár-
saságunk, ingyenes lengyel tanfolyamot indítottunk. Úgy
gondolom, hogy jól együttmûködünk a többi nemzeti-
séggel és a jövõben is ragaszkodunk eredeti tervünk-
höz: ápolni és továbbadni a lengyel kultúrát, itt, Nyír-
egyházán – hangsúlyozta Bárkányi Tamás, aki tavaly,
az országos Szent László napokon, feleségével átve-
hette a magyarországi lengyelségért emlékplakettet.

Dr. Tarcsa Csaba

ramra lett átkeresztelve és az ország valamennyi megyé-
jét lefedi mára. – Ennek eredményei jól látszanak a sta-
tisztikákban is – tette hozzá –, hiszen jelentõsen csökkent
a közterületeken elkövetett bûncselekmények száma. Oly-
annyira, hogy a megyében 15 ezer alá csökkent az esetek
száma, melyre az elmúlt 15 évben nem volt példa.

– A bûnesetek sorában a kiemelt bûncselekmények ese-
tében is tapasztalható javulás. Tavaly 9 emberölés volt a
megyében, valamennyi ügyben elfogták az elkövetõt. Saj-
nos mindegyikénél családon belüli erõszakról beszélhe-

KÉTSZÁZ ÉLETET MENTETTEK
2014-ben 1246 esetben riasztották a Nyíregyházi

Katasztrófavédelmi Kirendeltség mûködési területén a
tûzoltóegységeket, amelybõl 715 tûz-, míg 531 mû-
szaki mentés volt az ide tartozó 40 településen.

Nagy József tûzoltó alezredes az évértékelõ beszámo-
lón elmondta: az összes beavatkozás mintegy kétharma-
dát a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság vé-
gezte. A 846 segélyhívásból itt 476 tûzesethez és 385 mû-
szaki mentéshez vonultak a nyíregyházi hivatásos tûzol-
tók. A teljes beavatkozás 66 százaléka Nyíregyháza terü-
letén történt. Sajnálatos módon tavaly kiemelt tûzesetek-
kel is találkoztak. Több mint egy tucat alkalommal került
sor lakosságvédelmi intézkedésre lakóháztûz vagy épület
megrongálódása miatt, amely 67 embert érintett, akiknek
átmenetileg el kellett hagyniuk az otthonukat. Mûszaki
mentések terén elsõsorban a közlekedési baleseteknél tör-
ténõ beavatkozások adtak feladatot az állománynak. Ér-
dekes adat az elmúlt év statisztikái közül, hogy a kiren-
deltség mûködési területén 200 emberéletet mentettek meg
a tûzoltók.

A kirendeltség munkatársai nemcsak akkor vannak je-
len, ha megtörténik a baj, hanem nagy hangsúlyt fektet-
nek az ellenõrzésekre és a megelõzésre is. 718 esetben
végzett tûzvédelmi ellenõrzést a kirendeltség Hatósági
Osztálya, 333 hatósági felhívást adtak ki és 31 esetben
bírságot is kiszabtak, több mint 4 millió forint értékben.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

 Nagy József azt is elmondta, hogy szívesen látják a fia-
talokat is. Ezt mutatja, hogy a közösségi szolgálatban 20
oktatási intézménybõl 710 gyereket fogadtak Nyíregyhá-
zán. A kirendeltség vezetõje ünnepi pillanatokról is szólt
az elmúlt évbõl, hiszen a Nyíregyházi Tûzoltóság tavaly
ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját, melynek ré-
szeként számos programot és családi napot is szerveztek.
Arról is büszkén számolt be, hogy munkatársaik közül 32-
en részesültek valamilyen elismerésben.

(Fotó: archív)
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

CSALÓ
CSATORNA-
TISZTÍTÓK

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. felhívja tisztelt felhasználói,
különösen a cégek, vállalatok figyelmét, hogy a kö-
zelmúltban ismét csalók jelentek meg Nyíregyházán
és környékén, akik csatornatisztításra tesznek aján-
latot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alvállalkozójának kiadva
magukat. Így próbálnak jogosulatlanul pénzt kicsal-
ni hiszékeny áldozataiktól.

Ezek az emberek elsõsorban cégeket keresnek
meg, azt állítva, hogy az adott területen csatornadu-
gulás, meghibásodás áll fenn, melynek elhárítására
és a csatorna kitisztítására õk vállalkoznak. Ezután –
elsõ pillantásra legálisnak tûnõ – megrendelõt állít-
tatnak ki a károsulttal, számlát is adnak neki, sõt,
csatornatisztítási munkának tûnõ tevékenységet is
imitálnak a területen. A csalók legutóbb nyíregyházi
vállalkozókat próbáltak így megkárosítani.

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és
Csatornamû Zrt. tájékoztatja tisztelt fogyasztóit,
hogy közterületen haladó szennyvízcsatorna-veze-
ték tisztításáért a fogyasztóktól külön ellenszolgálta-
tás nem kérhetõ, mivel ezen munkálatok költsége
benne foglaltatik a mindenkori, NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
által számlázott víz- és csatornadíjban.

Kérjük felhasználóinkat, ha a fenti mód-
szerrel próbálkozó csalók keresik meg

Önöket, haladéktalanul forduljanak
a rendõrséghez, illetve tájékoztassák

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. csatornázási ágazatát
a 42/430-005-ös telefonszámon.

További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit 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 HUL-
LADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2015. március 16-a és már-
cius 28-a között ismét megszervezi a Hulladékért virágot elnevezésû
akciót. A két hét során a különválogatott papír-, mûanyag-, öblösüveg-,
fém-, csomagolási hulladékokért, valamint italos kartondobozokért utal-
ványt 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 Nonprofit Kft. ügy-
félszolgálati 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.) és
– a Kurcz Bt. Kis- és Nagykereskedésben, (a Prima dog üzletben)

Nyh., Korányi Frigyes u. 92.,
– az Arany Optika Kft. üzletében (Nyh., Kossuth tér 1.),
– a MasterMind Számítástechnikai Szaküzlet és szerviz üzletében

(Nyh., Korányi Frigyes u. 74/A).

A hulladékokért kapható utalványok értékérôl a www.thgkft.hu ol-
dalon tájékozódhatnak.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

HIRDETMÉNY

 a bírósági ülnökök 2015. évi választásáról

Tisztelt Nyíregyházi Városlakók!

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében tör-
vény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesz-
nek az ítélkezésben.

A bíróságok ülnökeit az önkormányzatok 2011. évben választották utoljára, meg-
bízatásuk 4 évre szólt. Magyarország köztársasági elnöke az idei ülnökválasztás
idôpontját 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé esô idôtartamra
tûzte ki.

Az ülnökjelölés és -választás szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény rendelkezik. E jogszabály alapján a járásbíróság ülnökeit a
bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetôleg települési nemzetiségi
önkormányzat képviselô-testülete,  a törvényszék, valamint a közigazgatási és munka-
ügyi bíróság ülnökeit a megyei, illetve a megyei jogú városi képviselô-testület és a
területi nemzetiségi önkormányzatok képviselô-testületei választják meg. Az ülnököket a
bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkezô nagykorú magyar állampolgárok,
a bíróság illetékességi területén mûködô helyi önkormányzatok és az egyesületek – ki-
véve a pártokat – jelölik. A fiatalkorúak büntetôügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnö-
keit a bíróság illetékességi területén mûködô alapfokú és középfokú nevelési-oktatási in-
tézmények (általános és középiskolák) tantestületei jelölik. A közigazgatási és munka-
ügyi bíróság ülnökeit elsôsorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei
jelölik.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött, de a 70. életévét el nem ért magyar állampolgár
választható meg, aki nem áll cselekvôképességet érintô gondnokság vagy támogatott
döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen elôéletû és nem áll közügyektôl eltil-
tás hatálya alatt sem.

A bírósági ülnöki jelöléshez két formanyomtatványt kell kitölteni. Az egyik forma-
nyomtatványon a bírósági ülnökké történô jelölésrôl kell a jelölônek, a másik forma-
nyomtatványon a jelölés elfogadásáról kell a jelöltnek nyilatkozni.
A jelöltnek a jelölés elfogadását követôen haladéktalanul, az ülnökké történô megvá-
lasztásra jogosult képviselô-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal iga-
zolnia kell büntetlen elôéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulaszt-
ja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnöki mûködés idôtartamára a munkaviszonyban, kormánytisztviselôi, közszolgálati
vagy közalkalmazotti jogviszonyban, a fegyveres szerveknél és a Magyar Honvédségnél
szolgálati jogviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló más jogviszonyban álló ülnököt
a távolléti díja illeti meg. Ha az ülnök a felsorolt jogviszonyok egyikében sem áll, illetve
az ülnöki mûködése idejére munkabérben (díjazásban) nem részesül, akkor az ülnököt
tiszteletdíj illeti meg.

A jelöléseket 2015. március 9-étôl március 20-áig lehet benyújtani a bírósági ülnökké
jelölésrôl és a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot tartalmazó nyomtatványon. A
jelöléseket postai úton Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes fôjegyzôjéhez címezve
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Jegyzôi Kabinethez (B. épület I. emelet 133.
szoba)  lehet benyújtani.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletes tájékoztató, valamint a
jelentkezéshez szükséges nyomtatványok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala információs portáján (Kossuth tér felôli fôbejárat), valamint a Jegy-
zôi Kabinet közgyûlési és törvényességi csoportjánál átvehetôk. A nyomtatványok
letölthetôk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapjáról,
a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu internetes weboldalról is. További felvilágosítással
a Közgyûlési és Törvényességi Csoport munkatársai szolgálnak személyesen, illetve
az alábbi telefonszámokon: 524-532, 524-534, illetve 524-524/127-es mellék.

