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Óriási sikert ért el a Fatum-Nyíregyháza nõi röplabdacsapata! A vasárnapi, Érden rendezett
döntõben ugyanis izgalmas, látványos mérkõzésen legyõzte a hazai mezõnyben évek óta
egyeduralkodó, friss Közép-Európa Liga-gyõztes Békéscsaba csapatát, így 11 esztendõ után
újra megnyerte a Magyar Kupát. (Részletek a 14. oldalon.)

KUPAGYÕZTES!

5 LAKOSSÁGI FÓRUM

POLGÁRÕR AUTÓK
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ÚJ UTAK.
Akár nyolc aszfaltút is
épülhet a közeljövõ-
ben Kistelekiszõlõben.
A témában lakossági
fórumot tartanak. HÚSVÉTOLÁS

8

ÓRAÁLLÍTÁS
Március 25-én, a nyári idõszá-
mítás kezdetén az órákat egy
órával elõbbre kell állítani.

Fotó: Muzslay Péter

HÉTVÉGÉN LOMTALANÍTÁS
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft., mint az Észak-Alföldi Környe-

zetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató alvállalkozója, idén is meghirdette a
lomtalanítást, március 24-én (szombaton) Nyíregyháza város belterületén és Oroson.
A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képzõdött, de a szabvá-
nyos gyûjtõedényekben el nem helyezhetõ nagydarabos lomhulladékot szállítja el.
A lakosok a lomtalanításra kijelölt nap folyamán, a lomtalanítási táblával ellátott
helyekre, illetve a családi házban élõk az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyûjtõ
edényeik helyére helyezhetik ki a lomot. A lomtalanítás keretében közterületre nem
rakható építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülönítetten gyûjthetõ pa-
pír-, mûanyag és fémhulladék, biohulladék, ipari, mezõgazdasági vagy szolgáltatási
tevékenység során képzõdött hulladék.

MEGÚJUL AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ NYÍREGYHÁZI INFRASTRUKTÚRÁJA
A Nyíregyházi Evangélikus Hitközség fejlesztési be-

ruházásáról tájékozódott Balog Zoltán, az emberi erõ-
források minisztere. A kormány korábban 650 millió fo-
rinttal támogatta az egyház terveit. A pénzbõl megújul
a nagytemplom belseje, felújítják és bõvítik a gyüleke-
zeti házat, de más nyíregyházi épületeik rekonstrukció-
jára is jut majd.

Az elmúlt évben a kormány az Emberi Erõforrások
Minisztériumának közremûködésével az egyházak tá-
mogatása keretében 650 millió forintot adott a Nyír-
egyházi Evangélikus Hitközség fejlesztési elképzelése-
ire. Az egyház vezetõi és a projekt tervezõi a gyüleke-
zet épületében tájékoztatták a beruházási tervekrõl Ba-
log Zoltánt.

JÁR NEKIK A TISZTELET

A miniszter hangsúlyozta, a városban az egyes hely-
rajzi számmal rendelkezik a mûemlék evangélikus temp-
lom, ennek a felújítására 400 milliót fordítanak, emellett
jut a hitéleti infrastruktúra többi elemére is: a lelkészi
hivatalra, felújítják és bõvítik a gyülekezeti házat, de más
nyíregyházi épületekre, köztük kisebb templomok re-
konstrukciójára is szánnak forrást. Balog Zoltán fontos-
nak tartja, hogy a Nyíregyháza életében meghatározó
szerepet játszó evangélikusok megkapják a megfelelõ
elismerést a kormánytól is, s jelezte, látogatásával az
evangélikusoknak történelmi jogon járó tiszteletét is sze-
rette volna kifejezni.

JÖVÕ NYÁRRA ELKÉSZÜLHETNEK

Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész a megbeszélé-
sen bemutatta a fejlesztések terveit a miniszternek, vala-
mint a társaságában érkezõ, szintén az Emberi Erõforrások
Minisztériumát képviselõ dr. Szabó Tündének és dr. Ko-
vács Ferenc polgármesternek. Most már várják az engedé-
lyes terveket, ezt követõen pedig kiírhatják a közbeszer-
zést, és reményeik szerint májusban elkezdõdhet a munka.
Így a jövõ év nyarára elkészülhetnek a Nyíregyházi Evan-
gélikus Hitközség beruházásai. A miniszter a Nyíregyházi
Televíziónak azt is nyilatkozta: felzárkózáspolitikában a
keresztény-roma szakkollégiumi hálózat nyíregyházi,
evangélikus része különösen jól teljesít. (3. o.)

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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DÍJAZOTT LEVÉLTÁR
A Magyar Nemzeti Levéltár Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltá-
ra „Az Év levéltári kiadványa 2017”
pályázaton elnyerte az év levéltári ki-
adványa forráskiadványok kategória
megosztott III. díját – kaptuk a tájékoz-
tatást az intézménytõl.

MESTERVACSORA
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai

Szövetség Nyíregyháza és Környéke
Régiója a napkori Kerekerdõ Turiszti-
kai Központban rendezte meg a IX.
Mestervacsorát, amelyen a 200 ven-
déget több tucat séf, felszolgáló és cuk-
rász nyûgözte le.

ZSIRÁFBORJÚ SZÜLETETT
Kopogtatott a gólya a Nyíregyházi

Állatpark Afrika élõvilágát bemutató
kifutórendszerében, a Tarzan ösvé-
nyen. Az eddig öt fõbõl álló zsiráfcsa-
lád újabb taggal gyarapodott. A 450
napnyi vemhességi idõ után világra jött
kis zsiráf jó egészségnek örvend.

MISSZIÓS KERESZT
Nyíregyházán járt a Missziós Ke-

reszt, ami idén tavasszal az ország
összes egyházmegyéjében megfordul,
és a Kárpát-medencei magyarság
összetartozását is hirdeti. Örökösföl-
dön a tiszteletére liturgiát és egész éj-
jel tartó virrasztást tartottak.

SAKK KUPA
Tizedik alkalommal rendezték meg

a Bethlen Mûvészeti Fesztivált és a
Sakk Bethlen Kupát a nyíregyházi
Bethlen iskolában. A képzõmûvészeti
pályázatra Pécstõl Erdélyig 18 iskolá-
ból 170 alkotás, a sakkversenyre pe-
dig 245 versenyzõ érkezett.

SZÉCHENYI 100
Idén alapításának 100. évfordulóját

ünnepli a Nyíregyházi SZC Széchenyi
István Közgazdasági, Informatikai
Szakgimnáziuma és Kollégiuma. Eb-
bõl az alkalomból Simkó Krisztina fest-
ményeibõl és Hajdúné Mészáros Tün-
de mandaláiból nyílt tárlat.

CIRKUSZMÛVÉSZETI DÍJ
Cirkuszmûvészeti díjat adtak át a

Nyíregyházán vendégszereplõ Circus
America péntek esti elõadása elõtt. A
szakmai bizottság idén Ádám Kriszti-
án magasdrót-egyensúlyozó mûvész-
nek ítélte a kitüntetést, aki egy neves
cirkuszi família tagja.

LENGYEL-MAGYAR VETÉLKEDÕ
„Lengyel-magyar két jó barát” cím-

mel játékos csapatversenyre hívták a
megye általános iskoláinak 7. évfolya-
mos diákjait. Az elsõ forduló online fel-
adatainak megoldását követõen a má-
sodik fordulóra a 6 legjobb eredményt
elért csapatot hívták meg a városházára.

FENNAKADÁS NÉLKÜL
KÖZLEKEDNEK AZ ÚJ BUSZOK

Fennakadás nélkül és menetrendszerû-
en közlekednek a gázüzemû jármûvek
Nyíregyházán. A töltõállomásuk is meg-
felelõen mûködik. Szerkesztõségünket és
az önkormányzatot többen megkeresték,
hogy lehet-e CNG hajtású személygépko-
csikat, jármûveket tankolni az állomáson.
Ennek is utánajártunk.

41 új CNG, azaz gázüzemû busz érke-
zett januárban Nyíregyházára a megye-
székhely 7 milliárd forintos fejlesztésének
keretében. A jármûvek azóta már fennaka-
dás nélkül, menetrendszerûen közleked-
nek, hiszen február közepétõl indult a kö-
rülbelül egy hónaposra tervezett próba-
üzem. Az önkormányzat az Integrált Köz-
lekedésfejlesztési Operatív Program segít-
ségével jutott a 41 sûrített földgázzal mû-
ködõ buszhoz.

– A buszokat már hetek óta láthatják a
városlakók. Napközben szinte csak az új,
41 CNG busz látja el a tömegközlekedést.
A reggeli, illetve a délutáni csúcsban je-
lennek még meg a szintén alacsony pad-
lós Solaris buszok – ezek egészítik ki az új

flottát. A próbaüzemet követõen a tapasz-
talatokat a szolgáltatóval átbeszéljük, és
azt követõen normál ügymenetben, flotta-
biztonsági tartalék fenntartása nélkül üze-
melnek majd – magyarázta dr. Podlovics
Roland projektvezetõ.

CSAK BUSZ TANKOLHAT

Nemcsak szerkesztõségünket, hanem a
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osz-
tályt is többen megkeresték, hogy lehet-e
CNG hajtású személygépkocsikat, jármû-
veket tankolni az európai uniós fejlesztési
forrásból megépített töltõállomáson.

– Miután a projekt kimondottan a közös-
ségi közlekedés fejlesztésére szolgált, így
csak az új CNG buszokat lehet tölteni az
állomáson. Magánszemélyek nem tölthet-
nek jármûveket ezzel, hiszen más is a ki-
alakítása a töltõállomásnak, másak a mû-
szaki paraméterei – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket Pató István, a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály vezetõje.

(Szerzõ: Dér Vivien)

KOCSIKAT KAPTAK A POLGÁRÕRÖK

A korábbi rendõrségi szolgálati gépko-
csikat a jövõben a polgárõrség hasznosít-
ja feladatai ellátásához.

Farkas József r. dandártábornok, megyei
rendõrfõkapitány 14 gépkocsit adott át, 13
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és egy
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Polgárõr
Egyesületnek március 14-én.

EZENTÚL NÁLUK SZOLGÁLNAK

A korábban rendõrségi szolgálati gép-
kocsikként szolgáló jármûveket újak vál-
tották ki. A jelenleg is jó mûszaki állapot-
ban lévõ Skoda Yeti, Skoda Octavia, Opel
Astra és Nissan Pathfinder típusú autók a

jövõben a polgárõrök szolgálati feladatai-
nak végrehajtását segítik majd.

STRATÉGIAI PARTNER

A rendõrség számára fontos, hogy leg-
fõbb stratégiai partnerének munkáját lehe-
tõségei szerint segítse, ennek szellemében
történt az adományozás. A szolgálatellá-
táshoz elengedhetetlen munkaeszközök
átvételekor Somogyi János, a megyei pol-
gárõr szövetség elnöke köszönetét fejezte
ki a rendõrség támogatásáért és hangsú-
lyozta ennek kiemelkedõ jelentõségét a
polgárõrök számára.

