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4 KÓRHÁZ 6 KÖZGYÛLÉS

KORSZERÛSÍTÉSEK

3
PARKOLÓHÁZ.
Jól haladnak a Jósa
András Oktatókórház
területén – a régi
Gyerekosztály helyén –
felépülõ parkolóház
kivitelezési munkálatai. ÚTFEJLESZTÉSEK

8-9
KÖZGYÛLÉS.
A márciusi közgyûlésen
döntés született arról is,
hogy újabb kilenc sport-
parkot és két futókört
építenek a megyeszék-
hely különbözõ pontjain.

NEM ZÁRULT LE A REZSICSÖKKENTÉS

A kormány márciusban döntött arról, hogy a hideg idõjárásra tekintettel 12
ezer forinttal csökkenti a magyar családok fûtési költségeit. A téli rezsicsökken-
tés már megkezdõdött, jóváírásából 3,2 millió földgázfogyasztó és 650 ezer táv-
fûtéses háztartás automatikusan részesül. Akinek a márciusi számlája 12 ezer
forintnál kevesebb, azoknál a fennmaradó összeget a következõ hónapban írják
majd jóvá. A kormány megoldást keres minden egyedi problémára, és vizsgálja
a téli rezsicsökkentés kiterjesztését, hogy az a mintegy 29 ezer háztartás is meg-
kapja a 12 ezer forintos jóváírást, amelyeknél nincs vezetékes gáz vagy távfûtés
– tájékoztatta szerkesztõségünket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommu-
nikációs Fõosztálya.

BEFEJEZÕDÖTT A KORSZERÛSÍTÉS
Befejezõdött a Sóstói Szivárvány Idõsek Otthonának

energetikai korszerûsítése. A fejlesztés 200 millió forint,
100 százalékos európai uniós forrásból valósult meg és
ehhez 15 millió forintot tett hozzá a Nyíregyháza-Városi
Református Egyházközség. A beruházás során homlok-
zati hõszigetelõ rendszert építettek, megvalósult a záró-
födém és a lapos tetõ hõszigetelése, ezek mellett kon-
denzációs kazánokat szereztek be és napkollektorokat
szereltek fel.

– Nagyon örülünk, hogy ez a beruházás megvalósult,
mert nagyban növeli a 305 fõ bentlakó és az õket ellátó
194 dolgozó életminõségét. Egy hõszigetelési program
valósult meg az intézmény falain, illetve sikerült kicserél-
ni a kazánokat egy korszerûbb technológiára és megújuló
energiát tudunk felhasználni a fûtésben, valamint a meleg
víz elõállításában – mondta el Vári Zoltán, a Sóstói Szi-
várvány Idõsek Otthonának intézményvezetõje.

2011 óta a Nyíregyháza-Városi Református Egyházköz-

ség tartja fenn a Sóstói Szivárvány Idõsek Otthonát, az
intézmény mûködésének helyet adó épület az önkormány-
zat tulajdona. Az együttmûködés kiemelkedõen jó a két
szervezet között és a város minden szükséges támogatást
megad a fenntartónak – emelte ki dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza polgármestere ünnepi beszédében.

A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fon-
tos részt vállal Nyíregyháza szociális ellátórendszerében.
Ezen a szakterületen 3 intézményt mûködtet, különösen
jelentõs szerepet tölt be a szociális étkezés, a házi segít-
ségnyújtás, valamint az idõsek ápoló-gondozó ellátása
területén. Dr. Gaál Sándor, a Nyíregyháza-Városi Refor-
mátus Egyházközség esperese bejelentette az ünnepségen,
hogy újabb pályázatot nyert az intézményrendszer.

– A külsõ felújítás, illetve az energetikai beruházás után
egy szervezetfejlesztési projektet szeretnénk elkezdeni,
amely nemcsak az itteni idõsek otthona dolgozóit és la-
kóit érinti, hanem a fenntartó egyházközség összes intéz-
ményét magában foglalja.