Nyíregyháza, 2015. március 2.
Dr. Kovács Ferenc

PROGRAMOK
Az evangélikus Nagytemp-

lomban, március 8-án 10.00
órakor kezdõdõ istentiszteleten
Gáncs Péter, a Magyarországi
Evangélikus Egyház elnök-püs-
pöke hirdeti az igét. 16.00 óra-
kor a Luther utcai Túróczy Zol-
tán Evangélikus Általános Isko-
la dísztermében tart elõadást
Megújulás, misszió címmel,
amit szeretetvendégség követ.

Reisinger János irodalomtör-
ténész Bibliai történetek 1700
év képzõmûvészetében címû,
vetítéssel egybekötött elõadása.
Március 11-én 16.00 óra: Az
Õsevangélium. Helyszín: Mó-
ricz Zsigmond könyvtár.

A Túróczy Zoltán Evangéli-
kus Óvoda és Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola
március 15-ei ünnepi mûsora
március 13-án 9.00 órától.

Zórád Ernõ „A bravúros
képíró” címû tárlata a Nyíregy-
házi Városi Galériában. Meg-
nyitó: március 13-án 17.00 óra.
Megtekinthetõ: május 2-áig.

Siklódy Ferenc grafikusmû-
vész kiállítása a Nyíregyházi
Fõiskola Könyvtár Galériájá-
ban. Megtekinthetõ: március
közepéig.

2015-ben a víz világnapjá-
nak (március 22.) kiemelt té-
mája a „Víz és a fenntartható
fejlõdés”. A FETIVIZIG a világ-
nap alkalmából változatos
programokkal hívja fel a figyel-
met a víz fontosságára, illetve
rajzpályázatot és a középisko-
lások számára szakmai pályá-
zatot is hirdetett. Részletek:
www.nyiregyhaza.hu/hirek/
programajanlo.

A Népmûvészeti Stúdió 40
éves Jubileumi rendezvényso-
rozata az „Aranykapu” Bemu-
tató Teremben. Kiállítás a Tisza-
Vidéki keresztszemes és Tirpák
keresztszemes alkotásokból. A
Népmûvészeti Szabadiskola
elõadássorozata, egyéni alko-
tók részére, kapcsolódva a ki-
állítás tematikus anyagához.
Megtekinthetõ: március 25-éig
a Vasutas Mûvelõdési Házban
(Toldi u. 23.) hétfõtõl péntekig
9.00–18.00 óráig.

Harcosok – A remény arcai
címû fotókiállítás a Korzó Be-
vásárlóközpontban. Tizen-
nyolc ember, akiknek közös a
sorsa, mert mindannyian meg-
vívták harcukat a rákkal... Meg-
tekinthetõ: március 31-éig. A
kiállítás anyagából fotóalbum
készült, melynek megvásárlá-
sával a Rákbetegek Országos
Szervezetét támogatják.

Rákosi börtönei címû kiállí-
tás a Jósa András Múzeumban.
Megtekinthetõ: április 26-áig.
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A ’80-as évek közepére az ország nagyvárosainak la-
kótelepein komoly lakásszámot ellátó kábeltévé-rend-
szerek jöttek létre. Ebben az idõben még a Magyar
Televízió egy mûsort sugárzott, hétfõi adásszünettel.
A nyugati országokban azonban már javában folyt a
mûholdas mûsorszolgáltatás, melynek vételéhez szük-
séges eszközök hamarosan hozzánk is megérkeztek.

SIKERES KÍSÉRLET, KAZETTÁRÓL

1985 elejére néhány városban: Miskolc, Debrecen, Za-
laegerszeg mellett Nyíregyházán is adott volt a technikai
lehetõség, a MODUL Vállalat már üzemeltetett kábeltévét
a Jósavárosban. Mûködött egy jól felszerelt videomûhely,

a Tanárképzõ Fõiskola videostúdiója oktatási feladattal és
a Váci Mihály Mûvelõdési Központ csapata, mely erõsen
lobbizott a helyi televíziózás beindításáért. A helyi politi-
kai vezetés – talán tartva a mûholdas csatornák terjedésé-
tõl és látva az országos folyamatokat – úgy döntött: támo-
gatja a kezdeményezést, s megbízta a fõiskola videostúdi-
óját. Kitûzték az elsõ adásnapot: március 4-e, hétfõ este
20 óra. A jósavárosi fejállomáson egy képmagnóról csen-
dült fel az elsõ szignál a tízes csatornán. A lebonyolító
csapat cb-rádiós és telefonos segítséggel kapott visszajel-
zést, milyen is a vétel a városrész különbözõ pontjain. Iz-
galmas, történelmi pillanat volt ez, a hamarosan létrejövõ
önálló Városi Televízió elsõ percei. Néhány kísérleti mû-
sor után rendszeressé vált a havi egy adás, melyet hama-
rosan az érkerti városrészben is láthattak kazettáról.

ÉLÕ A TIZEDIKRÕL

A csapat magja a mûvelõdési központ videostúdiójá-
nak munkatársai, valamint a Kelet-Magyarország és a Nyír-
egyházi Rádió újságírói, riporterei voltak, támaszkodva a

városban található videomûhelyek segítségére, VHS fel-
vételi rendszerben dolgozva. Az elsõ élõ kísérleti adást a
jósavárosi kábelközpont alatt lévõ 10. emeleti lakásból si-
került lebonyolítani, ekkor már a nézõk is bekapcsolód-

VÍZIÓJA VOLT A TELEVÍZIÓ

Márföldi István, alapító mû-
szaki vezetõ: – Általában mû-
szaki érdeklõdésû szakembe-
rek voltunk, tudtuk, hogy a
jósavárosi kábelrendszer alkal-
mas lenne arra, hogy onnan
mûsort sugározzunk az ott la-
kóknak. Adott volt két stúdió is
a városban, egy a mûvelõdési
központban kezdetleges VHS
technikával, s egy korszerûbb
a fõiskolán. Mindkét stúdióban
készültek felvételek, s arra gon-

doltunk: mi lenne, ha ezeket a szélesebb közönséggel is
megismertetnénk? Akkoriban azonban ahhoz politikai
döntés kellett (ami fõleg a pártvezetést jelentette), hogy
az álmunk megvalósuljon. Ebben az idõben már voltak
országos találkozói a „leendõ” tévéseknek, mérföldkõ
volt az 1984-es káposztásmegyeri, ahonnan már min-
denki azzal a szándékkal jött el, hogy valamilyen törté-
nettel elhiteti a helyi politikával, hogy szükség van a helyi
nyilvánosság ezen új formájára. A mi történetünk az volt,
hogy azt mondjuk: Aczél elvtársék a folyosón olyasmi-
rõl beszélgettek, hogy azok a helyi televíziók, akik még
március 15. elõtt elkezdenek mûsort sugározni, kapnak
ideiglenes stúdióengedélyt. Mivel visszacsatolás abban
az idõben még nem nagyon volt, a helyi politikusok rá-
bólintottak. Igaz, azt õk is tudták, hogy kézzelfogható
közelségben van a „nyugati” mûholdas adások elterje-
dése, s talán a „kisebbik rossz” volt az ellenõrizhetõ helyi
tartalmakat – az akkor még hétfõi televíziós adásszünet
napján – képernyõre engedni. Az akkori egyetlen párt,
viszonylag nyitott agit-propos fõembere azt mondta: Pista,
csináljátok, ha annyira szeretnétek, mert ez biztosan
valami jó dolog, ha ennyire akarjátok... Én már akkor
úgy éreztem, hogy hosszú távra valami nagy dolgot al-
kotunk.

SZERETETTEL FOGADTAK

Kéry Péter, alapító-opera-
tõr: – Le akartuk tesztelni a
kábelrendszert az elsõ adás
elõtt, hogy egyáltalán mûkö-
dik-e. Csináltunk egy zenés
összeállítást, s titokban fel-
mentünk egy VHS magnóval
a MODUL Vállalat fejállo-
mására, egy jósavárosi tíz-
emeletes ház tetejére, s rá-
kapcsoltuk, én meg egy lakás-
ban megkerestem a csatornát.
A kép teteje lebegett, néha
szétesett, de mûködött! Ha ki-

derül, alaposan kikaptunk volna érte... Akkoriban még
VHS technikával dolgoztunk, a havi egyórás mûsort na-
pokig vágtuk. A szükséges berendezésekért sem csak úgy
beszaladtunk a boltba: NSZK-ban dolgozó vendégmun-
kások akarták beforgatni a pénzüket, így az általunk kért
termékeket behozták egy mûszaki bizományi áruházba,

onnan jutottunk hozzá! A videóhoz értettünk, de tévés-
ként kezdõk voltunk, ám éjjel-nappal ezért éltünk. Nagy
lendületet adott, hogy az emberek szeretettel fogadtak
minket, szerepelni akartak, s örültek, ha látták magukat.
S annak is, ha a tévé el tudott „intézni” valamit: busz-
megálló-áthelyezést, bármit, amihez folyamatosan ad-
ták az ötleteket.