(Forrás: police.hu)
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MEGNYÍLT A HARMADIK KORMÁNYABLAK A VÁROSBAN
Most már a vasútállomáson is intézhetjük hivatali ügye-

inket, ugyanis megnyílt a harmadik nyíregyházi kormány-
ablak. A két belvárosi helyiség mellett az Állomás tér 1.
szám alatt avatták fel ünnepélyesen hétfõn az új kormány-
ablakot, mely a megyeszékhelyre érkezõknek és innen
indulóknak is könnyebbséget hoz az ügyintézésben.

A kedd reggeltõl már mûködõ Állomás téri kormányab-
lakkal a megyei 20 helyszín mellett Nyíregyházán 3 he-
lyen biztosít ügyintézési lehetõséget a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal az állampolgárok számára.

MÉG TÖBB ABLAK NYÍLIK
Ám az átadóünnepségen Román István megyei kor-

mánymegbízott bejelentette, a fejlesztési folyamat nem áll
meg. – A közeljövõben újabb kormányablakok nyitása
várható, valamint a Miniszterelnökség támogatásával le-
hetõséget kaptunk arra, hogy egy mobil kormányablakot
is szolgálatba állítsunk.

SOK ÜGYINTÉZÉS NYÍREGYHÁZÁN
Az ünnepélyes átadáson elhangzott, azért is volt szükség

az új nyíregyházi hivatali helyiségre, mivel az elmúlt évben a
megyében a kormányablakoknál összesen több mint 802 ezer
ügyet intéztek, ennek nagyjából a harmadát, közel 275 ezret
a megyeszékhelyen. Így kiemelten fontos volt a hálózat bõví-
tése a polgármester szerint is. – Olyan elõnye is van a mosta-
ninak, hogy így a másik két kormányablak tehermentesül, te-
hát még gyorsabbá, még hatékonyabbá válik az ügyintézés.

Ezzel együtt elérhetõvé is vált mindenki számára – úgy való-
sult meg ez a beruházás, hogy a fogyatékkal élõk is könnyen
el tudják érni –  fogalmazott dr. Kovács Ferenc.

HATÉKONY, GYORS ÜGYINTÉZÉS
Azt pedig a rendezvény minden szónoka hangsúlyoz-

ta, ez is segít annak a kormányzati célnak a megvalósulá-
sában, hogy közelebb vigye az emberekhez és gyorsítsa

az ügyintézést, az úgynevezett „jó állam” koncepció ke-
retében. Mindezt a közigazgatás átalakításával, korszerû
körülmények között – hangsúlyozta dr. Szabó Tünde, az
Emberi Erõforrások Minisztériumának államtitkára. – Azt

a célt tûztük ki magunk elé, hogy a hivatalokat közel vi-
gyük az emberekhez, hogy az ügyintézés még kevesebb
idõt és pénzt vegyen igénybe, akár munkaidõn kívül is.

1500 ÜGYKÖR
Az elmúlt években egyébként folyamatosan bõvítették a

kormányablakokban intézhetõ ügykörök számát, mára ez
meghaladja az 1500-at. A megye 6 különbözõ településén
a kormányablakokban már NAV ügyfélszolgálati ablak is
rendelkezésre áll, ahol adózással kapcsolatos ügyeket is el
lehet intézni. Mindez szintén segíti a modern, szolgáltató
állam létrejöttét, mûködését – emelte ki Nyíregyháza or-
szággyûlési képviselõje, dr. Vinnai Gyõzõ. – Ez a lényege
annak a szemléletváltásnak, amely azt mutatja hosszú idõ
után, hogy nem a hatóság, hanem az emberek vannak felül.
És a hatóságnak mindig az emberek: az egyének, a közös-
ségek, a vállalkozások ügyeit kell fontosnak tartani, mert
ettõl mehet elõre, ettõl lehet sikeres egy ország.

JÓ HELYSZÍNEK AZ ÁLLOMÁSOK
A vasúttársaság képviseletében Pál László, a MÁV stratégiai

vezérigazgató-helyettese kiemelte: 2012-ben indult az a kez-
deményezés, hogy a megyeszékhelyek vasútállomásain, illet-
ve a jelentõs vasúti csomópontokban létesüljenek kormány-
ablakok, s a MÁV lebonyolítóként állt a jó kezdeményezés
élére. A már megvalósultak bizonyítják, jól szolgálták azt a
kezdeményezést, hogy az állomásépületek közösségi térré
váljanak ilyen szempontból, a vasúti funkciók mellett is.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Román István megyei kormánymegbízott, a megyei
kormányhivatal vezetõje volt az elsõ, aki tájékoztatást

kért okmánycsere kapcsán az új kormányablakban

NYÍREGYHÁZÁNAK ÉRZÉKELHETÕEN NÕ A VONZEREJE
Mint címlapunkon megírtuk: Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyei látogatása során Nyíregyházára is eljutott Balog Zol-
tán, az emberi erõforrások minisztere. A tárcavezetõ az evan-
gélikusok kormány által támogatott beruházásairól tájéko-
zódott, majd exkluzív interjút adott szerkesztõségünknek.

Az új református templom építése kapcsán megjegyezte:
szép dolog, hogy egy közösség terjeszkedik, de általában
véve is úgy látja, hogy Nyíregyháza vonzereje hihetetlen
mértékben nõ, amit már országos szinten is lehet érzékelni,
hiszen eddig nem feltétlenül a turizmus jutott eszébe min-
denkinek a városról. Balog Zoltán emlékeztetett, az egyik
legújabb állatkerti attrakciót pont õ adhatta át dr. Kovács
Ferenc polgármesterrel, és folyamatosan épülnek azok a
beruházások, amik még kedvezõbb turisztikai desztinációvá
teszik a várost, de emellett például az oktatási és egészség-
ügyi intézmények is modernizálódnak.

CSALÁDBARÁT SZÜLÉSZETEK
A tárca vezetõje külön kiemelte a jelentõs kórházfejlesz-

tést, melynek projektátadóján szintén jelen volt nemrégi-
ben, egyben bejelentette, hogy Nyíregyházát is érinti egy
országos projekt a közeljövõben. Tízmilliárd forintos for-
rásból ugyanis 78 szülészet lesz családbarát, mely nem el-
sõsorban orvosi, hanem családi szempontú átalakítást je-
lent, hogy a szülést még inkább pozitív élménnyé formál-
ják. Mindezt a családbarát politika jegyében, hiszen sze-
rinte két fõ kihívás van Magyarországon demográfiai szem-
pontból: szülessen elég gyermek, és a hiányt ne migráció-
ból pótoljuk. A nõknél szerinte a gyermekvállalás egyik
akadálya, hogy ha emellett nem tudnak például rugalmas
munkaidõben dolgozni. – Jól „eltalálta” a Családi Otthon-
teremtési Kedvezményt a kormány, eddig már 66 ezer csa-
lád vette igénybe a CSOK-ot, közülük az egynegyede új
gyermek vállalásával, s e programban most, március 15-
étõl az engedélyezési eljárást radikálisan egyszerûsítettük.
Emellett nagyszabású bölcsõdeépítési, óvodafejlesztési prog-
ram is indult, az pedig modellszerû, ami itt, Nyíregyházán
történik például az óvodafejlesztések kapcsán.

MEGÚJULÓ TORNATERMEK
Balog Zoltán kiemelte továbbá, hogy a sportéleten és

sporttal kapcsolatos fejlesztések kapcsán látszik, hogy ez

a terület is a közösségi életnek és a büszkeségnek is fontos
része itt, utalva a Fatum-Nyíregyháza hétvégi sikerére. –
Négy jelentõs középiskola vezetõjével találkoztam az
imént, s mondhatom, a tömegsport, a diák-, szabadidõ- és
az elitsport egymáshoz kapcsolása is példamutató. Hiszen
az a cél, hogy azok a gyerekeink jussanak el az élsport
világába, akik az iskolában kezdték a mindennapos test-
neveléssel, erre itt lehetõség van, a jégcsarnokot most kü-
lön is kiemelve. Ebben is szerepe volt dr. Szabó Tünde
államtitkárnak, akivel három éve dolgozok – mondhatni,
most éppen én vagyok a hivatali „fõnöke” –, s mindig úgy
tekintettem, hogy õ nyíregyházi. Látva a munkáját, õ az
az államtitkár, akire, hogyha rábíz az ember valamit, ak-
kor nem 100 százalékban csinálja meg, hanem 120 szá-
zalékban. Ha ügyeknek, városoknak személyesen is ott van
a képviselete, akkor természetesen nagyobb figyelem jut
arra a térségre, s õ a helyi ügyeket eddig is kiemelten kezel-
te – fogalmazott. – Tünde is részt vett a mostani egyezteté-

seken, ahol újabb négy tornaterem megújításáról is döntöt-
tünk, ennek megvan a fedezete, s terveink szerint a város
együttmûködésével szeptemberre ez meg is valósul.

MINTAVÁROS KIALAKULÓBAN
Balog Zoltán miniszter a kulturális életrõl szólva kiemelte:

– Önöknél itt, Nyíregyházán van egy olyan kórus, amelyik
európai szintû teljesítményre képes. Én magam is csodálója
vagyok a Cantemusnak, Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy
munkájának, s a jubileumuk kapcsán is igyekeztünk elismerni
õket, büszke lehet Nyíregyháza erre a kórusra. A VIDOR is
egy országos branddé vált fesztivál, amit minden évben szí-
vesen támogatunk a város mellett, ami a helyieknek és a
turistáknak is nyújt szórakozási lehetõséget. Összefoglalva:
a minõségi polgári létnek egy olyan mintavárosa van itt ki-
alakulóban, amire országosan odafigyelnek.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Dr. Kovács László Attila lelkészigazgató tájékoztatja a tervezett beruházásokról dr. Szabó Tünde államtitkárt,
Balog Zoltán minisztert és dr. Kovács Ferenc polgármestert, mint arról címlapunkon írtunk
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MÚLT ÉS JÖVÕ
25 ÉVES A KÁLLAY GYÛJTEMÉNY

Több mint egyéves szünet után ismét
megnyitotta kapuit a Kállay Gyûjtemény,
ami idén 25 éves. Az intézményt továbbra
is a Széchenyi utca 1. szám alatti épület 2.
emeletén látogathatják az érdeklõdõk, de
2019 év végére már az alapító Kállay Kris-
tóf szülõházába, a Bessenyei térre költö-
zik. A jubileum alkalmából egy kis múlt-
idézésre kértük Dohanics Lászlót, a  Kállay
Gyûjtemény megbízott vezetõjét. Az aláb-
biakban az õ írását olvashatják.