TELT HÁZ AZ ARÉNÁBAN

Múlt héten többször is megtelt a Continental Aréna. A Fittkedden Rubint Réka és Katus Attila után ezúttal Béres
Alexandra világ- és Európa-bajnok fitneszsportoló segített felpörgetni az anyagcserét a Mozdulj Nyíregyháza!
programsorozat keretében. Szombaton pedig sportolás helyett táncoltak a küzdõtéren: a Neoton Família ezreket
vonzott a színpad elé (képünkön).

A mostani korszerûsítés energetikai szempontból
nagyon hasznos
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KIFUTÓBAN A JAGUÁRKÖLYÖK
Aki a Nyíregyházi Állatparkban az

Andok világát bemutató kifutórendszer
mellett idõz el, már láthatja a 4 hónap-
pal ezelõtt világra jött jaguárkölyköt a
külsõ kifutóban. A kicsi bár még olykor
anyatejjel is táplálkozik, már elsõsor-
ban a ragadozók menüjét fogyasztja.

MESEAUTÓ CASTING
Castingon keresték Pistikét, a Mó-

ricz Zsigmond Színház szeptemberi
musicalbemutatójának gyerekszerep-
lõjét. A Meseautót Szente Vajk rende-
zi. Labanc Máté és Lakatos Bence nyer-
te el a szerepet. Képünkön a rendezõ
és Kirják Róbert igazgató.

TÖMEG AZ ÁLLATKERTBEN
Napsütéses idõ, új Látogatócentrum,

hópárduckifutó, fókashow, valamint a 
sokszínû állatvilág több mint 500 faja
és több mint 5000 egyede várta a hús-
véti kirándulókat a Nyíregyházi Állat-
parkban, ahová az ország minden pont-
járól érkeztek kikapcsolódni vágyók.

CSILLAGVIRÁGOT SZÁMOLTAK
Csillagvirág-számlálásra hívta a ter-

mészet szerelmeseit az E-misszió Egye-
sület. A város határában a ligeti csillag-
virág száma évrõl évre gyarapszik. A
szakemberek szerint 2003-ban még alig
200 tövet találtak, tavaly azonban már
13 ezerre nõtt a csillagvirág-állomány.

„SZABOLCSOS” HÚSVÉT
Hagyományteremtõ céllal várták a

Szabolcs Néptáncegyüttes leányai lo-
csolkodni a csapatba tartozó fiúkat. A
kellemes, napsütéses idõben a szódás-
szifon, vízzel töltött vödör és kupa is
elõkerült, melybõl alaposan nyakon
öntötték a lányokat.

FELVETTÉK A NYÚLCIPÕT
27. alkalommal rendezték meg a Vá-

rosi Stadionban a Nyuszifutást. A leg-
kisebbeknek 400, a felsõ tagozatos is-
kolásoknak 800, a családoknak szintén
400 métert kellett teljesíteniük. A ha-
gyományos húsvéti program ezúttal is
sokakat vonzott. 

VÁSÁR A TÉREN
Húsvéti füstölt áru, friss zöldség,

gyümölcs, valamint kézmûves aján-
déktárgyak és húsvéti dekoráció is kap-
ható volt a Húsvétváró vásárban. A
Kossuth téren 10 helyi termelõ termé-
kei mellett kisállatsimogató is várta az
ünnepre készülõ érdeklõdõket.

ERDÕSÍTÉSI MUNKÁK
Elkezdõdtek az erdõsítési munkák

a Sóstói-erdõben, ahol négy hektáron
vágtak ki fákat még tavaly õsszel. Az
erdõfelújítást átmenetileg bekerítik,
hogy elkerüljék az õz károsítását, de a
futók és az erdõjárók számára biztosí-
tott lesz az átjárás.

CENTRUM A LÁTOGATÓKNAK

Ünnepélyes keretek között átadták az új
Látogatócentrumot és a hópárduckifutót a
Nyíregyházi Állatparkban. A közel 400 mil-
lió forintos európai uniós támogatású fej-
lesztés célja az volt, hogy egy turisztikai
vezérpontot hozzanak létre Sóstógyógyfür-
dõ kapujában. A hópárduckifutóban pedig
a fajmegmentési program egyik legféltettebb
állatának egy párja kap majd helyet.