NYOLCEZER ADÁSNAP

Miló Mihály, mai vezetõ
operatõr, az egyetlen tévés,
aki a kezdetektõl erõsíti a
szerkesztõséget, aki szer-
keszti az NYTV 30 mûsort,
s összeállította a rövid tévé-
történetet: – Mi akkor a fõ-
iskola kitûnõen felszerelt,
zárt láncú tévérendszert mû-
ködtetõ videostúdiójában
dolgoztunk, oktatófilmeket
készítettünk. Logikus volt,
hogy mi kaptuk a megbízást,
hogy segítsük a munkát, ná-

lunk zajlott az elsõ stúdiófelvétel is. Sejtettük Horváth
Tamás kollégámmal: ezzel nagy dolog elõtt nyílhat meg
a lehetõség. Egyébként szerencsésnek tartom magam,
hogy végigjártam a létrát: voltam hangtechnikus, vágó
operatõr, késõbb rendezõ – mindenkinek így kellene,
hogy ne lehessen „eladni”. A jubileumra megsaccoltuk:
nagyjából 8000 adásnap volt eddig a tévében, így kin-
cseket rejt az archívumunk, amibõl egész évben váloga-
tunk majd a kollégák segítségével.

A VTV ELSÕ „ARCA”

A televízió elsõ „arca”
Szilágyi Szabolcs volt, aki
Varsóból öt év rádiós és te-
levíziós munka után tért
haza Nyíregyházára. A Ke-
let-Magyarország szerkesz-
tõségében fõmunkatársként
dolgozott, amikor felkérték,
hogy vezesse a VTV elsõ
adását. Pontosabban: rábe-
szélték. – Régi barátom,
jósavárosi szomszédom,
Kéry Péter és az õ barátja,
Márföldi István kért meg,

hogy segítsek egy akkor még hihetetlennek tûnõ ötlet,
egy helyi televíziós adás megvalósításában. Hol a 8-as
buszon, hol egy presszóban „rágták a fülem”, hogy vál-
laljam el a mûsorvezetést. Nem tehettem mást, mint hogy
igent mondok. Eleinte a ’80-as évek magántulajdonú,
amatõr U-Matic kamerái és a gazdagabb intézmények,
mint a Nyíregyházi Fõiskola félprofi gépei, kölcsön ka-
pott vágószettjei szolgálták a technikát a mûsorkészítés-
hez. Pompás csapatmunka volt újságírók, népmûvelõk
és mûszaki szakemberek  összefogásával. A VTV-ben ké-
sõbb elindultak a rendszeres adások, de én magam nem
sokáig voltam Nyíregyházán televíziós. A folytatás, az
utóbbi 30 év már a késõbbi televíziósok érdeme.

30 ÉVES NYÍREGYHÁZA TELEVÍZIÓJA
(KORÁBBAN VÁROSI TELEVÍZIÓ, VTV – MA: NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓ)

hattak telefonon a mûsorba. Az augusztus 20-ai Jósavárosi
Napok rendezvényét egész napos élõ adásban közvetítet-
te a televízió, a szintén akkor indult debreceni és miskolci
televízió munkatársai és eszközei segítségével. Az akkori
RTV újság címlapján fotóösszeállításban számolt be az ese-
ményrõl! Késõbb ugyanilyen összefogással sikerült az elsõ
színházi háromkamerás felvételt elkészíteni.

ABLAK AZ ORSZÁGRA
A VHS rendszert felváltotta a U-matic felvételi és vágó-

rendszer, s az adásvezérlõ és mûterem kialakításával meg-
teremtõdött az élõ adás lehetõsége. A város több kisebb
kábelhálózatának összekapcsolása után már egy idõben
nézhették a sokszor élõ, fórumjellegû adásokat a nézõk.
Már a ’80-as évek végén szinte heti rendszerességgel kért

anyagokat tõlünk a Magyar Televízió, s többször élõben
kapcsolták a stúdiót az Ablak címû szolgáltató mûsorban.

TELÍTÕDÕ NAPTÁR
Hamarosan már kéthetente készült mûsor, s igen korán

elindult az adásidõn kívül a képújság szolgáltatás, hírek-
kel, információkkal, késõbb hirdetésekkel. Nagy vállalko-
zás volt a mûvelõdési központ és a televízió összefogásá-

val a „Város-nap” címû egész napos élõ mûsor vasárna-
ponként, majd „Sportszombat”, illetve „Éjszakai Rande-
vú” címmel készültek már kereskedelmi adások. A tele-
vízió létrejöttét követõen a hír- és a magazinmûsorok mel-
lett önálló filmek, sorozatok is születtek. Rendszeressé
vált a heti hétfõi adás hírekkel, rövid riportokkal, 1994-
tõl az élõ „Péntek délután”, telefonos játékokkal, nyere-
ményekkel, színes riportokkal, késõbb a „Végre szerda”,
tematikusan, elsõsorban kulturális jelleggel. Egy-egy adás-
napot megismételve pedig már hat adásnap lett, vasár-
nap pedig elindult egy élõ telefonos videoklipmûsor, utána
egy sportközvetítéssel.

SUGÁRZÓ TÉVÉ
A korábbi felvételi rendszert, melyben eddig külön volt

a kamera és rögzítõ (!), lecseréltük BETA rendszerû kor-
szerû kamkorderekre, ahol a rögzítõ már egybe volt építve
a kamerával. 1996-ban egy frekvenciapályázat keretében
lehetõség nyílt a kábel mellett adóberendezéssel is eljutni
a nézõkhöz, napi új adással, gazdasági társaság formában,
teletext szolgáltatással. A ’90-es évek közepétõl jelentõ-
sen megnõtt a gyártás, mikrohullámú berendezéssel, kül-
sõ kapcsolásokkal egy idõben több helyszínen zajlottak a
mûsorok: Péntek délután a belvárosból, Expo TV a
BUSZACSA-ból, háromnapos élõ közvetítés az Ifjúsági
Európa-bajnokságról a Városi Stadionból. Az országos té-
vék számára is közvetítettünk sportmérkõzéseket: teniszt,

súlyemelést, s a kezdetektõl rögzítettük és országos háló-
zaton napi mûsorban közvetítettük a VIDOR Fesztivál
eseményeit.

BÕVÜLÉS, TÁMOGATÁS
2000 után a mûvelõdési központ felsõ szintjeirõl való

leköltözés alkalmával megújult az adásvezérlõ és 100 négy-
zetméteres mûteremmel nõtt a stúdiónk, tágas szerkesztõ-
séggel. Az ORTT (Országos Rádió és Televízió Testület)
létrejötte után számos ismeretterjesztõ és természetfilm
készült támogatással. A napi Híradónk, kulturális mûsora-
ink folyamatosan, azóta is több ciklusban nyernek a pá-
lyázatokon.

NYOMTATOTT SAJTÓ, VILÁGHÁLÓ
2004-ben jelentõs átalakulás volt, amikor a fenntartó

önkormányzat létrehozta a Város-Kép Kht.-t, mint média-
centrumot és a televízió mellett az önkormányzat hetilap-
jának elkészítését is rábízta (Nyíregyházi Napló). Az
internet elõretörésével ez a profil tovább bõvült a város
weboldalának gondozásával (nyiregyhaza.hu).

BEDOLGOZTUK MAGUNKAT
Az analóg felvételi technikával párhuzamosan bevezet-

tük a DV-CAM rendszerû digitális kamerákat, s az így rög-
zített anyagok vágása magával hozta a számítógépes
(nonlineáris) vágást. Mindig is fontos volt számunkra a
kapcsolat az országos csatornákkal, ezért Tokajon keresz-
tül mikrohullámú  adóberendezéssel, majd késõbb optikai

Az egyik elsõ mûsorban felfedeztünk hármas ikreket
édesanyjuk ölében. Innen jött a gondolat: vajon mi
lehet velük, így, harmincon túl? Mivel a közeljövõben
számos régi felvételt közlünk, szívesen vesszük, ha az
érintettek jelentkeznek, s ha gondolják, újra „meglá-
togatjuk” õket. Ez persze nem csak az ikrekre vonat-
kozik! Várjuk szeretettel mindazok jelzéseit, akik fel-
ismerik magukat, s szívesen állnának kamera elé, ide:
info@nyiregyhazitv.hu.

AKI LÁTJA, JELENTKEZZEN!

Az elsõ, kísérleti adás, tehát a „születésnap” kapcsán
készült, eredeti felvételekkel tarkított mûsort még szom-
baton 19.30-kor és vasárnap 8.30-kor, valamint 21.30-
kor láthatják. Jövõ héttõl pedig elindul az NYTV 30 címû
mûsor rendszeres vetítése, minden kedden és csütörtö-
kön 19.30-tól, ismétlések: másnap este és szombaton

TERMÉSZETI MEGYE-KÉP ’85-BÕL

19.30-kor. A következõ adások fõ témája a televízió ál-
tal elsõként készített kisfilmsorozat. Burget Lajos és Kéry
Péter a Nyírségtõl Beregig végigbarangolták a megyét, s
négy évszakon keresztül bemutatják az akkori természeti
szépségeket. Érdemes megnézni mind a négy részt: va-
jon mi változott azóta...?

kábelen is eljutottunk Budapestre. A regionális televíziók-
nak (Miskolc és Debrecen), késõbb az országos terjeszté-
sû Hálózat Televíziónak naponta szállítottunk anyagot.
Mára a legkorszerûbb kameratechnikával mobil élõ kap-
csolás lehetõségével (LiveU) tudósítunk a város, a megye,
sõt határon túli eseményekrõl az MTVA megbízásából.