1993-ban nyílt meg a Kállay Gyûjtemény
Nyíregyházán, a Széchenyi utcán, a Nyír-
víz-palota második emeleti lakásában. A
gyûjteményt Kállay Kristóf (1916–2006), dr.
Kállay Miklós (1887–1967) politikus és
miniszterelnök elsõszülött fia, a Szuverén
Máltai Lovagrend szentszéki nagykövete
alapította, római emigrációban létrejött ma-
gángyûjteményébõl, amelyet 1989–90-ben
szülõvárosának adományozott. A gyûjte-
mény tizenkétezer kötetes könyvtárral és
kortörténeti fotókkal büszkélkedhet, s a mú-
zeumban megtalálhatók a Kállay-leszárma-
zottak személyes tárgyai, Kállay Miklós
egykori miniszterelnök levelezése, Ilosvay
Ferenc író kéziratai és báró altorjai Apor

Gábor rendjelgyûjteménye is. A Kállay
Gyûjtemény 2007 novemberében muzeá-
lis intézménnyé vált, míg 2018. március 13-
án, fennállásának 25. évfordulója alkalmá-
ból újra megnyitotta kapuit. A Kállay Gyûj-
temény jövõ év közepéig a Nyírvíz-palo-
tában várja a kedves látogatókat, felkészül-
ve arra, hogy majd birtokba vehessük a két
lépcsõben megújuló Kállay-házat a Besse-
nyei téren. Addig is színes programokkal
szeretnénk minél több látogatót megnyer-
ni. Idõszaki kiállítást tervezünk többek kö-
zött az I. világháború befejezésének 100.
éves évfordulója emlékére, mely Kállay
Iván, gyûjteményünkben fellelhetõ anyagá-
ra épül. Fontos szerep jut a múzeumok éj-
szakája programnak, ahol – bízunk benne
– kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartal-
mas, színvonalas és emlékezetes éjszakát
tudunk varázsolni. A gyerekekrõl, diákok-
ról sem feledkezünk meg, akiknek múze-
umpedagógiával kapcsolt kiállításokat, prog-
ramokat kívánunk szervezni. A Kállay Gyûj-
temény kis, de annál lelkesebb kollektívája
mindent megtesz, hogy a hozzánk ellátoga-
tók élményekkel tele távozzanak tõlünk és
vigyék hírét, ennek az országban is egye-
dülálló gyûjteménynek, múzeumnak.

JÖN, JÖN, JÖN! MÁRCIUS 27-ÉN NYÍLIK A SEUSO-KIÁLLÍTÁS
Március 27-én nyílik meg a Seuso-kincsek kiállítása

a Jósa András Múzeumban, de két vitrinben helyi bar-
bár kortárs ékszerek is láthatóak majd. Az óriási ér-
deklõdés miatt a kiállítás megtekintéséhez szükséges a
regisztráció, ezt eddig 11 ezren tették meg. A látoga-
tók fényképet és videót sem készíthetnek a bemutatott
tárgyakról.

A késõ római császárkor egyik legjelentõsebb ezüstkin-
cse Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Kaposvár, Kecskemét
és Miskolc után az országos körút hatodik és egyben utol-
só állomásaként Nyíregyházára érkezik. A leletegyüttes
tizennégy nagyméretû ezüstedénybõl és egy rézüstbõl áll,
amelyben az ezüstedényeket elrejtették. Ezek össztömege
68,5 kilogramm. A Seuso-kincset az 1970-es években ta-
lálták meg a Balaton környékén, majd illegális körülmé-
nyek között jutott ki az országból. A magyar kormány a
leletegyüttes elsõ hét darabját 2014-ben 15 millió euróért,
a második felét 2017-ben 28 millió euróért szerezte vissza.
A Seuso-kincsek kiállításán két vitrinben helyi barbár kor-
társ ékszerek is láthatóak majd a Jósa András Múzeum-
ban.

REGISZTRÁCIÓ ÉS IDÕPONTFOGLALÁS
SZÜKSÉGES

Dr. Rémiás Tibor igazgató a sajtótájékoztatón hangsú-
lyozta, az óriási érdeklõdés miatt a kiállítás megtekintésé-
hez szükséges a regisztráció és az idõpontfoglalás az erre

a célra létrehozott internetes oldalon. Ezt eddig már 11
ezren tették meg. Egyszerre 46 vendég mehet be a
kiállítóterembe, így azt kérik, a vendégek a lefoglalt idõ-
pont elõtt fél órával érkezzenek meg, ennyi idõ kell a jegy-
vásárlásra és a ruhatárra. Fényképezni és videózni tilos,
viszont Seuso ajándéktárgyakat és kiadványokat lehet majd
vásárolni. A múzeum udvarán pedig római kori ételeket is
kínálnak.

MINDEN MÁS KIÁLLÍTÁS ZÁRVA LESZ

Március 27. és április 15. között minden más kiállítás
zárva lesz. Március 23-án, pénteken két kiállítás is nyílik
majd, az egyik egy folyosói portrétárlat, a másik pedig a
150 éves évfordulóhoz kötõdõ tárgysorozat, most újabb
három helyi értéket mutatnak be a közönségnek.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A múlt hét keddi ünnepség résztvevõi, köztük a Kállay család tagjaival
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BÚCSÚT INTHETNEK A FÖLDUTAKNAK KISTELEKISZÕLÕBEN...
HA AZ OTT ÉLÕK IS AKARJÁK!

Akár nyolc aszfaltút is épülhet a közeljövõben Kisteleki-
szõlõben, de csak abban az esetben, ha az érintett ingat-
lantulajdonosok térítésmentesen lemondanak – a város
javára – a szabályozási szélességhez szükséges területrõl.
A témával kapcsolatosan – a Füredi, a Gömb, a Hegedû, a
Gálya, a Korong, a Meggyfa, a Tövis és a Matróz utcákban
élõknek – lakossági fórumot tartanak március 26-án, 28-
án és 29-én.

A Kistelekiszõlõben élõkkel már 2006 óta egyeztet az
önkormányzat annak érdekében, hogy a földutakat – eb-
ben a városrészben 25 van – minél hamarabb szilárd asz-
faltburkolattal váltsák fel. Mivel azonban az utcáknál nem
áll rendelkezésre a szilárd útburkolat kiépítéséhez szük-
séges minimum 6 méter szélesség (egyirányú forgalmi
renddel), illetve 7 méter szélesség (kétirányú forgalmi rend-
del), ezért a végleges a szilárd burkolatú aszfaltút építésé-
hez elkerülhetetlen az ingatlanok szabályozása. Ebben
azonban a lakók pozitív hozzáállására van szükség.

AZ OTT ÉLÕK FELE MÁR LEMONDOTT

Pató István, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osz-
tály osztályvezetõje arról tájékoztatta szerkesztõségünket,
hogy az ingatlanok szabályozása már 2006 környékén meg-
kezdõdött, amikor elindította a város a szennyvízprojektjét
(a csatorna kiépítéséhez nem volt megfelelõ nyomvonal).

– Már akkor elindult a kommunikáció az ott élõkkel,
hogy próbáljunk minél több területet rendezni, vagyis a
szabályozási tervben rögzítettek szerint kialakítani. Ennek
az lett az eredménye, hogy mintegy 600 ingatlantulajdo-
nos lemondott – a város javára – a szabályozási széles-
séghez szükséges területrõl. Mindezt tették annak érdeké-
ben, hogy a szennyvízcsatorna ki tudjon épülni és a jövõ-
ben az útépítésnek is legyen lehetõsége. Az utcák 60 szá-
zalékánál eredményt értünk el, õk lemondtak, de a mara-
dék ingatlanok esetében szorgalmi jogot kellett bejegyez-
tetnie a városnak. A szennyvízcsatorna így megépíthetõ
volt, de út esetében ez már nem lehetséges.

MEGHATÁROZOTT SZÉLESSÉGGEL
– Utat építeni szorgalmi joggal nem lehet, ehhez

mindenképpen kell az, hogy az ott élõk lemondjanak
a szabályozási szélességhez szükséges területrõl. Az
utcák szabályozási szélessége változó, a jelenleg ér-
vényben lévõ településszerkezeti terv szerint 12–18
méter. Egyirányú forgalmi rend esetében 6 méter szé-
lességre van szükség (3 méter széles út, plusz kétszer
1,5 méter széles padka), kétirányú forgalmi rend ese-
tében pedig hétre (4 méter széles burkolat, kétszer 1,5
méter széles padka).  Pedig mindezzel az ingatlanok
értéke is nõ a tapasztalatok szerint.

PEDIG MOST VAN FORRÁS

– Nyíregyháza egyik legelmaradottabb térsége aszfalt-
utak tekintetében Kistelekiszõlõ, ugyanis itt 25 földút ta-
lálható – errõl már Mussó László, a térség önkormányzati
képviselõje beszélt. – Mi már több éve próbálkozunk az-
zal, hogy ezeken a területeken megépülhessen a szilárd
útburkolat, de elkerülhetetlen ehhez az ingatlanok szabá-
lyozása. Folyamatosan azt hangsúlyozom a fogadóórái-
mon is, hogy amennyiben van lakossági összefogás és
hajlandóság arra, hogy az ingatlantulajdonosok átadják a
szabályozási szélességnek megfelelõ területeket, az ön-
kormányzat megépíti az aszfaltutat. Jelenleg olyan hely-
zetben van az önkormányzat, hogy saját erõbõl is tud fej-
leszteni, rendelkezésre áll útépítésre a forrás, amit többek
között Kistelekiszõlõ fejlesztésére szeretnénk fordítani.

MÁR CSAK RAJTUK MÚLIK

– Tavaly megindult egy kezdeményezés a Gömb utcá-
ban, ott már 6-7 tulajdonos kivételével mindenki lemon-
dott és átadta az útépítéshez szükséges területet az önkor-

mányzatnak. Itt folynak a szerzõdéskötések. Ezt követõen
elkezdte a Füredi, a Hegedû, majd a Tövis utca is. Az ön-
kormányzat megelõlegezi a bizalmat az útépítéshez, és
elkészítteti az útépítéshez szükséges terveket, ezt követõ-
en már a lakókon múlik, hogy elkészül-e az út, vagy sem.
A Fillér utca is megkeresett levélben, de fogadóórámra
nem jött el a levél írója, hogy felvállalja az utca szervezé-
sét. A Szerén utcában is megindult valami, ott 800 méter
hosszú utcáról lenne szó, de jelen pillanatban az önkor-
mányzat ott csak 2 telektulajdonnal rendelkezik. Nem lesz
egyszerû az út kiépítéséhez szükséges területet biztosíta-
ni.