Dr. Kovács Ferenc polgármester el-
mondta, itt be tudják mutatni Nyíregyhá-
za és az egész megye turisztikai attrakció-
it, de egy irodaház is épült, ahol a dolgo-
zók végre méltó körülmények között vé-
gezhetik munkájukat. Azért is fontos ez,
mert az állatpark egy kategóriában elnyerte
az Európa legjobbja címet, nem mindegy,
hogy milyen a bejárat.

HATÉKONY ÉS KORSZERÛ

Az átadóünnepségen részt vett dr. Szabó
Tünde sportért felelõs államtitkár, aki hang-
súlyozta, biztosak lehetünk abban, hogy az
a fejlõdés, ami Nyíregyházán elindulhatott,
azt fogja eredményezni, hogy 2020-ra a
megyeszékhely Magyarország egyik gazda-
sági és turisztikai központja lesz.

Az új Látogatócentrumot ünnepélyes
szalagátvágással adták át. A beruházással
zavartalanná válik a nagy létszámú cso-
portok fogadása, nõ a bejárat áteresztõké-
pessége, csökken a zsúfoltság és a torló-
dás veszélye. A hatékony és szakszerû
beléptetés mellett értékmegõrzõ szekrény,

valamint a kisgyermekek számára bérel-
hetõ, szülõk által húzható kiskocsi, illetve
kerekesszék-kiváltási lehetõség is biztosí-
tott. Megvalósult az épület komplex aka-
dálymentesítése is.

HÓPÁRDUCOKAT NÉZHETÜNK

A projekt másik fõ eleme egy hópárduc-
kifutó építése volt. A nyitott, fûtetlen épít-
mény falaiba nagyméretû biztonsági üvege-
zésû betekintõ ablakokat építettek, melyek
tovább növelik a látványt és az élményt.

Gajdos László igazgató kiemelte, az
Európai Fajmegmentési Program egyik leg-
féltettebb állata a hópárduc, a kipusztulás
szélén van. Abban bíznak, hogy az új nyír-
egyházi kifutóban szaporodnak majd.

FOLYTATÓDÓ FEJLESZTÉSEK

Az átadott beruházás az öt pontból álló,
7 milliárd forintos fejlesztési csomag elsõ
eleme, a munkák tovább folytatódnak.
Nyáron elkészül a második beruházás, a
Pangea Ökocentrum, indítják az Erdei Ös-
vény és az India-ház építését, ezek jövõre
készülnek el. A legnagyobb elem, a Jég-
korszak megvalósításának elõkészítése fo-
lyamatban van, jövõ tavasszal szeretnék
indítani a fejlesztést. Ezzel a nagy beruhá-
zási csomaggal az állatpark tovább fejlõ-
dik, és ez a látogatószámban, valamint a
turista vendégéjszakaszámban is megjele-
nik, ezért is épül két hotel is Sóstón.

  (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

ÚJ GÉPKOCSIK A RENDÕRSÉGEN

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság 19 új szolgálati gép-
kocsit kapott az Országos Rendõr-fõka-
pitányságtól.

 
Amortizációs csere tette szükségessé az

új, jelzés nélküli szolgálati gépkocsik köz-
ponti beszerzését. A Suzuki Vitara, Skoda
Octavia és Opel Astra típusú jármûveket

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rend-
õr-fõkapitányság és az alárendeltségében
mûködõ rendõrkapitányságok azon szer-
vezeti egységei kapták meg, amelyek már
leadták kifutott jármûveiket. A modern és
jól felszerelt gépkocsik jelentõsen javítják
a rendõrök szolgálatellátásának minõségét,
a reagálóképességet.
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FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakó!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza „Nyíregyháza Kiváló Egész-
ségügyi Dolgozója” „Eisert Árpád-díj” adományo-
zásának rendjét.