DIGITÁLIS KORSZAK
Jelentõs állomás 2013, amikor az analóg földi sugárzást

felváltotta a digitális sugárzás, a térségben elsõként álltunk
át erre. 2014-re önkormányzati segítséggel a tévé történe-
tében a legnagyobb volumenû beruházás zajlott le. A tel-
jes forgatási felszerelésünket lecseréltük korszerû, HD fel-
bontású kameraszettekre, valamint a teljes adásvezérlõn-
ket is elõkészítettük HD adásra. Ezzel három évtized után

megszûnt a mágnesszalagos rögzítés, s létrejött az ún.
„tapeless” mûsorgyártás. Mindeközben egy év „albérlet”
után visszaköltöztünk az Agóra program keretében felújí-
tott Váci Mihály Kulturális Központba.

SZAKMAISÁG, ELISMERÉSEK
Kollégáink operatõri és rendezõi szakmai szervezetek –

HSC, HSD, Magyar Filmakadémia – tagjai lettek. Sokan a
szakmai tapasztalatuk, tudásuk révén részt vesznek az új ge-
neráció médiaoktatásában. A Városi Televízió szakmai mû-
helye nagyon sok ma is, akár országos médiában dolgozó
munkatársnak adott lehetõséget a szakmai alapok megszer-
zéséhez. Számos televíziós és filmes fesztiválon szerepeltek
és mérettettek meg mûsoraink és dokumentumfilmjeink. A
helyi és regionális televíziók által 1998-ban alapított Helyi
Érték Díjból szinte minden évben hoz el a Nyíregyházi Tele-
vízió. A Magyar Filmszemle versenyfilmjei, a Kamera Hun-
gária döntõs és gyõztes filmjei, s például az Országos Termé-
szetfilm Fesztivál díja fémjelzik, hogy bizonyítottunk ebben
a 30 évben – nem csak helyi televíziós mezõnyben.

Az adásvezérlõ régen...  ...és ma

Élõ közvetítés évtizedekkel ezelõtt

Valamikor így nézett ki a Kossuth tér, az NYTV múlt-
idézõ mûsoraiban ilyen „retro” képek is feltûnnek majd

Pillanatkép a sajtótájékoztatóról. Nyéki Zsolt (balról) a
Kelet-Magyarország fõszerkesztõje, Tarczy Gyula, a

Nyíregyházi Televízió és a Nyíregyházi Napló fõszer-
kesztõje, Zagyva Gyula, a Város-Kép Kft. ügyvezetõje és

Batizi Tamás, a polgármesteri hivatal kabinetvezetõje

Az oldalt összeállította: Tarczy Gyula és Miló Mihály
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

A Bessenyei Almanach újabb kötetbemutatójára és
a 10 éves jubileumi ünnepségére várta vendégeit a Bes-
senyei György Irodalmi és Mûvelõdési Társaság a Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárba. A társa-
ság évkönyve az elmúlt év legfontosabb eseményeit és
tudományos termését foglalja össze.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Galga-menti népdalokkal és Bessenyei versével kezdõ-
dött az ünnepség, amelyet a Bessenyei Almanach 10 éves
jubileumi kötetbemutatójára rendeztek. A társaság elõd-
jét, a Bessenyei Kört 1898-ban Szabolcs vármegye értel-
misége alapította, majd 1951-tõl több évtizedig szünetelt
a munkájuk. Majd 1987-ben dr. Bánszki István hozta létre
a Bessenyei György Irodalmi és Mûvelõdési Társaságot,
Bessenyei filozófiájára és értékrendjére építkezve. Az ala-
pító és tiszteletbeli örökös elnök most örömmel mondta,
hogy a mai alkotóik is tisztán követik a régi elveket. Ezek

JUBILÁL A BESSENYEI ALMANACH
pedig a magyar irodalom fejlesztése, a szülõföld irodal-
mának a terjesztése, az anyanyelvünk ápolása, és mindez
a világirodalom ötvözetében.

A jubileumi, tizedik Bessenyei Almanachot dr. Csermely
Tibor, a kötet szerkesztõje mutatta be a résztvevõknek.
Mint elmesélte, 2005-ben Bánszki tanár úr kérte meg, hogy
gyûjtse össze az évben elhangzott anyagokat, a rendez-
vények szövegeit és szerkesszék meg az évkönyvet. Az-
óta tíz kötet jelent meg, amelyek nagyon sok értéket tar-
talmaznak.

A jubileumi programot Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának Kulturális Alapja támogatta. Dr.
Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere hangsúlyoz-
ta, mindig nagy öröm, ha olyan nyíregyházi kötõdésû szer-
vezet kulturális eseményét lehet támogatni, ahol a me-
gyénk szülöttének emlékét ápolják.

A jubileumi ünnepség szabolcsi népdalokkal zárult az
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulóinak közre-
mûködésével.

SZÛZ MÁRIA-KEGYKÉP
A máriapócsi görögkatolikus kegytemplom zarándok-

hellyé válásának háromszázadik évfordulóját ünnepli
idén a Hajdúdorogi Egyházmegye, a tricentenárium al-
kalmából március elején országjáró körútra indul a hí-
res búcsújáróhelyen látható Szûz Mária-kegykép.

A tizenhat állomásból álló országos körút március 8-
án, a püspöki szent liturgiát követõen indul Máriapócsról.
A kegykép március 23-24-én, Nyíregyházán lesz majd
látható. A világhírû ikon története 1676-ban kezdõdött, a
Szûz Máriát és kis Jézust ábrázoló képet  – fogadalomból

A Móricz-hetek rendezvénysorozat szombaton zá-
rult az új, Pillangó címû nagyszínpadi bemutatóval a
Móricz Zsigmond Színházban. A három hónapig zajló
programsorozat minden héten különféle rendezvénnyel
kedveskedett a megye és a város lakosainak.

Szerzõ: Sipos Marianna

A Móricz Zsigmond Színház hagyományteremtõ szán-
dékkal, a 2014/2015-ös évadban hívta életre névadója em-
lékére a Móricz-hetek rendezvénysorozatot. A színház min-
dig fontosnak tartotta a nagy magyar író munkásságának és
életmûvének gondozását, de a most tartott három hónapos
színes programsorozattal a város és a megye lakosságát is
bevonták az emlékezõk sorába. Vetélkedõkkel, filmvetíté-
sekkel, rendhagyó órákkal, novellaíró pályázattal ösztönöz-
tek minden korosztályt arra, hogy megismerjék városunk
szülöttének életét és munkásságát. Dr. Tasnádi Csaba, a
Móricz Zsigmond Színház igazgatója a zárórendezvényen
büszkén számolt be az elmúlt hónapokról, melyek nagy
érdeklõdésre tartottak számot. Elmondta, hogy örömmel
vették, hogy szinte minden korosztályt meg tudtak szólítani
a programjaikkal. Az általános iskolásoktól kezdve, a fiatal
felnõtteken át, egészen a szépkorúakig, hiszen büszkének
kell lennünk erre a nagy íróra.

ÚJ OLDALRÓL ISMERJÜK MEG

A Móricz-hetek rendezvénysorozat az új, Pillangó címû
nagyszínpadi bemutatóval zárult, melyet Móricz Zsigmond
azonos címû regényébõl, Szabó K. István állította szín-
padra. A bemutató elõtt a színház emeleti galériájában
dr. Cséve Anna irodalomtörténész, a Petõfi Irodalmi Mú-
zeum munkatársa beszélt Móricz Zsigmond Naplójának
megjelenés elõtt álló harmadik kötetérõl. A Móricz Nap-
lókból új oldaláról ismerhetjük meg az írót, hiszen ezek-
bõl látszik igazán, hogy az írói személyiség mennyire
összetett. De nem csak az õ esetében döbbenthetünk rá,
hogy az irodalomórákon egész más arcukat ismertük meg.

– A Móricz Naplókban megjelent jegyzetek, naplótöre-

dékek, levelek elsõsorban arra világítanak rá, hogy egy
írói személyiség komplex és összetett. Ez nem csak Mó-
ricz esetében van így. A naplószövegek ebben segítenek,
hogy az író kikerüljön abból a skatulyából, melybe a köz-
oktatás a mûvei révén helyezte. Ezek a szövegek rámutat-
nak arra az írásmódra, amit Móricz gyakorolt, és árnyalja
a korábban megismert életrajzot is – mondta dr. Cséve
Anna irodalomtörténész, akinek elõadását színesítette a
Móricz Zsigmond Színház mûvészeinek elõadása, akik az
õsszel megjelenõ Móricz Naplók harmadik kötetébõl ol-
vastak fel részleteket.

A programsorozat zárásaként a színház második eme-
leti galériájában megnyílt a Néprajzi Múzeummal közös
kiállítás, mely Móricz Zsigmond amatõr fotóit mutatja be.
A képeket az író 1909-ben, Szatmárban tett néprajzi gyûj-
tései alkalmával rögzítette. A huszonegy darab felvétel
most elõször látható a nagyközönség számára.

– a török rabságából való megszabadulása emlékére ké-
szíttette Csigri László, máriapócsi bíró. A véglegesen az
osztrák fõvárosban elhelyezett kegyképrõl három másolat
készült, amelybõl az egyik visszakerült Pócsra. A leírások
szerint a pócsi másolatot elõször 1715. augusztus 1-jén,
2-án és 5-én, legutóbb pedig 1905-ben látták könnyezni.