AKÁR MÁR A JÖVÕ ÉVBEN

Az önkormányzat jelenleg hét utat terveztet, de nyolc-
nak tartanak lakossági fórumot, mert szerencsére, egyre
több helyen indul meg a kezdeményezés. Mussó László
kiemelte, amennyiben a lakosság is pozitívan áll az asz-
faltút építéséhez, már akár a jövõ évben megkezdõdhet-
nek a munkák.                              (Szerzõ: Bruszel Dóra)

LAKOSSÁGI FÓRUMOK IDÕPONTJAI
Utca Idõpont Helyszín
Korong, Meggyfa, Gálya 2018. 03. 28. 18.00 óra Nyh., Koszorú utca 10., tornaterem
Füredi, Gömb, Hegedû 2018. 03. 26. 18.00 óra Nyh., Koszorú utca 10., tornaterem
Tövis, Matróz 2018. 03. 29. 18.00 óra Nyh., Koszorú utca 10., tornaterem

Így néz ki a Korong utca a tavaszi hóolvadásban – ide is juthatna önkormányzati forrás
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A HAVAS TAVASZBAN MÁR OLVADUNK
 
A tavaszi, rendkívüli havazás és zord idõjárás után erõ-

sen olvadásnak indult a sok helyen fagyott, fehér csapa-
dék, így egyszerre feladat a még jeges szakaszok, város-
részek tisztítása és a felkészülés a belvízre – kaptuk a
tájékoztatást a városüzemeltetõ cégtõl.

 
A NYÍRVV Nonprofit Kft. – miközben köszöni a nyír-

egyháziak rendkívüli hóesés idején tanúsított türelmét – a
külsõ városrészekben az alsóbbrendû utak jégmentesíté-
sén dolgozik, ám a letaposott és jéggé fagyott hóréteg fel-
olvasztása idõigényes feladat. A síkosságmentesítést a fõbb
közlekedési útvonalakon sóval, a mellékutakon fûrészpor
és só keverékével, a földutakon pedig folyami homok ki-
szórásával végzik. A város területét vállalkozók bevoná-
sával 40 munkagép és 80 dolgozó folyamatosan takarítja,
köztük a buszmegállókat, buszöblöket és leállósávokat is,
illetve szélesítik az átjárhatóságát a csomópontoknak és
úttorkolatoknak, valamint szélesítik a parkolóhelyeket –
ez volt a helyzetkép szerdai lapzártánk idején.

 
HÓÁTFÚVÁSOK A KÜLTERÜLETEKEN

Ekkor még folyamatos küzdelmet jelentettek a bokorta-
nyákhoz vezetõ utakon a hóátfúvások: Samókabokorban,
Rókabokorban, Felsõsimán, Vargabokorban, Debrõbokor-
ban, Benehalomban, Verescsárdán és Nagyszálláson a szél
újra és újra méteres hótorlaszokat épített. Amíg a szél el
nem áll, illetve amíg a hó  meg nem olvad, addig a hóátfú-
vások folyamatos munkát jelentenek ezekben a térségek-
ben. A külterületi városrészekhez vezetõ utakon elsõ kör-
ben jellemzõen egy nyomvonalat tudnak eltakarítani a
munkagépek, ezeken a szakaszokon 50–100 méterenként
kiszélesítik a hófalat, és úgynevezett kiállókat létesítenek,
melyek a kétirányú közlekedést biztosítják.

 

A VÍZ IS JÖHET...

A társaság munkatársai fõként kézi erõvel elkezdték a
vízelvezetõk kiszabadítását a hó alól, hogy az olvadást
követõen a hólé elfolyhasson. Kérik a lakosságot, hogy
hasonló módon takarítsák az ingatlanok elõtti csapadék-
víz-elvezetõket. Az elkövetkezendõ idõszakban a nappa-
li olvadás és éjszakai fagyás miatt kérik, óvatosan közle-
kedjenek azokon a járdaszakaszokon, ahová esõvízcsa-
tornát vezettek, illetve felhívják az ingatlantulajdonosok
és közös képviselõk figyelmét, hogy a balesetek elkerülé-
se érdekében síktalanítsák a járdákat. A városüzemeltetés
kéri, hogy az autók kiásása, vagy az utak, járdák takarítá-
sa során a havat ne az úttestre, hanem a forgalmat nem
érintõ helyekre, például a zöldfelületekre lapátolják.

 

A hét második felében az olvadás miatt a NYÍRVV már
elkezdi a belvízi védekezést. A csapadékvíz-elvezetõ rend-
szer fejlesztése ugyan jelentõs elõrelépést hozott a város
számos területén, de még mindig vannak kritikus helyek,
ahol szivattyúzni kell a vizet.

 
JAVÍTANAK IS MAJD

Az olvadás elõreláthatóan komoly problémát okoz majd
a földutakon is, a hóréteg alatti talaj ugyanis nem fagyott
át, így a gépjármûforgalom össze fogja törni, javításukra,
stabilizálásukra pedig csak a szikkadást követõen van le-
hetõség. Az évszakhoz képest rendkívüli hideg és a sózás
jelentõs kárt okozott az útburkolatokban is, ahogy az idõ-
járás engedi, a társaság elkezdi az utak javítását.

TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK

Több mint 20 nagyfejlesztés és 56 milli-
árd forint támogatás lendítheti fel Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg turizmusát a követ-
kezõ években. Ezt jelentette be dr. Guller
Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség ve-
zérigazgatója Nyíregyházán.

A magyar turizmus 2010 óta évrõl évre
rekordokat dönt, 2017-ben pedig minden
idõk legjobb évét könyvelhették el. A ke-
reskedelmi szálláshelyekre érkezõ vendé-
gek száma alig maradt el a 12 milliótól, a
vendégéjszakák száma megközelítette a 30
milliót. Tavaly a szállásdíjbevétel összesen
278 milliárd forint volt, ami 115 százalé-
kos emelkedés a 2010-es eredményekhez
képest. Ebben az összehasonlításban Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig kö-
zel 40 százalékkal nõtt a vendégek száma.

EGYRE VONZÓBB NYÍREGYHÁZA
 Nyíregyházán a kereskedelmi szálláshe-

lyek 94 ezer vendéget és 180 ezer vendég-

éjszakát regisztráltak. 2010-hez képest ez
57, illetve 48 százalékos emelkedést jelent.
A települések rangsorában ez a 25. helyet
jelenti, a szállásdíjbevételek 2017-ben elér-
ték az 1,4 milliárd forintot. Dr. Guller Zol-
tán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezér-
igazgatója hangsúlyozta, a már megkezdett
és tervezett fejlesztésekkel 2020-ig az egyik
legjobban mûködõ turisztikai térség lesz
Nyíregyháza és térsége. Követendõ példa-
ként említette, ahogyan a megyeszékhely és
a Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Szervezet összeköti az élménypontokat, a
térség valamennyi települését összefogja.

Dr. Kovács Ferenc polgármester elmond-
ta, a szemlélet visszaköszönni látszik az or-
szágos koncepcióban, hiszen a városfej-
lesztésben is szerepet játszott a térségben
gondolkodás. Sóstón többek között épül a
négycsillagos szálloda, látogatócentrummal
és újabb attrakciókkal bõvül az állatpark,
fejlesztik a múzeumfalut, tehát egyre von-
zóbb lehet Nyíregyháza a turisták számára.

Dr. Guller Zoltán, dr. Kovács Ferenc és dr. Szabó Tünde a sajtótájékoztatón
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: 1 fõ projektmenedzser.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõ).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik az európai uniós pályázati lehe-
tõségek feltárásában és elõkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források
igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elõkészíté-
sét. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszá-
molásokat. Koordinálja a különbözõ fejlesztési célú támogatások pályázatait, speci-
ális szakmai ismereteket igénylõ pályázat készítéséhez, szükség esetén külsõ szer-
vet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszer-
vezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátá-
sában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elõkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.

Elõnyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.

Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.

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

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

A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2018. május 1-jétõl.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás me-
nedzsment munkatársa nyújt a 06-42/524-567 telefonszámon.

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

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

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erõ-
forrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu
címre.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követõ-
en 15 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2018. március 23., március 30.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország napilap (Közzététel: 2018. március 14., 2018. március 24.)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Digitális korszakváltás Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

Egy 2015-ben elfogadott jogszabály értelmében 2018. január 1-jétõl új korszak
kezdõdött a magyar közigazgatásban. Az e-közigazgatási szolgáltatások, az elekt-
ronikus ügyintézés új lendületet vett, idén már az ügyek széles körét intézhetik az
ügyfelek „fotelben ülve”, idõt spórolva, a hivatal személyes felkeresése nélkül. Az
elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására kötelezettek körét meghatározó
törvény szerint az önkormányzatok, államigazgatási szervek is kötelesek ilyen szol-
gáltatást nyújtani. Ugyanez a törvény meghatározta azt is, kik azok az ügyfelek,
akik elektronikus kapcsolattartás formájában kötelesek ügyeik intézésére. Az elekt-
ronikus ügyintézés általános szabályait több speciális jogszabály tartalmazza, ame-
lyek együttesen adják az elektronikus ügyintézés keretrendszerét.

A kapcsolattartásra a Magyarorszag.hu portálon elérhetõ Személyre Szabható
Ügyintézési Felület (SZÜF) szolgál, ügyfélkapus azonosítás mellett.

A digitális korszakváltással valamennyi szerv és szervezet számára teljes egészé-
ben, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetõvé váltak a Polgármes-
teri Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) érintõ ügyek. Minden olyan ügyet elektroni-
kusan lehet intézni, amelynél jogszabály nem írja elõ a személyes megjelenést. A
hivatali ügyek jelentõs többsége ezáltal elektronikus úton is kezdeményezhetõ, ugyan-
akkor például a házasságkötéshez továbbra is személyesen kell megjelenni.

A Hivatalban több hatósági szakterület biztosított eddig is elektronikus ügyinté-
zési lehetõséget számos ügykörben, amelyek elektronikus felületei továbbra is meg-
maradnak. Az adóosztályon a bevallások, adatszolgáltatások, folyószámla-egyen-
leg lekérdezõ, az építésügyi osztályon az építési engedélyezési, bejelentési eljárások
kérelmei, tervfeltöltés, a közterület-felügyeletnél a felügyelet munkatársai által észlelt
és rögzített szabálysértési, szabályszegési ügyek adatairól, állásáról lehet tájékozódni
elektronikusan. A Hivatal lehetõvé tette közigazgatási ügyekben a keresetlevél elekt-
ronikus benyújtását is, a szükséges ûrlapok publikálásával egyetemben.

A nem magánszemélyként eljáró ügyfelek (gazdálkodó szervezetek, egyéni vállal-
kozók és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet vég-
zõ természetes személyek) elektronikus úton kötelesek ügyeiket a Hivatalnál intézni.

Kapcsolattartásra egyéni vállalkozók és természetes személyek esetében az Ügy-
félkapu szolgál, amelyhez biztonságos kézbesítési szolgáltatásként ingyenesen jár
elektronikus tárhely. Az ügyfelek a Hivatallal való elektronikus kapcsolattartáshoz,
dokumentum beküldéséhez és részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez
használhatják tárhelyüket.