A kitüntetést az egészségügyi szakellátásban, va-
lamint egyéb egészségügyi ellátási területen dolgo-
zó – kivétel a város egészségügyi alapellátásában
dolgozó – egy orvos munkatárs, valamint egy nem
orvos munkatárs kaphatja.

A kitüntetés odaítélését bármely természetes és jogi
személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2018. április 30. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ÚJABB HAT ÓVODA KOMPLEX KORSZERÛSÍTÉSE KEZDÕDIK
Újabb óvodák komplex fejlesztését valósítja meg az

önkormányzat 700 millió forint értékben. A korszerûsí-
tések 6 intézményt érintenek és 100 százalékos európai
uniós pályázatból jönnek létre. A kivitelezési munkála-
tok május 1-jén kezdõdnek és augusztus 31-ére be is fe-
jezõdnek, 2020-ig pedig az összes önkormányzati óvoda
és bölcsõde legalább energetikai korszerûsítése megtör-
ténik.

Sajtótájékoztatót, majd szülõi értekezletet tartottak a
Gyermekek Háza Déli Óvoda székhelyintézményében,
ahol dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere tájé-
koztatta a szülõket arról az új pályázatról, amelyet az ön-
kormányzat nyert 700 millió forint értékben. A projekt 6
óvodai épület komplex fejlesztését teszi lehetõvé, 1350
férõhelyet érint Nyíregyháza több pontján, célja az óvo-
dai ellátáshoz való hozzáférés javítása, a szolgáltatások
minõségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelõk mun-
kavállalásának támogatása, a családok segítése, különö-
sen a leghátrányosabb helyzetû térségekben lévõ gyerme-
kek minél korábbi életkorban történõ megsegítése. Az ön-
kormányzat eddig is újított már fel óvodákat és bölcsõdé-
ket, nem régen pedig egy újat is épített a kórház területén.

SZÁMÍTHATNAK AZ ÖNKORMÁNYZATRA

– Összesen az önkormányzatnak 34 óvodája és 9 böl-
csõdéje van. Pontosabban 35, hiszen a kórház területén a
közelmúltban átadtunk egy teljesen új óvodát. Ebbõl a
számból eddig 17 óvoda és bölcsõde rekonstrukciója meg-
valósult, most indul 6 óvoda felújítása, ami nemcsak ener-
getikai, hanem komplex programot jelent. Ebbe mindent
beleveszünk, ami ahhoz szükséges, hogy a gyerekek jól
érezzék magukat – mondta el dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza polgármestere.

A projekt részeként megvalósuló elemek az akadály-
mentesítés, energetikai korszerûsítés, hõszigetelés,
nyílászárócsere, burkolatok, belsõ ajtók, elektromos sze-
relvények cseréje, foglalkoztatók, vizesblokkok felújítá-
sa, fûtéskorszerûsítés, udvarrendezés, udvari játékok fel-
újítása, cseréje, kerítés felújítása, tornaszoba-építés, külsõ

térburkolatok, járdák burkolása, beépített bútorok cseré-
je, eszközbeszerzések. A hat érintett óvoda a Búzaszem
Nyugati Óvoda székhelyintézménye és Városmajori tag-
intézménye, a Tündérkert Keleti Óvoda székhelyintézmé-
nye és Kikelet tagintézménye, a Gyermekek Háza Déli
Óvoda székhelyintézménye, valamint az Eszterlánc Észa-
ki Óvoda Ferenc körúti telephelye. A kivitelezéseket nyír-
egyházi vállalkozók végzik május 1-je és augusztus 31-e
között, de a munkálatok ideje alatt sem szünetel majd a
gyerekek fogadása. A Gyermekek Háza Déli Óvoda in-
tézményvezetõje kiemelte, hogy eddig is fordulhattak az

önkormányzathoz, ha valamilyen problémájuk volt, min-
dig kaptak segítséget.