MÓRICZ-HETEK UTÁN: NAPLÓK

2015. február 28-án a Pillangó címû szerelmi idill
bemutatójával ért véget a Móricz-hetek rendezvényso-
rozat. Az elõadás utáni pezsgõs köszöntésen, a beszé-
dek elõtt dr. Tasnádi Csaba gratulált Bárány Frigyesnek
a társulat nevében. Munkássága a városlakók javaslata
alapján és a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság
támogatásával Kulturális örökség kategóriában a Nyír-
egyházi Települési Értéktárba került.

Mozaikok Nyíregyháza XX. századi történelmébõl
címmel indított konferenciasorozatot a Periférián Ala-
pítvány a Jósa András Múzeumban. Dr. Szilassy Géza,
az alapítvány elnöke elmondta, a rendezvénnyel kap-
csolódnak a kommunizmus áldozatainak emléknapja
eszmeiségéhez.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

Az elsõ rendezvényen dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza
alpolgármestere köszöntõjében hangsúlyozta, a történet-
tudomány még adós a XX. századi történelem hiteles fel-

MOZAIKOK
tárásával, így az ilyen konferenciák közelebb visznek az
igazság megismeréséhez.

A nyitóelõadáson dr. Bene János elevenített fel epizó-
dokat Nyíregyháza II. világháborús történetébõl. Ezek kö-
zül is kiemelte 1944. szeptember 6-át, amikor 116 repülõ
mintegy ezer bombát dobott a megyeszékhelyre. Több mint
száz halottja és kétszáz sebesültje lett a támadásnak, ezer
lakás dõlt romba.

Dr. Takács Péter a vallásüldözésrõl értekezett, Pócspetri–
Nyíregyháza gyûlölethadjárat Mindszenti ellen címmel. Dr.
Lupkovics György pedig az 1956-os forradalom eseményeit
követõ nyíregyházi kommunista bosszúhadjáratról osztot-
ta meg gondolatait a konferencián részt vevõkkel.

FITTEN, NYÍREGYHÁZÁN
  Egészségmegõrzõ programot indítottak Fitt Nyír-

egyháza címen. A régóta sikeres Mozdulj Nyíregyhá-
za! programjaihoz kapcsolódva a vállalkozó kedvûek
a hétfõi gerinctorna, a szerdai zumba- és a szombati
jógafoglalkozások elõtt ingyenes egészségügyi, vala-
mint mozgással összefüggõ fizikális állapotfelmérésen
vehetnek részt.

Hétfõn már a Fitt Nyíregyháza elsõ alkalmán több mint
hatvanan mérették meg magukat. A gerinctornára érke-
zõk kaptak elõször lehetõséget arra, hogy felméressék
egészségi állapotukat.

– A cél, hogy Nyíregyháza lakossága egészségtudato-
san éljen. Azok, akik eddig eljártak a Mozdulj Nyíregyhá-
za! rendezvényeire, azok tudják, mit tesznek az egészsé-
gükért – mondta el dr. Csikós Péter, az Egészségügyi Alap-
ellátás igazgatója. A felmérésben a vállalkozó kedvûek
testsúlyát, vérnyomását, légzéstérfogatát, pulzusát és BMI-
jét, vagyis testtömeg-indexét rögzítették. Ehhez pedig a
hajlékonyság, az erõvizsgálat és az egyensúly is bekerült
a füzetbe. – A Mozdulj Nyíregyháza! egészül ki a Fitt
Nyíregyháza alprogrammal. Ennek egyik célja, hogy mér-
hetõvé tegyük mindazt a befektetett munkát, amit eddig is
végeztünk – emelte ki Vámosiné Marika gyógytornász. A
Fitt Nyíregyházában a következõ adatfelméréseket 45 nap
múlva végzik el, majd 90 nap múlva újra megteszik ezt.
Így a három hónap számaiból ki fog derülni, hogy mennyire
hasznos a mozgás és az egészséges életmód.

MÉRÉSEK HELYE ÉS IDÕPONTJA:
2015. március 7. és 14., szombat 8.00–9.00 között

Zrínyi Ilona Gimnázium
2015. március 11. és 18., szerda 17.00–18.00 között

BUSZACSA
Várjuk a programba újonnan becsatlakozni vágyó-

kat is! Tegyünk együtt az egészségért!
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérôl szóló
1/2006. (I/26.) számú önkormányzati rendelet alapján „Kiváló
Köztisztviselôi Munkáért” „Májerszky Béla-díj” kitüntetés
a polgármesteri hivatalban legalább öt éve dolgozó köztisztvi-
selônek adományozható, aki munkáját pontosan, felelôsséggel,
megbízhatóan végzi, akinek munkájában érzékelhetô a közigaz-
gatási tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozására
való törekvés.
A kitüntetést évente a Köztisztviselôk Napján egy személy kap-
hatja.
A kitüntetés adományozására javaslatot bármely természetes
vagy jogi személy tehet.
A javaslatokat 2015. március 31-éig lehet eljuttatni a város jegy-
zôjéhez (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott
köztisztviselô nevét, az elismerni kívánt tevékenységet.

ISMÉT NYERTEK A
SZABOLCS-COOP ZRT.-NÉL!

A szerencsés vásárlók összesen 315 ezer forint értékû Coop
vásárlási utalványt nyertek a „Töltse fel a családi kasszát!”
nyereményjátékban. A jutalmat csütörtökön vették át
Szurovcsják Ilona kereskedelmi igazgatótól. Ismét bebi-
zonyosodott, hogy érdemes a Szabolcs-Coop Zrt. üzletei-
ben vásárolni és a nyereményakciókban részt venni.
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ÉRDEKESSÉGEK INFORMÁCIÓ

NYÍREGYHÁZÁN A LEGKORSZERÛBB GÉPEK
Határidõre érkeztek meg a nagy értékû onkológiai

mûszerek a Jósa András Oktatókórházba. A berende-
zések összeszerelése április 30-áig befejezõdik, addig
a sugárterápiás kezelés átmenetileg szünetel a kórház-
ban. A betegek a szükséges ellátást a Debreceni Egye-
tem Klinikai Központján kapják meg az intézménnyel
elõkészített megállapodásnak köszönhetõen. A szállí-
tásuk szervezetten fog folyni, semmilyen plusz költsé-
get nem eredményez az ellátottaknak.

Szerzõ: Kanócz Rita

A Tömbkórház Projekt részeként mintegy 1,5 milliárd fo-
rint értékben kerültek korszerû, modern berendezések a
kórházba: 2 új lináris gyorsító, tervezõ CT, brachyterápiás
eszközök és egyéb mûszerek. Az összeszerelésük már fo-
lyik, május elején kerül sor a próbaüzemre. Március 16-
ától a sugárterápiás kezelések szünetelnek Nyíregyházán,
de a Debreceni Egyetem Klinikai Központjával elõkészített
megállapodásnak köszönhetõen, továbbra is zökkenõmen-
tesen fog folyni a betegellátás. A kezelésre szorulókat szer-
vezetten fogják szállítani Debrecenbe. A szállítási költsé-
get az OEP fizeti, de ha valaki tömegközlekedési eszközzel
szeretne egyénileg utazni, annak az árát is megtérítik –
mondta el sajtótájékoztató keretében dr. Adorján Gusztáv,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház megbízott fõigazgatója. Hozzátette, a veze-
tõség legfõbb célja az, hogy a betegeknek semmilyen kel-
lemetlenségben ne legyen részük ez alatt az átmeneti idõ-
szak alatt. A munkálatok befejezésével pedig újra Nyíregy-
házán lesznek a legmodernebb onkológiai eszközök.

Költséghatékony lomtalanítást szervez a Térségi Hul-
ladék-Gazdálkodási Kft. A város egyes területeirõl já-
ratnapokon, a kommunális hulladék szállításának me-
netrendjében történik a feleslegessé vált, de nem ve-
szélyes holmik elszállítása. A lomtalanítást a város köz-
tisztasága érdekében végzi a THG.

Szerzõ: Mikita Eszter

A tavasz beálltával az elõzõ évek gyakorlatához viszo-
nyítva kisebb változás történik a városban a lomtalanítás
területén. A köztisztaság és a költséghatékonyság szem-
pontjából a város egyes részein, járatnapokon végzik a
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. munkatársai a kihe-

lyezett lomok elszállítását. Így Sóstóhegyen, Borbányán,
Kistelekiszõlõben és a bokortanyákon nem szerveznek
hétvégenként külön lomtalanítást. Az itt élõk a kommu-
nális hulladék begyûjtésének megszokott idõpontjaiban
helyezhetik ki a szemétgyûjtõ edények mellé a már feles-
legessé vált tárgyakat. Március 2-ától kezdõdött ezeken a
területeken a lomok összeszedése.

 
CSÖKKEN A LOM MENNYISÉGE

 
Petró Árpád, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ügy-

vezetõje azt mondta, érezhetõ, hogy a lom mennyisége év-
rõl évre csökken a városban, ezért a járatrendszerû begyûj-
tés teljesen elegendõ. Az ügyvezetõ reméli, kevesebb lesz
az illetéktelen szemét elszállítása, és költséghatékonysági
szempontból sem mellékes, hogy a menetrendszerinti jára-
tok gyûjtik be a lomhulladékot is.