Ahhoz, hogy a magánszemély ügyfél használni tudja az Ügyfélkaput, létre kell
hoznia személyes ügyfélkapus azonosítóját. A személyes ügyfélkapus azonosító lét-
rehozása egy regisztrációs eljárás, amelyet az ügyfél kezdeményezhet bármelyik
okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, vagy elektronikusan,
2016. január 1-jét követõen kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birto-
kában a következõ felületen: ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi.

Egyéni vállalkozók saját cégkaput nem használhatnak, azt egyéni vállalkozásuk-
hoz tartozóan nem nyithatnak. Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetõsége a Köz-
ponti Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás tárhelye (KÜNY).

A gazdálkodó szervezetek a cégkaput használhatják elektronikus kapcsolattar-
táshoz, dokumentum beküldéséhez és a részükre szóló hivatalos dokumentum le-
töltéséhez. A cégkapura minden arra jogosult ügyfélnek a tavalyi évben már regiszt-
rálnia kellett.

Az elektronikus ügyintézésre való átállás egy evolúciós folyamat, amelynek a
hivatal és az ügyfeleink egyaránt részesei. Hivatalunk az elektronikus kapcsolattar-
tás során intézhetõ ügyekhez honlapunkon keresztül biztosítja a szükséges doku-
mentumok letöltését, elküldését: egyes adó- és peres ügyekben ÁNYK sablon, más
ügyekben E-Papír beadvány formájában.

Az átállás megkönnyítése érdekében a központilag biztosított rendszer fejlesztõi
azokra is gondoltak, akiknek kevesebb rutinjuk van informatikai téren. Az E-papír
szolgáltatás formailag kötetlen kérelmek és beadványok benyújtására használható,
amely ingyenes, hitelesített üzenetküldõ szolgáltatásként mûködik. Ezen a felületen
mellékletként csatolhatók a hivatal által a honlapunkon már korábban publikált,
kitöltött és elõre lementett formanyomtatványok is. Az E-papír (https://epapir.gov.hu/)
egy könnyen használható alkalmazás, amely egyszerûsíti az ügyintézést, gyakorla-
tilag egy biztonságos e-mail-szolgáltatásra hasonlít, amely segítségével az állam-
polgárok biztosak lehetnek abban, hogy a beadványuk célt ért, ugyanakkor az ügy
elintézéséhez szükséges iratokat hitelesítve is csatolhatják a levelükhöz. Az üzene-
tek sikeres elküldésérõl a rendszer igazolást küld a személyes Ügyfélkapuhoz tarto-
zó postafiókba, amely megfeleltethetõ annak, mintha a hagyományos, papír alapú
ügyintézés során tértivevénnyel adnánk postára a dokumentumokat.

Az elektronikus ügyintézésrõl részletes tájékoztatót a http://varoshaza.nyir-
egyhaza.hu weboldalon olvashat.

Nyíregyháza, 2018. március 20.
Dr. Szemán Sándor
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HÚSVÉTOLÁS A MÚZEUMFALUBAN ÉS A KOSSUTH TÉREN IS
Az idén már két helyszínen, a Kossuth téren és a Sóstói

Múzeumfaluban is ráhangolódhatunk a húsvétra. A bel-
városban ugyanis március 27-étõl három napon át kéz-
mûves foglalkozások, tojásfadíszítés, nyuszisimogató és
meglepetés színpadi produkciók várják az érdeklõdõket
minden délután 14 és 17 óra között.

A „dupla ünnepvárásnak” a múzeumfaluban hamaro-
san induló fejlesztés az oka. Ez év elején ugyanis még úgy
tûnt, hogy már március-áprilisban elkezdõdhetnek a mun-
kálatok és mivel a város húsvéti, központi programjait
mindig a skanzenben tartják, a szervezõk nem akarták,
hogy az építkezés miatt a nyíregyháziak tojásfestõ-locsol-
kodós pillanatok nélkül maradjanak, ezért a Kossuth térre
szerveztek programokat – hangsúlyozta a város húsvétvá-
ró sajtótájékoztatóján dr. Ulrich Attila alpolgármester.

– Közben úgy alakult, hogy egy-két hetet még nyitva lesz
a Sóstói Múzeumfalu, és beleesik ebbe az idõszakba a hús-
vét, ezért ott is lesz ünnepség, de a szervezés és elõkészü-
letek miatt úgy döntöttünk, hogy a nagyhét három napján
megtartjuk a programokat a belvárosban is, rossz idõ ese-
tén pedig a Váci Mihály Kulturális Központban.

KORHÛ RUHÁKBAN

A húsvét egyik legfontosabb szimbóluma a tojás, melyet
a Beregben nagypénteken, más tájegységeken nagyszom-
baton hímeztek. A belvárosi programsorozatot követõen a
Sóstói Múzeumfaluban március 29-én megkezdõdik a hím-
zés, hogy minél több gyermek és felnõtt bekapcsolódhas-

son a hagyományok ápolásába. A lányok-hölgyek berzselt,
karcolt és írókázott, aranyporos tojásokat is készíthetnek
majd a skanzenben. A fiúk-férfiak pedig a „szagos víz” ké-
szítésével ismerkedhetnek meg.

– A húsvéti szokások bemutatásának lesz egy új eleme idén:
élõ interpretáció keretében, korhû ruhákban mutatunk be egy
II. világháború elõtti idõszakot. Pontosan azt, hogy egy család
hogyan élte meg és hogyan ünnepelte a húsvétot – tette hozzá
dr. Szabó Sarolta, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója.

Április 2-án, húsvéthétfõn 10 órától várják az érdeklõ-
dõket a Sóstói Múzeumfaluba. Lesz különleges kiállítás,
istentisztelet, a Nyírség Táncegyüttes tagjai pedig felidé-
zik a hagyományos locsolkodást. A belépõjegy mellé min-
denki kap egy térképet. Négy állomáson lehet majd fel-
adatokat megoldani, húsvéti tallérokat gyûjteni. A 4 tal-
lért pedig meglepetésajándékra válthatják be a játékban
részt vevõk.

(Szerzõ: Dér Vivien)

(Fotó: archív)
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A NYUGDÍJASOK IS VISSZATÉRHETNEK
A MUNKA VILÁGÁBA

114 SZERVEZET KÖZEL 20 EZER TAGGAL

Nagy Gábor, a KÖZÉSZ elnökségi tagja arról számolt
be, hogy az elmúlt idõszakban országosan 114 szervezet
alakult meg közel 20 ezer taggal. A Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetsége már a kezdetekkor társult a
kezdeményezéshez, hiszen komoly munkaerõhiánnyal
küzdenek a vállalkozások is. Czomba Csaba, a VOSZ
megyei elnöke kiemelte, a vállalkozásoknak is nagy segít-
ség, ha nyugdíjast foglalkoztathatnak, a régi szakember át
tudja adni a tudását a fiataloknak, miközben plusz jöve-
delemhez is jut.

DIGITÁLIS KÉPZÉS IDÕSEKNEK
A Digitális Jólét Program megyei mentortalálkozó-

ját rendezték hétfõn a Móricz Zsigmond könyvtárban.
A rendezvény után sajtótájékoztatón jelentette be dr.
Szabó Tünde államtitkár és Lezsák Sándor, az Ország-
gyûlés alelnöke a kormány idõskorúaknak szóló újabb
tervét a Digitális Jólét Programban: több mint száz-
ezer idõskorú ember képzését szervezi meg a kormány
legújabb programja.

Nyíregyházára érkezett a KÖZÉSZ-VOSZ Nyugdíjas Szö-
vetkezeti Szakmai Napok országjáró fórumsorozata. A cél
az volt, hogy a nyugdíjasok és a vállalkozások megismer-
kedhessenek a törvény adta munkavállalási lehetõséggel
és a jogi szabályozással. Az elmúlt idõszakban országosan
114 szervezet alakult meg közel 20 ezer taggal.

A KÖZÉSZ-VOSZ Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai
Napok országjáró fórumsorozatának 17. állomása volt
Nyíregyháza, az érdeklõdõ nyugdíjasokat és munkaadó-
kat a Continental Arénába várták. A fórumon dr. Kovács
Ferenc polgármester köszöntötte a vendégeket. Hangsú-
lyozta, ez egy nagy lehetõség a jó egészségi állapotúak
számára, amit a nyíregyházi nyugdíjasok aktivitását ismer-
ve ki is fognak használni. Plusz lehetõséget ad nekik, a
közösségeknek és az egész városnak.

NEM CSAK GAZDASÁGI CÉLÚ
VÁLLALKOZÁSOK

A törvény szerint 2017. július elseje óta lehet bejegyez-
tetni közérdekû nyugdíjas szövetkezeteket. A nyugdíjas
szövetkezetek nem pusztán gazdasági célú vállalkozások,
társadalompolitikai szerepük is van. Teljesen önkéntes ala-
pú rendszer azon öregségi nyugdíjban részesülõ embe-
reknek, akik visszatérnének a munka világába, de már nem
akarnak teljes munkaidõs állást vállalni.

AZ UNIÓBAN EGYEDÜLÁLLÓ LEHETÕSÉG

Dr. Szabó Tünde, az EMMI államtitkára elmondta, nagy
szükség van arra, hogy a nyugdíjas korosztály is visszatér-
hessen a munka világába. A magyar lehetõség egyedülál-
ló az unióban, hiszen nálunk úgy dolgozhatnak, hogy meg
tudják tartani az öregségi nyugdíjukat is. A már meglévõ
tapasztalatok szerint a nyugdíjasok legszívesebben napi
4–6 órában vállalnak feladatot, heti 3–5 napot, lehetõség
szerint délelõtt, de nem zárkóznak el az éjszakai munka-
végzés elõl sem.

PÉTER JÁNOS AZ ÚJ DIÁKPOLGÁRMESTER
TESZTELTÉK ÕKET

A kommunikációs és improvizációs készséget, a mûvelt-
séget, valamint a kreativitást egyaránt tesztelõ feladatok ke-
retében Ilyés Ákos színmûvész is „megizzasztotta” a jelölte-
ket, különbözõ szituációs gyakorlatok során. Õ egyben a zsûri
tagja is volt, s mellette a kulturális intézmények vezetõi, va-
lamint az önkormányzat részérõl a Szociális és Köznevelési
Osztály vezetõje, dr. Krizsai Anita, hiszen szervezetileg hoz-
zájuk tartozik a diákság ügye. Ám az õ szavazataik mellett
nagy súllyal estek latba a középiskolánként jelen lévõ két-
két „elektor” voksai, feladatokra adott pontjai, hiszen ezzel
alakult ki a végeredmény.