– Ha szükségünk volt valamire, mert elromlott, javítás-
ra szorult, vagy például beázás következett be, mi azt a
fenntartó felé jeleztük és õ azonnal segített. Minden prob-
lémát megoldottak. Látszik, hogy az óvodánkon már van-
nak elvégezve munkák, elindult az udvar projekt és sok
minden megoldódott menet közben is – mondta el Skarbit
Józsefné, a Gyermekek Háza Déli Óvoda intézményve-
zetõje.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

A kép elõterében a szülõi értekezletet megelõzõen Skarbit Józsefné, a Gyermekek Háza Déli Óvoda
intézményvezetõje és dr. Kovács Ferenc polgármester
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TÖBB MINT 500 PARKOLÓHELY LESZ A KÓRHÁZBAN
A KÖZPONTI STERILIZÁLÓ ESZKÖZPARKJA IS MODERNIZÁLÓDIK

Jól haladnak a Jósa András Oktatókórház területén – a
régi Gyerekosztály helyén – felépülõ parkolóház kivite-
lezési munkálatai. Ha elkészül, több mint 500 parkoló-
hely áll majd a megyeszékhely kórházába érkezõk ren-
delkezésre.

Tavaly októberben tették le – a Tömbkórház projekt ré-
szeként – a több mint 500 négyzetméter beépített alapte-
rületû, 361 gépjármû befogadására alkalmas, kétszintes
parkolóház alapkövét a Jósa András kórházban. A kivite-
lezést a „KE-VÍZ 21” Zrt. és a KÖZMÛ GENERÁL Kft. végzi.
A parkolóház állami támogatással épül fel, közel 450 mil-
lió forintból. Elõreláthatólag nyár elejére adják át.

KÉTMILLIÓ BETEG FORDUL MEG

A kórház területén az építkezés ideje alatt 241 parkoló-
helyet lehet továbbra is igénybe venni, melybõl 23 dara-
bot kizárólag mozgáskorlátozottak részére tartanak fenn.
Vitkai Éva, az intézmény sajtófõnöke arról tájékoztatta
szerkesztõségünket, hogy az új parkolóház átadásával már
több mint 500 parkolóhely áll majd a megyeszékhely kór-
házába érkezõk rendelkezésére, ami azért is kiemelten
fontos fejlesztés, hiszen a Jósa András Oktatókórházban
éves szinten a fekvõbeteg-ellátásban közel 80 ezer, a
járóbeteg-ellátás tekintetében pedig, amely fõként érinti a
parkolóhelyek kihasználtságát, több mint 2 millió beteg
fordul meg. A parkolóház felépülése egyike az utóbbi évek-
ben megvalósult jelentõs infrastrukturális fejlesztéseknek.

KORSZERÛSÖDIK A KÖZPONTI STERILIZÁLÓ

Nemcsak új, kétszintes parkolóház épül a kórház terü-
letén, hanem a Központi Sterilizáló eszközparkja is meg-
újul, több mint 160 millió forintos pályázati támogatás-
ból, ami jelentõs mérföldkõnek számít, hiszen a betegel-

Mint lapunk legutóbbi számában beszámoltunk róla, átadták a Jósa András kórház új óvodáját is. Az eseményen részt
vett dr. Szabó Tünde és Novák Katalin, az Emberi Erõforrások Minisztériuma államtitkárai, dr. Adorján Gusztáv kórház-
igazgató, illetve dr. Kovács Ferenc polgármester is, akik megtekintették az épülõ parkolóház munkálatait is (képünkön)

MILLIÁRDOS FEJLESZTÉSEK

A Pólus-program részeként az elmúlt évtizedek leg-
nagyobb egészségügyi beruházása valósult meg a nyír-
egyházi Jósa András Oktatókórházban a „Jósa And-
rás Tömbkórház Projekt” címû nagyprojekt lezárulá-
sával. Az uniós és állami támogatásból megvalósuló
projekt keretében a 27 ezer négyzetméteren, mint-
egy 1600 darab orvosi gép-mûszer beüzemelésével
felépülõ Tömbkórházban Onkológiai, Gyermekgyó-

gyászati, illetve Belgyógyászati Tömböket, valamint
egy új Sürgõsségi Betegellátó Centrumot és helikopter-
leszállót alakítottak ki, összesen 16,1 milliárd forint-
ból. Emellett új Központi Rehabilitációs Egység is épült
Nyíregyházán, közel 500 millió forintból. Az infra-
strukturális fejlesztések mellett pedig jelentõs orvos-
technológiai beruházások is megvalósulhattak a kö-
zelmúltban.