Nyíregyháza belvárosi, kertvárosi és lakótelepi részein
továbbra is a már megszokott, „klasszikus” lomtalanítások
során szabadulhatnak meg feleslegessé vált tárgyaiktól a
lakosok. Veszélyes hulladékot továbbra sem szabad a ku-
kák mellé kihelyezni, a szelektív hulladékot pedig a hulla-
dékszállítási naptárban megjelölt idõpontokban szállítják
el a szemeteskocsik. Azok, akik jogszerûtlenül tesznek ki
szemetet, azt nem szállítják el a járatok. A rendõrség, vala-
mint a Közterület-felügyelet munkatársai pedig illegális sze-
mételhelyezés miatt akár bírságot is kiszabhatnak. A kom-
munális és a szelektív hulladékszállítás rendjérõl bõveb-
ben tájékozódhatnak a  Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
honlapján.

JELZÕLÁMPA-FELÚJÍTÁSOK
 

Forgalomirányító jelzõberendezések felújítását vég-
zik Nyíregyházán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. meg-
bízásából. A munkálatok idején az érintett csomópon-
tokban ideiglenesen kikapcsolják a forgalomirányító be-
rendezéseket.
 
A Közlekedési Operatív Program (KözOP) keretében

megvalósuló közlekedésbiztonságot javító fejlesztések
során az országos közúthálózat jelzõlámpás forgalomirá-
nyítású csomópontjainak rekonstrukciójára kerül sor. A
munkálatok során az érintett csomópontokban a kivitele-
zõ a jelzõlámpafejeket nagyobb LED-betéttel látja el, a

HATSZÁZMILLIÓS BERUHÁZÁS
A közel 600 millió forintos, európai uniós forrásból

megvalósult beruházás során egy kétszintes, 2000
négyzetméteres új központot építettek Nagykállóban.
A hotelszárnyban húsz 3 ágyas szobát alakítottak ki, a
kreatív szárnyban foglalkoztatók, kerámiamûhely, tor-
naterem, valamint ebédlõ kapott helyet. Kilencmillió
forint értékben rehabilitációs bútorokat is vásároltak.
Az építkezés kevesebb mint egy év alatt befejezõdött.

Tavaly májusban írta alá a kórház a kivitelezõvel a szer-
zõdést és néhány hónappal késõbb, nyáron már zajlottak
az alapozási munkálatok. Az õszhöz közeledve ünnepé-
lyes keretek között letették az alapkövet, de ekkor már
néhány fal állt. Szeptember végére tetõ alá került az épü-
let, elkezdõdtek a belsõ munkálatok és ahogy a szakem-
berek ígérték, ez év tavaszára teljesen elkészült a 2000
négyzetméteres, kétszintes rehabilitációs központ.

REKREÁCIÓS FOGLALKOZTATÓ

A hotelszárnyban a húsz 3 ágyas kórterem mellett or-
vosi és adminisztrációs szobát, vizsgálóhelyiséget, nõvér-
pultot alakítottak ki, míg a kreatív szárnyban rekreációs
foglalkoztató, kerámiamûhely, zeneterápiás szoba, étte-
rem és tornaterem kapott helyet. A hotelszárny nem vélet-
lenül kapta ezt a nevet, a betegek nem kórházi körülmé-
nyek között rehabilitálódhatnak. A komplexum kivitele-
zésével megbízott cég az ország számos pontján épít kór-
házakat. A vállalat vezérigazgatója elmondta, a munka a
jó együttmûködésnek köszönhetõen zökkenõmentesen
zajlott. A fejlesztés lehetõvé tette, hogy a szakkórház Pszi-
chiátriai Rehabilitációs osztálya a nagykállói Bátori utcai
telephelyrõl az új Rehabilitációs Központba költözzön,
ezzel is gazdaságosabbá téve az intézmény mûködését.

KÖLTSÉGHATÉKONY LOMTALANÍTÁS

vezérlõ kábelhálózatot és a vezérlõ berendezéseket le-
cseréli, valamint egy új, országos jelzõlámpa távfelügye-
leti rendszer megvalósítását is elvégzi. A fejlesztések  Nyír-
egyháza belterületén több jelzõlámpás csomópontot is
érintenek, a munkálatok hétfõn már elkezdõdtek és a jövõ
héten is folytatódnak.

A fejlesztésben érintett 4-es fõúti csomópontok a kö-
vetkezõk: Debreceni út–Lidl csomópont, Inczédy sor–
Szent István utca, Inczédy sor–Bocskai utca, László utca–
Liliom utca, László utca–Szegfû utca, Pazonyi út–Mérleg
utca, Pazonyi út–Kosbor utca. A helyszíneken a munkála-
tok idejére a forgalomirányító berendezéseket kikapcsol-
ják a kivitelezõ munkatársai, ezért a szakemberek foko-
zott óvatosságot és körültekintést kérnek a közlekedõktõl,
illetve azt, hogy a kihelyezett táblák jelzéseit és a KRESZ
elõírásait minden esetben tartsák be. A jövõ heti munkák
ütemezésérõl még nem lehet tudni, Pécsi Norbert Sán-
dortól, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osz-
tályvezetõjétõl megtudtuk, annak menetérõl lapzártánkat
követõen, pénteken tudnak tájékoztatást adni.

(Fotó: archív)

Dr. Erfán József, az onkológia osztályvezetõ fõorvosa
elmondta, az új eszközök kihívást jelentenek az egész-
ségügyi dolgozók számára, de megfelelõ felkészítésben
lesz részük. Amíg szünetel a sugárterápiás kezelés az osz-
tályon, oktatáson vesznek részt, hogy elsajátíthassák a gé-
pek mûködését. Hozzátette, idén nyártól a jelenleg leg-
fejlettebb onkológiai ellátásban fognak részesülni a bete-
gek Nyíregyházán, mert ezek most a legkorszerûbb gé-
pek az országban. A részlegen dolgozók már ismerked-

nek az új hellyel és eszközökkel. Nagyban segíti majd
munkájukat a beruházás.

Néhány hónap múlva már teljes kapacitással folynak
majd a kezelések a Jósa András Oktatókórházban, addig
is kéri a vezetõség a betegek, hozzátartozók türelmét és
megértését.

Dr. Erfán József és dr. Adorján Gusztáv

Az elmúlt hétvégén, Budapesten mutatta be turisztikai
kínálatát Nyíregyháza és a Nyírség. Az Utazási Kiállítás
2015-ön, az ország egyik legnagyobb turisztikai esemé-
nyén a látogatók elsõsorban a gyógyászati lehetõségek,
konkrét szállásajánlatok és a rendezvények iránt érdek-
lõdtek.

Nyíregyháza számára fontos az intenzív jelenlét a ha-
zai piacon, mivel 2014-ben a nyíregyházi kereskedelmi
szálláshelyeken a belföldi turisták az összes vendégéj-

ÚJRA MEGSZÓLÍTOTTUK AZ ORSZÁGOT
szakaszám közel 68 százalékát töltötték el. A szakem-
berek sikeresnek ítélték a részvételt, hiszen a nyíregyhá-
zi stand iránt továbbra is élénk volt az érdeklõdés a 40
ezer látogatót vonzó eseményen. A kiállítás részeként
szervezett fórumon részt vett dr. Kovács Ferenc is. Nyír-
egyháza polgármestere ezt követõen megbeszélést foly-
tatott dr. Somogyi Zoltánnal, a turisztikai világszervezet
fõtitkárhelyettesével, aki felajánlotta segítségét városunk
turizmusának további fejlesztése kapcsán.
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Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. március
13. 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.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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 2015. március
13. 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:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. március
13. 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.

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:

KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS



2015. MÁRCIUS 6.14

EREDMÉNYEK SPORT

KELETI LELÁTÓ NYUGATI SZINTEN

PORAIBÓL ÉLEDT ÚJRA A KAJAK-KENU SPORT

Nemzetközi szintûvé válik a megyeszékhely stadi-
onja, a kormányzat által biztosított egymilliárd forint-
ból. A forrásból alapvetõen a keleti lelátót fogják telje-
sen felújítani. A tervezõ kiválasztásának folyamata a
közbeszerzéssel már zajlik, a tervek szerint leghama-
rabb év végére készülhet el az új lelátó.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

A létesítmény az új formájában a legszigorúbb elõírá-
soknak is meg fog felelni – errõl tájékoztatta a Nyíregyhá-
zi Televízió Híradóját Batizi Tamás. A polgármesteri hiva-
tal kabinetvezetõje elmondta, az UEFA elõírások szerinti,
úgynevezett „C” típusú stadionná válik a nyíregyházi lé-
tesítmény. Ez azt jelenti, hogy komolyabb nemzetközi mér-
kõzések, mint például Európa-liga vagy akár barátságos
és korosztályos válogatott meccsek rendezésére is alkal-
mas lesz. Ehhez vázig lebontják a keleti lelátót és egy kor-
szerûbbet építenek helyette, s a hozzá tartozó karéjok fel-
újítása is megtörténik. A fejlesztésre azért van szükség,
mert a stadionokra vonatkozó nemzetközi elõírások rend-
kívül szigorúak.