SZÁMÍTHATNAK A VÁROSVEZETÉSRE

A diákpolgármester az ifjúsági szférában már ismert,
megyei szinten is dolgozó wesselényis Péter János lett, aki
korábban az „Év Önkéntese” címet is megkapta. Prog-
ramjának (köztük egy röplabdás banzájnak...) a megvaló-
sításában pedig segítik majd korábbi versenytársai, a má-
sik három jelölt ugyanis automatikusan diákalpolgár-
mesterré vált. Így a Vásárhelyi középiskolát képviselõ Móré
Ildikó, a kölcseys gimnazista Tóth Amina és a sipkays Nagy
Márk Péter is az alkotó csapat tagja lett. Mindnyájukat
köszöntötte az eskü szövegét elõolvasó Jászai Menyhért.
Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta zárszóként: a
diákság számíthat a városvezetésre, nyitva áll elõttük az
ajtó, bizonyságul az ifjúsági koncepciót és a városi diák-
parlamentet hozta példaként, s megígérte, hogy továbbra
is figyelembe veszik ennek a korosztálynak is a vélemé-
nyét, észrevételeit.                            (Szerzõ: Tarczy Gyula)

Diákpolgármester-választást tartottak kedden a Móricz
Zsigmond könyvtárban. A két esztendõre szóló mandá-
tumot Péter János, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma diákja nyerte el.

Már hagyomány a városban, hogy a Mustárház Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda, valamint a Diákpolgár-
mesteri Iroda szervezésében egyszerre komoly és szóra-
koztató vetélkedõ keretében választják meg a diákságot
két esztendõn át képviselõ, vezetõ fiatalt. Ezúttal négyen
versengtek a lehetõségért, akiknek az elõzetes bemutat-
kozó anyagait még most is láthatják a Város-Kép Nonprofit
Kft. által a fiatalok számára készített és mûködtetett 
hellonyiregyhaza.hu  oldalon.

A HAZA MINDEN ELÕTT
– MEGEMLÉKEZÉS NYÍREGYHÁZÁN

A nyíregyházi Kossuth téren térzenével várták a már-
cius 15-ei megemlékezésre érkezõket. A Himnusz közös
eléneklése után dr. Kovács Ferenc polgármester mondott
ünnepi beszédet. Felidézte az 1848-as eseményeket, majd
a forradalom és szabadságharc mai korra vonatkozó üze-
netérõl szólt.

A polgármester hangsúlyozta, március 15-e ma is a nem-
zet erejére, bátorságára és szabadságszeretetére emlékeztet
mindannyiunkat. – 48-49-es hõseink hittek abban, hogy
Magyarország a magyaroké. És mi azóta tudjuk és hiszünk
abban, hogy a nemzet boldogulása csakis rajtunk, ma-
gyarokon múlik. Az a feladatunk, hogy legyen ez a nem-
zedék méltó utódja az elõdöknek – mondta. A

megemlékezésen A hazáé a legelsõ szerelem – emléke-
zés a szabadságharc nõi hõseire címmel mutatták be ün-
nepi mûsorukat a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium di-
ákjai. Az ünnepséget követõen a társadalmi és civil szer-
vezetek képviselõi koszorúkat helyeztek el Kossuth Lajos
szobránál.

ELISMERÉSEK MÁRCIUS 15-E ALKALMÁBÓL

ÁLLAMI
KITÜNTETÉS
Balog Zoltán, az em-

beri erõforrások minisz-
tere nemzeti ünnepünk
alkalmából Magyar Ér-
demrend Tisztikereszt,
Magyar Érdemrend Lo-
vagkereszt, Magyar
Arany Érdemkereszt,
Magyar Ezüst Érdemke-
reszt, Magyar Bronz Ér-
demkereszt állami ki-
tüntetéseket adott át a

Pesti Vigadóban. Színvonalas munkájáért Magyar Bronz
Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Szûcs
Csabáné, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium tanára és
intézményvezetõ-he-
lyettese.

EZÜST
EMLÉKÉREM

A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyû-
lés március 15-ei ün-
nepségén Balázs Attila,
az MTI fotóriportere a
közgyûlés ezüst emlék-
érmét vehette át Seszták
Oszkár közgyûlési el-
nöktõl.

SIPKAY-DÍJ

A Kelet-Magyarország
a magyar sajtó napján
Sipkay-díjat adományo-
zott, egyben kiállítást
nyitott a Korzó Bevásár-
lóközpontban. Az idén
Csáki Alexandra, a Ke-
let-Magyarország újság-
írója vehette át az elis-
merést.

Az új diákpolgármester Jászai Menyhért alpolgármester
elõtt tette le az esküt

A nyugdíjasok számára sok elõnyt tartogat
ez a foglalkoztatási lehetõség



Az elõzõ két, hasonló jellegû program népszerûségére
való tekintettel az  önkormányzat és az Emberi Erõforrá-
sok Minisztériuma jóvoltából április 3-án, kedden 18.00
órától várja a világ- és Európa-bajnok a nyíregyháziakat,
hogy együtt sportoljanak a Continental Arénában. A szer-
vezõk felhívásának végszava ugyanaz: „Töltsük meg együtt
az Aréna küzdõterét!”. Másképpen azt is mondhatnánk:
mozogjuk le közösen az ünnepi sonkát és süteményeket...
A rendezvénnyel kapcsolatosan bõvebb információt kö-
vetkezõ lapszámunkban olvashatnak.
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FITTVASÁRNAP UTÁN FITTKEDD KÖZLEKEDÉS-
BIZTONSÁGI KUPA
Az ORFK-OBB idén is meghirdeti a felmenõ rend-

szerû Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa ver-
senyt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-meg-
elõzési Bizottság a megyei döntõt 2018. április 12-én
11 órai kezdettel rendezi a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság Nyíregyháza, Szalag utcai intézményében. A
versenyre jelentkezni 2018. április 6-án 12 óráig le-
het a szikszait@szabolcs.police.hu e-mail-címen. A
versenyen részt venni csak a határidõre történõ elõ-
zetes jelentkezés után lehetséges.

Részvételi feltételek:
A versenyzõk három kategóriában mérik össze tu-

dásukat: 1. kerékpár, 2. segédmotoros kerékpár, 3. sze-
mélygépkocsi.

Egy versenyzõ csak egy jármûkategóriában indul-
hat! Versenyzõ csak középfokú oktatási intézmény
(szakmunkásképzõ, szakközépiskola vagy gimnázium)
tanulója lehet. A 2., illetve 3. kategóriában induló ver-
senyzõnek az adott jármûre érvényes vezetõi enge-
déllyel kell rendelkeznie. Valamennyi versenyzõnek
vezetésre képes állapotban kell lennie. Nem kizáró
ok, ha a kerékpáros kategóriában induló versenyzõ
rendelkezik vezetõi engedéllyel. A versenyre jelent-
kezõ intézményeknek csapatot kell indítaniuk. Elõze-
tes megegyezés alapján lehetõség van „csonka” csa-
pattal való indulásra is.

Nevezési lap letölthetõ a www.police.hu oldalról.

HIRDETMÉNY
az általános iskola elsõ évfolyamára történõ beiratkozásról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdésére, a
nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 38/A § (1) bekezdés c) pontjára, valamint a nevelési-oktatási intéz-
mények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/
2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja
az érintett szülõket/törvényes képviselõket, hogy

a 2018/2019. tanévre történõ
általános iskolai beíratás idõpontját

– a Nyíregyházi Tankerületi Központ véleményének kikérését követõen –
az alábbiak szerint határozza meg:

2018. április 12-én (csütörtök) 8.00–18.00 óra és 2018. április
13-án (péntek) 8.00–17.00 óra között.

A 2018. évben tankötelessé vált – 2012. augusztus 31-éig született – gyermekét
a szülõ köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
illetékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára.

Az érintett általános iskola intézményvezetõje tanulói jogviszonyról szóló dönté-
sét írásban köteles meghozni. A gyermek szülõje/törvényes képviselõje a döntés el-
len jogorvoslati kérelemmel élhet, melyet az intézmény fenntartójának címezve az
intézmény vezetõjénél nyújthat be. A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásá-
ban lévõ általános iskola esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Nyíregyhá-
zi Tankerületi Központhoz (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B) kell benyújtani.

Amennyiben a választott iskola intézményvezetõje a gyermek felvételét elutasít-
ja, a szülõ a tankötelessé vált gyermekét a döntés jogerõre emelkedését követõ öt
napon belül köteles beíratni a kötelezõ felvételt biztosító iskola elsõ évfolyamára.

Nyíregyháza, 2018. március 9.

Dr. Galambos Ildikó
hivatalvezetõ

Közvetlenül húsvét után folytatódik a Mozdulj Nyír-
egyháza! „extra”: a Fittvasárnapokat egy Fittkedd követi
az Arénában, Béres Alexandrával!

 
A Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat keretében koráb-

ban nagy sikert aratott  februári és márciusi Fittvasárnapot
követõen most újabb ingyenes rendezvény várja a húsvét után
mozgásra vágyó nyíregyháziakat. Rubint Réka és Katus Attila
intenzív mozgásórái után egy újabb fitneszsztár érkezik Nyír-
egyházára: ezúttal Béres Alexandrával lehet edzeni egy jót.

 

(Fotó: Béres Alexandra Facebook)
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KIVÁLÓ SZÍNHÁZMÛVÉSZ NYÍREGYHÁZÁN

Kiváló színházmûvészeti tevékenységükért az ország-
ból mindössze nyolcan kapják meg évente a Jászai Mari-
díjat. Az idén Szabó Márta, a Móricz Zsigmond Színház
mûvésze is átvehette e rangos elismerést.

Ez az évad sikerekben bõvelkedett számára, hiszen
decemberben Aase-díjban részesült, amit a hazai színját-
szás epizódszerepeinek legjobb megformálói kapnak,
nemzeti ünnepünk tiszteletére pedig március 13-án Balog
Zoltán, az emberi erõforrások minisztere nyújtotta át neki
„a legnagyobb magyar tragikáról” elnevezett díjat.

– A Don Carlos fõpróbahetén kaptam meg az ünnep-
ségre szóló meghívót – nyilatkozta lapunknak Márta. –
Egy rövid szünetünk volt, épp csak „átfutottam” a soro-
kon, és azonnal felhívtam az édesanyámat azzal a figyel-
meztetéssel, hogy ne vegye készpénznek, hátha csak fél-
reolvastam valamit. A próba után újraolvastam a levelet, s
most már kezdtem elhinni, mindez igaz. Az ünnepséget a
Pesti Vigadóban rendezték. Kedves ismerõsöket fedeztem
fel a díjazottak között. A Miskolcon játszó Harsányi Atti-
lát, akivel együtt voltam stúdiós a Nemzetiben és az Arany
János Színházban, a szombathelyi társulat tagját, Bajomi
Nagy Györgyöt szintén régóta ismerem, mellettem pedig
Tenki Réka ült, akivel dolgoztam a Katona József Színház
egyik elõadásában.