FONTOS  A  KÉNYELEM

– Nagyon sokat kell fejlõdnünk, s rengeteg feltételnek
kell megfelelünk – mondta Batizi Tamás kabinetvezetõ. –
Külön szektort kell építeni a vendégszurkolóknak, ahol
bejuthatnak a stadionba, illetve elhagyhatják azt, közle-
kedési útvonalakkal. A kényelmi szempontokat is figye-

lembe kell venni elõírás szerint. Az emberek fõleg a lab-
darúgás miatt jönnek ide, de ez találkozóhely is lehet. VIP-
szektorokat kell létesítenünk, a mostanihoz képest renge-
teg mosdót, illetve büféket, amik ma már szükségesek és
igény is van rá. Muszáj ezeket megcsinálnunk, a parkoló-
helyek számának újragondolásával, s mindehhez nagyon
feszített a keret.

2012-ben Nyíregyházának is szólt a Himnusz, ami-
kor a Dombi–Kökény férfi kajak kettes ezer méteren
olimpiai bajnok lett. Roland életrajzából sokszor ki-
marad, hogy megyénkben kezdte el a kajak-kenu spor-
tot. Talán az õ sikere is hozzájárult ahhoz, hogy 20 év
után újraéledt a megyében a sportág.

Szerzõ: Sipos Marianna

Magam is résztvevõje voltam annak a három évvel ez-
elõtti találkozónak, ahol hajdani csapattársak, edzõk, ba-
rátok fogadták Kökény Roland, kajak-kenu olimpiai baj-
nokot Nyíregyházán. De ott volt még valaki, minden pil-
lanatban, Roland édesapjának emléke, aki nélkül nem-
csak a fia nem lehetett volna sikeres, hanem soha nem
létezett volna a megyében kajak-kenu sport sem. Õ már
nem érhette meg fia olimpiai gyõzelmét. Roland sztárspor-
toló lett az országban és szûkebb szülõföldjén is, de édes-
apja, Kökény Zoltán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
kajak-kenu sportág szerelmesei számára marad legenda.

rekekkel. A szervezetet a Magyar Kajak-kenu Szövetség is
soraiba fogadta. De még mielõtt a sportra terelõdne a szó,
nem tudok elmenni a névválasztás mellett. Meg is tudom,
hogy az Or a vizek, a Dana pedig a szelek istene a mito-
lógiában. És hát mi kell egy „hajósnak” a sikerhez? Meg-
felelõ víz és jó szél – meséli Veres István, a szervezet ve-
zetõje, aki hosszú évek óta szervez vadvízi túrákat is, a
Tisza kárpátaljai és a Prut folyó galíciai szakaszaira. A
kajak-kenuval ismerkedõ gyerekeknek azonban még a
csendesebb vizek jutnak. Az erõnléti edzéseken túl, a
nagykállói versenyuszoda feszített víztükrén próbálgatják,
ha nem is szárnyaikat, de az evezõkezelést a mini kaja-
kokban és kenuban.

NINCS HIÁNY SPORTOLÓKBÓL

De ha beáll a jó idõ, áthelyezõdnek az edzések a
Harangodi-tó vizére, ahol kiváló körülmények várják majd
a vízi sport szerelmeseit. A két kilométeres edzõ- és ver-
senypálya mellett, a Téka-tábor komfortos épületeit és szo-
ciális létesítményeit is igénybe vehetik a gyerekek amel-
lett, hogy hamarosan csónakház is épülhet a területen.
Bár Veres István irányítja a klubot, de munkáját több ko-
rábbi sportoló is segíti. Napi szinten, Vajkai Attila kenus
edzõ is kiveszi részét a tréningezésbõl, míg a szakmai
munkát maga Kökény Roland, olimpiai bajnok dolgozza
ki. Az ifjú versenyzõjelöltekbõl szerencsére nincs hiány.
Jelenleg is közel félszáz gyerek edz hetente többször, de
még tart a toborzás. Várják mindazon fiatalok jelentkezé-
sét, akik egy olyan sport alapjait szeretnék elsajátítani, mely
páratlan környezetben, jó levegõn végezhetõ.

ELSÕ SIKEREK

Persze addig is kell a kitartás, míg a hajóba ülnek a
gyerekek, hiszen a megfelelõ fizikai erõnlét és az úszás
elengedhetetlen a sporthoz. Azt, hogy ki milyen alapokat
szerzett meg ezekbõl, ugyanúgy, versenyeken mérik fel.

A nemrég alakult sportág ifjú tehetségei máris szép
eredményeket könyvelhetnek el, hiszen nemrégiben a
Tiszaújvárosi „Héraklész” fizikai felmérõ versenyen
mérethették meg magukat szép sikerrel: 1. Kerekes
Gergõ (kenus, Napkor), 2. Vajkai Bence (kenus, Nap-
kor), 3. Vajkai Levente (kenus, Napkor), 4. Takács Hen-
rik (kenus, Nagykálló) és Bartha Beáta (kajakos,
Kállósemjén), 5. Darai Dávid (kenus, Nagykálló), 6.
Horváth Tivadar (kenus, Nagykálló).

DECEMBERRE MEGÚJULHAT

A kabinetvezetõ azt is elmondta, hogy rövidesen kivá-
lasztják a tervezõt, s június végére az önkormányzat sze-
retné megszerezni a kiviteli és engedélyes terveket is. Ha
minden ütemszerûen zajlik, akkor akár már december-
ben a modernizált stadionban rendezhetik a futballmeccse-
ket. Batizi Tamás végül hangsúlyozta, kollégáival mindent
megtesz azért, hogy a kivitelezési munkák a lehetõ legke-
vésbé zavarhassák majd a mérkõzéseket.

BÉKÉSEBB VIZEKEN

Talán ez a baráti vacsora, és Kökény Roland világsikere
járult hozzá ahhoz, hogy húsz év után, tavaly november-
ben újraéledt a kajak-kenu sport a megyében, felvillantva
annak a lehetõségét, hogy talán újabb világhírû tehetség
kerülhessen ki Szabolcs-Szatmár-Beregbõl. Az országos,
világ- és olimpiai bajnok korábbi egyik trénere, Veres Ist-
ván bábáskodott a szervezet újjáélesztésénél, mely az
ORDANA Kajak-kenu és Természetjáró Klub keretein be-
lül kezdte el megszerettetni ezt a sportot a megyebeli gye-

SZERB SZPARIS
Alessio Bonfanti, Kiliková Marcela és Paolo Liarbo.

Egyikük gyárat vezet, míg a másiknak legyen szó bár-
milyen hajformáról és színrõl, elkészíti viselõjének a
legtökéletesebbet, Paolo pedig belvárosi üzletében piz-
zát készít, méghozzá eredeti olasz recept alapján.
Mindhárman külföldrõl érkeztek a megyeszékhelyre,
most viszont már hosszabb vagy rövidebb idõre, de
Nyíregyházát választották otthonuknak.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A sor azonban velük még nem ér véget. Olaszország és
Szlovákia mellett Szerbia is képviselteti magát Nyíregy-
házán, méghozzá a Spartacus egyik védõjének, Bosnjak
Predragnak a személyében. A
fiatal játékos nemcsak a labdá-
val bánik kitûnõen, hanem a
nyelvünket is sikerült hamar el-
sajátítania: szinte már hibátlan
magyarsággal mesélt nekem
nyíregyházi élményeirõl, ked-
venc helyeirõl és barátairól.

– Szerbiában, Szabadkán szü-
lettem. Elõször 2010-ben jöttem
Magyarországra, Nyíregyházán
kezdtem el itteni pályafutásomat,
a Spartacushoz szerzõdtem. Itt
játszottam másfél évig, majd át-
igazoltam Veszprémbe, 2013-tól a Haladásnál játszottam,
2014-tõl a Ferencvárosban, most pedig ismét itthon vagyok,
visszajöttem Nyíregyházára – kezdte a beszélgetést a fiatal
játékos, aki korábban játszhatott Európa-liga mérkõzése-
ken és bekerült a válogatott keretbe is. Most pedig újra a
nyíregyházi csapatot erõsíti, immár magyar állampolgár-
ként, hiszen 2013-ban állampolgársági esküt tett.

– Ötödik éve már, hogy Magyarországon vagyok. Nyír-
egyháza szép város, nagyon szeretem. Jó sétálni Sóstón,
fürödni a strandon, a kedvenc helyem pedig az állatkert.
Nagyon nehéz volt megtanulni a magyar nyelvet, mos-
tanra már sikerült, de még most is találkozok sok új szó-
val. Szeretnék itt maradni Magyarországon, de még nem
tudom, hogy alakul a jövõm. Szeretem a csapatomat, a
játékosokat, remélem, jól fogunk játszani. Sok ismerõsöm
és barátom van itt, felemelõ újra Nyíregyházán lenni –
hangsúlyozta.

JÖN A FRADI
Március 14-én a Ferencvárost fogadja a Nyíregyhá-

za Spartacus, várhatóan nézõrekordot dönt majd a mér-
kõzés. Akik szeretnének szurkolni a Szparinak, azok
klubkártyával vásárolhatnak jegyet, a klubkártya pedig
folyamatosan váltható a klubirodában, ahol már jegyek
is kaphatóak. A Fradi alaposan megerõsödött a téli szü-
netben, több válogatott játékosa van – Gera Zoltán,
Hajnal Tamás, Böde Dániel. Õsszel 3–1-re kaptunk ki
Budapesten. A Szpari jól kezdte a tavaszt, döntetlen
(1–1) Pakson, majd 2–0 a Honvéd ellen. A mérkõzés
pikantériáját adja, hogy Mátyus János, a Spartacus ve-
zetõedzõje évekig játszott az FTC-ben, Bosnjak Predrag
pedig épp a Fradiból jött kölcsönbe Nyíregyházára.