A NYÍREGYHÁZI FELKÉRÉS MINDIG
A LEGJOBBKOR JÖTT

Nagyon jólesõ érzés volt Márta számára, hogy a Mó-
ricz Zsigmond Színház vezetõi javasolták õt a díjazásra,
meghatotta, hogy a kollégái szinte nála is jobban örültek
az elismerésének, s azt mondták, nagyon megérdemelte.
Mûvészünk keményen küzdött ezért a pályáért. Többszö-
ri jelentkezésre sem vették fel a fõiskolára, öt éven ke-
resztül volt stúdiós, s már nagyon várt a csodára. Ez meg
is érkezett: Verebes István szerzõdtette Nyíregyházára
1995-ben. Gyönyörû hat év után Pesten a Bárkában há-
rom évadon át játszott, majd tíz év „szabadúszás” követ-
kezett, ami nagyon nehéz volt, mert képtelen önmagát
menedzselni. Szerencsére 2013-ban ismét hívták a nyír-
egyházi teátrumba játszani. Az állandó lakása Pesten van,

SZABÓ MÁRTA JÁSZAI MARI-DÍJAS LETT

baráti társaságának tagjai a fõvárosban élnek, de az itteni
társulatban is mindenkivel jó kapcsolatot ápol. Várja a jövõ
évadot, amely ismét a Móricz Zsigmond Színházhoz köti,
ahol úgy tûnik, remek szerepek várják.

BOHÓZATBAN IS SZÍNRE LÉP

– Az idei évadban a Mohácsi János rendezte Illatszer-
tárban Rátz kisasszonyt játszom – folytatta. – A szerepem
az eredeti mûben a második felvonásnál véget ér, de hála
a Mohácsi testvérek „írói vénájának”, a mi elõadásunk-
ban három felvonáson át „bolondozhatok” a kollégáim-
mal együtt. A Don Carlosban Eboli hercegnõt alakítom,
aki szerelmes a címszereplõbe. Egy félreértett, szerencsét-
lenül alakult találkozás során viszont kiderül, hogy Carlos
herceg mást szeret, ezért bosszút áll a vélt szerelmese-
ken, amit késõbb ugyan megbán, de addigra már menthe-
tetlenül elveszett. Nemrég kezdtük el próbálni Feydeau
vígjátékát, A balek címût, amiben Leopoldné leszek. A
francia szerzõ bohózatai a világ számos pontján nevetés-
re késztetik a közönséget. Így lesz ez remélhetõleg a mi
elõadásunk esetében is, amelyet április 28-án mutatunk
be a Nagyszínpadon Fehér Balázs Benõ rendezésében.

JÁSZAI MARI NYOMDOKAIN

A Kossuth-díjas Lázár Katival készítettem interjút egy
éve a Jászai Mari életérõl szóló Kripli Mari címû mono-
drámája kapcsán. Akkor azt nyilatkozta a mûvésznõ, hogy
elõször Szabó Mártát avatta be a szövegkönyv írásába,
majd késõbb elõ is adta neki a készülõ monodráma egy
részét. Ez óriási élmény volt Márta számára. Akkor még
nem tudta, hogy a nagy tragikáról elnevezett díj s az õ
neve hamarosan örökre összeforr.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 24., szombat 19.00 Chicago (jeltolmácsolt elõadás), Bérletszünet, Nagyszínpad

Március 26., hétfõ 14.00 A dzsungel könyve, Kisherceg bérlet, Nagyszínpad
19.30 A Dohány utcai seriff (FÜGE Produkció), Bérletszünet, Krúdy Kamara

Március 27., kedd 10.00 A dzsungel könyve, Hókuszpók bérlet, Nagyszínpad
14.00 A dzsungel könyve, Hófehérke bérlet, Nagyszínpad

Március 28., szerda 10.00 A dzsungel könyve, Gombóc Artúr bérlet, Nagyszínpad

Március 29., csütörtök 19.00 Bagoly és cica (Orlai Produkciós Iroda), Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 A csemegepultos naplója (Orlai Produkciós Iroda), Bérletszünet, Krúdy Kamara

FOTÓ

Szabó Márta
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

Március 25., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Vasas nõi röplabdamér-
kõzés közvetítése

Március 23., péntek 16.00 Continental
Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–Vásár-
helyi Kosársuli kosárlabda-mérkõzés
Március 23., péntek 19.00 Continental
Aréna, Fatum Nyíregyháza–Vasas nõi
röplabdamérkõzés
Március 24., szombat Continental Aré-
na, Küzdõsport sportágválasztó és K1
mérkõzések

A SIKER KÖVETKEZMÉNY, NEM CÉL
Tóth Fruzsina néhány éve még a Móricz

iskola tanulójaként léphetett pályára dön-
tõben. A diákolimpián. Azóta nagyot vál-
tozott vele a világ, 17 évesen válogatott
kerettag lett, utazott az EB-re, most pedig
kupagyõztes.

– Hihetetlen, ami történt, ha valaki pár
éve azt mondja nekem, hogy rövidesen
kupagyõztes leszek, megmosolyogtam vol-
na. Már az egy óriási dolog volt, hogy be-
kerültem a felnõtt keretbe, az pedig, hogy
Magyar Kupát nyertünk, felfoghatatlan.
Minden tiszteletem a lányoké, fantasztiku-
san játszottak, kisegítettük egymást és na-
gyon akartuk a sikert, mert elõzetesen min-
denki a Békéscsabát tartotta esélyesnek, így
volt bennünk bizonyítási vágy – mondta
Tóth Fruzsina, a Fatum Nyíregyháza libe-
rója.

A kupagyõzelem után nem volt hosszú
ünneplés, Tóth Fruzsina mégis csak hajnal-
ban aludt el.

– Amikor hazaérkeztünk éjszaka, épp
akkor kezdõdött a sportcsatornán a mecs-
csünk ismétlése, így megnéztem. És nagyon
izgultam, hogy mi lesz a vége – mesélte
mosolyogva a fiatal röplabdás.

Csapattársával, Kalotai Zsófiával szintén
még másnap is madarat lehetett fogatni.

– Felejthetetlen élmény volt, nagyon egy-

séges volt a csapat, és bebizonyítottuk,
hogy mindenre képesek vagyunk. Már az
elején úgy léptünk pályára, hogy nyerni
akarunk, és végig küzdöttünk. Csak akkor
hittük el, hogy megnyertük a Magyar Ku-
pát, amikor véget ért a mérkõzés – mondta
Kalotai Zsófia.

KUPAGYÕZTES A FATUM NYÍREGYHÁZA

FUCSOVICS ELISMERÉSE
Fucsovics Márton öt helyet javítva, pá-

lyafutása legjobbjaként a 60. a férfi teni-
szezõk legfrissebb világranglistáján, melyet
továbbra is a svájci Roger Federer vezet. A
26 éves nyíregyházi játékos a múlt héten
az elõdöntõben búcsúzott az egyesült ál-
lamokbeli Irvingben rendezett, 150 ezer
dollár összdíjazású tornán, s ez a szerep-
lés elég volt ahhoz, hogy elõrelépjen. Ed-
digi legjobbja a 62. hely volt, ezt február
elejétõl néhány hétig birtokolta. Magyaror-
szágnak legutóbb 33 évvel ezelõtt volt top
60-as férfi játékosa, 1985 júliusában
Taróczy Balázs az 57. helyen állt. A nyír-
egyházi teniszezõ március 15-én kiemel-
kedõ színvonalú munkájáért a Magyar Ér-
demrend Lovagkereszt polgári tagozat ki-
tüntetésben részesült. Az elismerést távol-

létében édesanyja vette át Balog Zoltán mi-
nisztertõl.

– Köszönöm az adományozóknak és a
hazámnak, igyekszek méltó lenni ehhez a
nagy elismeréshez – mondta Fucsovics
Márton.

Békéscsaba „Kupagyõztes” feliratú pólókat
készített, pezsgõket hoztak, és a mérkõzés
elõtt is úgy nyilatkoztak, hogy biztosak vol-
tak a sikerükben. Na, ezt sikerült nekünk
elrontani – mondta Kósa Árpád ügyvezetõ.

A klub négy éve kezdte azt a munkát,
melynek elsõ nagy sikere ez a mostani ku-
pagyõzelem. Hollósy László vezetõedzõ
pár nappal a finálé elõtt érkezett, és úgy
tartja, a siker következmény, nem cél.

– Tudtam, hogy a Békéscsaba minden-
hol, ahol elindul, nyerni akar. Õk voltak
az esélyesek, de mondtam a lányoknak,
hogy megfelelõ akarattal és hittel hegyeket
lehet megmozgatni. Sikerült – mondta
Hollósy László vezetõedzõ.

Horváth András és a stábtagok megfogad-
ták, ha nyer a csapat, szõkére festetik a haju-
kat. Bár ez nem lett tökéletes, a tréner vilá-
gosbarnán is boldog, hogy sikerült gyõzni.

– A mai napig nehéz felfogni, ami tör-
tént. A csapat a szezon legjobb játékával
gyõzött, és hatalmas sikert aratott. Boldog
vagyok, hogy megnyertük a kupát – mond-
ta Horváth András edzõ.

Az együttesben több jó egyéni teljesít-
mény is volt. Josefina Fernandez szerint
igazi csapatmunkának köszönhetõ a siker,
és bízik abban, a bajnokságban is eredmé-
nyesek lesznek.

A Fatum Nyíregyháza kupagyõztes együttese
Fotó: hunvolley.hu

A Continental Arénába került a serleg,
mely jelzi, a Fatum Nyíregyháza a Magyar
Kupa gyõztese 2018-ban. A Békéscsaba
zsinórban kétszer nyerte meg, így ha most
is õk gyõztek volna, végleg megtarthatták
volna a díjat.

– Kicsit szégyelltem is magam, mert a

Fotó: Muzslay Péter
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DÖNTSE EL, KI LEGYEN AZ ÉV
LEGJOBB HÁZIORVOSA!

 Május 10-éig még Ön is beküldheti történetét, hi-
szen addig tart „Az év praxisa a Kárpát-medencében”
pályázat a magyarországi és a határon túli magyar há-
ziorvosok, illetve az õket ajánló pácienseik számára.
A pályázat meghirdetõje az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumának Egészségügyi Államtitkársága. A be-
tegek idén nyolcadik alkalommal küldhetik be törté-
neteiket háziorvosukról a www.evpraxisa.hu portál
ajánlóoldalára. A legjobb történetek szereplõi közül
az Ónodi-Szûcs Zoltán egészségügyért felelõs állam-
titkár vezette tizenegy tagú zsûri választja majd ki azt
a 10 magyarországi, illetve 10 határon túli háziorvost
és csapatát, akikre május 20-ától június 2-áig az
internetes portálon szavazhatnak majd a betegek. A
díjátadón a nyertes háziorvosok az erkölcsi megbe-
csülésen túl értékes orvosdiagnosztikai eszközöket ve-
hetnek át a pályázatot támogató cégek felajánlásai-
nak köszönhetõen. Egy-egy életmentõ, vagy éppen
hétköznapi történet megírásával és elküldésével a pá-
ciensek mellett polgármesteri hivatalok, idõsotthonok,
iskolák, könyvtárak, de plébániák, szakmai és civil
szervezetek, szerkesztõségek is ajánlhatják háziorvo-
sukat május 10-éig itthonról, de Erdélybõl, a Felvidék-
rõl, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is!

A Móricz Zsigmond Színházban, a Mohácsi János
által rendezett Illatszertár címû elõadás bekerült a
POSZT 2018 versenyprogramjába! Idén a fesztivált
2018. június 7. és 16. között rendezik meg Pécsett.

  A 18. Pécsi Országos Színházi Találkozó válogatói –
Regõs János színpadi szerzõ, szakíró, színész, rendezõ,
valamint Térey János író, költõ, drámaíró, mûfordító – a
2018-as versenyprogramba a 2017. március 1. és 2018.
március 10. között bemutatott elõadások közül 7 nagy-
színházi és 7 kamaraelõadást választottak ki. A két vá-
logató Balog Józsefet, a MASZK Egyesület elnökét, illet-

Fotó: Trifonov Éva

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Dr. Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. március 26., 16.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Honvéd utca

41., Alvégesi Mûvelõdési Ház.

SZÍNHÁZI SIKER

ve Bazsányi Sándort, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar esztétika
szakának megbízott tanszékvezetõjét választotta segí-
tõnek. A 2017/2018-as válogatás a fesztivál történeté-
ben elõször teljes egészében a POSZT Szakmai Tanács-
adó Testülete által kidolgozott és a tagok részérõl 2017
májusában egyhangúan elfogadott Versenyszabályzat
alapján történt.

Az elõadást a nyíregyházi közönség 2018. április 20-
án és 30-án bérletszünetben is megtekintheti!

  Móricz Zsigmond Színház

INTERNET FIESTA március 23–28-áig a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Téma: Internet és az egészség. Meg-
nyitó: 10.00 óra.

BIBLIAI ELÕADÁSOK. „Az Úr hívása, akarata és vágya”
címmel nagyhétre felkészítõ bibliai elõadásokra várják az
érdeklõdõket március 23–25-éig a Metodista Egyház Szín-
ház u. 6. sz. alatti imatermébe. Igehirdetõ: Gál Lajos baptis-
ta lelkipásztor Szeghalomról. 23-án 18.00: Az Úr hívása:
„Légy férfi!”. 24-én 18.00: Az Úr akarata: „Oszloppá te-
szem”. 24-én 10.00: Az Úr vágya: „Oszlop, amelyre ráírha-
tom a nevemet”.

„IDÉZÕK KÖNYVTÁRA” – League of Legends bajnok-
ság március 24-én 9.00–16.00 óráig a Móricz Zsigmond
könyvtárban. A Gamers of Games csapattal közösen ötöd-
ször rendezik meg a fiatalok körében népszerû játékok
bajnokságát, melyre elõzetes jelentkezés szükséges: https:/
/www.facebook.com/events/327063541121827/.

CSACSXFAKTOR. A Burattino Bábszínház elõadásai:
március 24-én 16.00: CsacsXfaktor. 25-én 10.00: Farkas
és róka... Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II.
emelet.

NAGYHETI HANGOLÓ. Március 24-én 17.00 órakor
az evangélikus nagytemplomban: Nagyheti hangoló – Vá-
logatás az egyházi ünnepeinkhez kapcsolódó népdalaink-
ból. Elõadók: A. Joób Emese (ének, koboz), Bolya Mátyás
(citera, koboz) és Szitha Miklós (ütõhangszerek).

EDVARD KIRÁLY – a Diamond zenekar és más együtte-
sek segélykoncertje egy nyíregyházi kisfiú gyógyításáért –
március 24-én 18.00 órától a Városmajori Mûvelõdési
Házban.

ORGONAHANGVERSENY. Március 25-én 18.00 óra-
kor az evangélikus nagytemplomban orgonahangversenyt
tartanak Bach születésének (1685. március 21.) 333. év-
fordulóján a Bach mindenkinek országos fesztivál kereté-
ben. J. S. Bach legszebb orgonamûveit Kiss Zoltán és dr.
Kovács László Attila szólaltatja meg. A belépés díjtalan.

RÁKÓCZIRA EMLÉKEZNEK. Március 26-án 14.00 óra-
kor a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezete II. Rákó-
czi Ferenc születésének 342. évfordulójára emlékezik az
OTP épületén elhelyezett emléktáblánál. Ünnepi beszé-
det mond dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési képviselõ.

FIATALOK GITÁRESTJE. Girincsi Márton, a Nyíregy-
házi Mûvészeti Szakgimnázium tanulójának és Tokárszky
Máté, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatójá-
nak gitárkoncertje március 26-án 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Dániel próféta könyve. A
történelem hatalmi harcai – vetítéssel egybekötött elõadás
március 27-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Elõadó: Restás László.

MEGEMLÉKEZÉS. A Jósavárosi Irodalmi Kör március 28-
án 10.00 órakor kezdõdõ összejövetelén az 1848/49-es di-
csõ magyar szabadságharc és forradalom 170. évfordulójá-
ra emlékezik a Nyírség Könyvtár Alapítvány helyiségében 
(Ungvár stny. 5.). Versek, rövid prózai történetek, énekek
hangzanak el a kör tagjai elõadásában, ezt közös kvízjáték
követi a forradalmi eseményekrõl. A megemlékezést vezeti:
Hradeczki Tamásné magyar–történelem szakos tanár.

A VMH SZÍVKLUBJÁNAK foglalkozása március 28-án
17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban. Dr. Tar Ba-
lázs kardiológus fõorvos tart elõadást a szívkatéterezésrõl.

EGY MINISZTERELNÖK KÁLVÁRIÁJA – 25 éve temet-
ték újra Kállay Miklóst. A Bessenyei Társaság vetítéssel egy-
bekötött elõadással emlékezik meg a Bessenyei Kör egy-
kori elnökérõl, Kállay Miklósról, március 29-én 16.30-
kor a Móricz Zsigmond könyvtár Kamaratermében. Az
elõadó: Komiszár Dénes.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Komiszár János Csokonai-díjas
festõmûvész „Most másképp...” címû kiállítására várják az
érdeklõdõket a Móricz Zsigmond könyvtárban. A tárlat meg-
tekinthetõ: március 31-éig.

„ÉLETMÛ VÁLOGATÁS”. Tilless Béla szobrász-, grafi-
kus-, festõmûvész „Életmû válogatás” címû kiállítására
várják az érdeklõdõket a Nyíregyházi Városi Galériában.
A tárlat megtekinthetõ: április 6-áig, keddtõl szombatig
9.00–17.00 óra között.

AUGUSZTUS OKLAHOMÁBAN – fekete komédia két
részben – Tracy Letts darabja március 28-án 19.00 órától a
Váci Mihály Kulturális Központban.

NYUSZKAMARCSI ÉS BARÁTAI – a Nagyhalászi
Eszterlánc Kézmûves Egyesület húsvéti kiállítása a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Megtekinthetõ: március 29-
éig.

HÚSVÉTI DEKORÁCIÓK KÉSZÍTÉSE, kézmûves foglal-
kozás keretében március 29-én 10.00 órától a Jósavárosi
Mûvelõdési Házban. A foglalkozást vezetõ Egymásért –
Családok Egyesület tagjai, az ünnephez kapcsolódó nép-
szokásokról is beszélnek.

MESÉLÕ NYÍREGYHÁZA. A Nyíregyházi Városvédõ
Egyesület várja az érdeklõdõket március 28-án 16.00 óra-
kor a Mesélõ Nyíregyháza – Városvédõ Füzetek 9.
Vietórisz József (1868–1954) címû kiadványának bemu-
tatójára. A füzet a költõ-tanár születésének 150. évfordu-
lója tiszteletére második, bõvített kiadásban jelent meg.
Helyszín: Találkozunk! Cafe & Bar, Nyíregyháza, Szabad-
ság tér 1.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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CUKRÁSZAINK SVÁJCBÓL
A 19. században több svájci cukrász talált hazánk-

ban új otthonra és megélhetési lehetõségre, nekik is kö-
szönhetõ a hazai cukrász kézmûipar fellendülése. A leg-
nevezetesebb közülük Émile Gerbeaud, aki Budapes-
ten lett híressé, s kinek nevét ma a zserbószelet is õrzi.
Városunk is büszkélkedhet Svájcból érkezõ cukrászok-
kal! Az õ emléküket idézi a Rákóczi utcában, a Taka-
rékpalota közelében található, emléktáblával jelzett,
mûemléki védettségû Gredig-Hosig-Tester-féle ház.

Gredig Jeremiás a kelet-svájci Graubünden kanton-
ban fekvõ Safien nevû településen látta meg a napvilá-
got 1824. január 20-án. Huszonévesen döntött úgy, hogy
Magyarországra költözik. Egy református csoport tagja-
ként elõbb Debrecenben, majd 1850-ben Nyíregyhá-
zán telepedett le. Vele tartottak unokatestvérei is, Hosig
Ferenc és Tester Antal. Õk hárman alapítottak szóbeli
megegyezéssel 1866-ban egy „közkereseti társulatot”,
amelyet tíz évvel késõbb a Nyíregyházi Törvényszék írás-
ba is foglalt.

Az 1866-os évszám látható annak az épületnek a ka-
pubejáratán is, amelyet ebben az évben közösen építet-
tek. A mai Rákóczi utcai és Hõsök terei sarokházat a
szintén svájci származású Melhouse János tervei alap-
ján építették. (Melhouse a nyíregyházi romantika meg-
honosítója, nevéhez köthetõ még a Svájci-lak és a refor-
mátus templom is.) A tér felõli oldala az 1871-es bõví-

téssel nyerte el a mai formáját. A cukrászatot a földszin-
ten rendezték be, míg a lakóhelyiségeket az emeleten
alakították ki. Késõbb más üzletek, sõt városi hivatalok
is béreltek helyet az épületben.

Gredig Jeremiás, aki egy idõben a református egyház
fõgondnoki tisztségét is betöltötte, 1900. április 2-án
hunyt el. Ekkor a cég és az épület Tester Antal tulajdo-
nába került, akitõl a fia örökölte meg 1903-ban. Tester
Lajostól 1908-ban Hohe Vilmos cukrász vásárolta meg,
aki 1917-ig mûködtette a cukrászatot, ekkor eladta egy
társaságnak, amely továbbra is eredeti céljával mûköd-
tette.