KÜLFÖLDIEK NYÍREGYHÁZÁN

GÓLESÕ A JÉGEN
A Szabolcsi Sólymok OB IV-es csapata két mérkõ-

zést játszott a hétvégén. Mindkét meccsét magabizto-
san nyerte a Szabolcsi JE felnõttcsapata. Pénteken este
a Szigeti Bikák volt az ellenfél, akik a decemberi fordu-
lóban nagy meglepetést okozva arattak gyõzelmet a
Sólymok felett, viszont ezen a meccsen esélyt sem kap-
tak a gyõzelemre. Szigeti Bikák–Szabolcsi Sólymok 1:8.

A vasárnap délutáni Debrecenben lejátszott meccsen
a biztos második hely megszerzéséért játszottak a Sóly-
mok. Az ellenfél az ESMTK-Druck-Ker csapata volt, akik
az elsõ harmadban alaposan ráijesztettek a nyíregyhá-
zi játékosokra, mivel hamar 3:1-es vezetésre tettek szert.
Végül szép játékkal, a pénteki meccshez hasonló jó ka-
pusteljesítménnyel szerezte meg a Szabolcsi JE a gyõ-
zelmet. Szabolcsi JE–ESMTK-Druck-ker 13:5.

Bosnjak Predrag
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

„EGY NAP A NÕKÉRT”
A Jósa András Múzeum is csatlakozik az Emberi Erõ-

források Minisztériuma által hirdetett az „Egy nap a
nõkért” címû kampányhoz, melynek alkalmából 2015.
március 8-án minden kedves hölgy látogató  50 száza-
lékos  kedvezménnyel látogathatja meg a Jósa András
Múzeum összes kiállítását.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Március 7., szombat 19.00 Pillangó, E. Kovács bérlet,
Nagyszínpad
Március 8., vasárnap 11.00 Sicc, Bambi bérlet, MÛvész
Stúdió
19.00 Boldog óra – a Baltazár Színház elõadása – Min-
denütt nõ, Bérletszünet Nagyszínpad
Március 9., hétfõ 10.00 Sicc, Mikrobi bérlet, MÛvész
Stúdió
19.00 Pillangó, Arany bérlet, Nagyszínpad
Március 10., kedd 10.00 Sicc, Óz bérlet, MÛvész Stú-
dió
19.00 Pillangó, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
Március 11., szerda 10.00 Sicc, Pán Péter bérlet,
MÛvész Stúdió
Március 12., csütörtök 10.00 Sicc, Pöttöm Panna bér-
let, MÛvész Stúdió
19.00 Pillangó, Bérletszünet, Nagyszínpad
Március 13., péntek 10.00 Sicc, Süsü bérlet, MÛvész
Stúdió

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Vassné Harman Gyöngyi (13. számú önkormányzati
kerület önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2015. március 9., 18.00 óra.
Helyszín: Butykatelepi Közösségi Ház. Vendég:

Laskai Csaba közösségi rendõr.
Idõpont: 2015. március 12., 17.00 óra.
Helyszín: Felsõsimai Közösségi Ház.

2015. március 11-én 18.00 órakor lakossági fórum a
mandabokori iskola épületében a háziorvosi ellátás-

ról, vendég: Csikós Péter igazgató (Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság).

Dr. Adorján Gusztáv (1. számú önkormányzati
kerület önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2015. március 10., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther u. 3.

Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszá-
mon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.

Ágoston Ildikó  (6. számú önkormányzati kerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2015. március 10., 18.00 óra.
Helyszín: Sóstóhegy, Fácán utca (Egészségház I. em.).

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi

Szervezete meghirdeti könyvtárosi
kitüntetéseit a 2015. évre.

„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultú-
rájáért”-díj adományozható azon aktív könyvtárosnak,
aki hosszabb idõn át kiemelkedõ tevékenységet vég-
zett a könyvtári kultúra és szolgáltatás korszerûsítésé-
ben és továbbfejlesztésében.

„Csendes János Életmû”-díj adományozható az ak-
tív könyvtárosi tevékenységet befejezõ, illetve a már
korábban nyugdíjba vonult munkatárs több évtizedes
eredményes szakmai tevékenységének, életpályájának
elismerésére.

E kitüntetések elnyerésére felterjeszthetõk mindazok,
akik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közmûvelõdési,
felsõoktatási és szakkönyvtáraiban, továbbá a képzõ-
helyeken dolgoznak, illetve dolgoztak, megfelelnek a
megfogalmazott elvárásoknak, és aktívan, folyamato-
san részt vesznek az egyesület életében.

A kitüntetés felterjesztõje lehet a fenntartó, az adott
intézmény vezetõje, illetve munkáltatója, továbbá bár-
mely könyvtáros kolléga.

A díjak átadásának idõpontja: 2015. április 20. (a
Könyvtárosok Világnapja alkalmából)

A felterjesztés beküldési határideje: 2015. március 30.
Postacím: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete, 4400 Nyír-
egyháza, Szabadság tér 2. (A borítékra kérjük ráírni:
Könyvtárosi díj.)

További információ: dr. Bihari Albertné (06-42/598-888).

A cifra pitvartól a cifraszûrig – ízelítõ Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye népmûvészetébõl címû kiállítás a Jósa András
Múzeumban. Megnyitó: március 6-án 11.00 óra.

Nõi írók – írónõk. Nõnapi zenés irodalmi délután március
6-án 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Vendé-
gek: Vass Virág, Erdõs Virág, Ferenczik Adrienne. Beszélge-
tõtárs: Gerliczki András.

Nagy sikerû farsangi mulatsággal búcsúztatták a telet a
Nyírség Könyvtár Alapítvány olvasói. A jósavárosi intéz-
ményben jelmezes felvonulás, jelmezverseny, játékos ve-
télkedõ szerepelt a tavaszváró programok között.      (x)

A Bencs Villa programjai: március 6-án 17.00 óra:
Cherchez la femme – Sógor Tamás zenés elõadása. Közre-
mûködik: Fesztóry Ágnes mûvésztanár és Sinka Krisztina ope-
raénekesnõ. Kísér: Nagy Dávid.  Társrendezvény: kiállítás nõi
alkotók munkáiból  (Koós Mária és Illés Béláné). 10-én 17.00
óra: Operett- és musicalvarázs Pankotay Péterrel. A belépés
díjtalan. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: március 7-én 16.00 óra:
Rejtély az erdõben, 8-án 10.00 óra: Kinek jobb a háza. Hely-
szín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház
mellett).

Netre Fel! – informatikai klub nyugdíjasoknak. A Vasutas
Mûvelõdési Házba (Nyíregyháza, Toldi u. 23.) folyamatosan
várjuk az informatika világa iránt érdeklõdõ nyugdíjasokat.
Telefon: 42/504-490.
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DR. DOMJÁN ELEK EMLÉKTÁBLÁJA ELÕTT
A nyíregyházi evangélikus egyházközség jeles szemé-

lyiségeinek emlékét évek óta emléktáblákon is megörökí-
ti. 1998-ban Geduly Henrik, 1999-ben pedig Túróczy Zol-
tán kapott bronztáblát. Mindketten a helyi gyülekezet lel-
készei voltak és a Tiszai Evangélikus Egyházkerület püs-
pökeivé is megválasztották õket. E sort dr. Domján Elek
emléktáblájának a leleplezésével bõvítették.

A szentgyörgyvölgyi nemesi elõnevet viselõ lelkész a
Sopron vármegyei Vásárosfaluban született 1869. október
30-án. Gimnáziumi tanulmányait a soproni evangélikus
líceumban végezte. Ugyanitt kezdte meg teológiai tanul-
mányait is, amelyet majd Németországban fejezett be.
Miskolci segédlelkészkedés után Fancsalba, majd 1907-
ben Sátoraljaújhelyre került lelkésznek, ahol 30 éven át
szolgált. 1921-ben a tiszavidéki egyházmegye esperesé-
vé választotta. Vallásbölcseletbõl doktorált, majd 1933-
ban kormányfõtanácsosi címet kapott. Még fiatal lelkész-
ként lefordította latinból II. Rákóczi Ferenc fejedelem ön-
életrajzi írását, amely 1903-ban, Miskolcon meg is jelent.
A Rákóczi-szabadságharc történetével a késõbbiek során
is foglalkozott, de vallásügyi és neveléstörténeti témakör-
ben is komoly irodalmi mûvei láttak napvilágot.

Geduly Henrik püspök 1937 februárjában bekövetke-
zõ halála után õt választották a Tiszai Evangélikus Egy-
házkerület püspökévé és a nyíregyházi evangélikus egy-
házközség lelkészévé. Városunkban mindössze egy esz-
tendõ adatott számára, hiszen 1938. október 24-én el-
hunyt. Az evangélikus templomban tartott gyászistentisz-

telet után a város lakói gyalog kísérték utolsó útjára az
Északi temetõbe, ahol a Nyíregyháza város által adomá-
nyozott díszsírhelyen szolgatársa, Geduly Henrik mellett
helyezték örök nyugalomra. Síremlékét 1942-ben Lux Elek
szobrászmûvész tervei alapján Dabóczy Mihály készítet-
te el, aki a püspök mellszobrát carrarai márványból farag-
ta ki. A Luther-ház falán elhelyezett emléktáblát, amelyet
a püspök unokája, Kökéndy Mária kezdeményezésére ál-
lítottak, 2015. január 25-én leplezték le.