– A pályázat keretében beszerzett sterilizáló, mûszermo-
sogató berendezések beszerelése és beüzemelése 2018 ta-
vaszán történik meg. Az új eszközöknek köszönhetõen kor-
szerûsödik a Központi Sterilizáló eszközparkja.

IDÕSZERÛ VOLT

– Kiemelten fontos beruházás volt mindez, hiszen a ko-
rábban használt gépek a nagymértékû igénybevétel miatt
elavultak és kisebb üzembiztonsággal mûködtek, így cse-
réjük és korszerûsítésük rendkívül idõszerûvé vált. Az új
eszközök kevesebb energiafogyasztást igényelnek, így ez
a projekt a zöld kórházzá váláshoz is hozzájárul – tette
hozzá a sajtófõnök.

látás biztonságának fejlesztése az intézmény egyik leg-
fontosabb célkitûzése.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET
A NYÍREGYHÁZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
2018. ÉVI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK és

EU-s PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bi-

zottsága saját hatáskörében pályázatot hirdet a város köznevelési intézmények nemzetközi
cserekapcsolatainak és EU-s programjainak támogatására.

Pályázat célja: A nyíregyházi köznevelési intézmények nemzetközi kapcsolatainak támo-
gatása, ezen belül is kiemelten azokat a diákcseréket és külföldi testvérintézményi együttmû-
ködéseket, amelyek hozzájárulnak a tanulók nyelvi ismereteinek a fejlesztéséhez, más or-
szágok kultúrájának a jobb megismeréséhez.

Pályázók köre: A pályázaton kizárólag Nyíregyháza közigazgatási területén belül mûkö-
dõ köznevelési intézmények vehetnek részt, amelyek Nyíregyháza város önkormányzatá-
nak nemzetközi, kiemelten a testvér- és partnervárosi kapcsolatrendszerét erõsítik.

Nem pályázhatnak civil szervezetek, alapítványok.
Nem kérhetõ támogatás mûködési költségre, kizárólagosan köznevelési program megva-

lósítására.
Nem részesíthetõ támogatásban az az intézmény:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel.
Pályázati keretösszeg: 1 800 000 Ft.
Az önkormányzat a köznevelési intézmények részére a támogatást a 2018. évi költségve-

tésében jóváhagyott Külügyi Céltartalékon belül elkülönített pályázati alapból finanszírozza.
Programonként maximálisan pályázható összeg: 100 000 Ft.
A pályázat feltételei: A pályázat keretében kizárólag a 2018. január 1. és december 31.

között megvalósuló programok kerülnek elbírálásra.
A pályázattal kapcsolatos fõbb információk: Egy köznevelési intézmény több nemzetközi

vonatkozású programjának megvalósítására is benyújthat pályázatot, de minden egyes prog-
ramra külön pályázati adatlapot kell beadnia. A pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati pél-
dányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ, a Kulturális Osztály titkár-
ságán személyesen átvehetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon, és a forma-
nyomtatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz (Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1. – Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala, Kulturális Osztály 137/A szo-
ba) lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A postán (tértivevénnyel) feladott pályá-
zatok benyújtásának határideje a postai bélyegzõ dátuma. A borítékon fel kell tüntetni a
„Nemzetközi Kapcsolatok Pályázat” megnevezést.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatársától, Véghné
Sinkovicz Ágnes külügyi referenstõl kérhetõ (e-mail: sinkovicz.agnes@nyiregyhaza.hu, tele-
fon: 42/524-527, szobaszám: 137/A).

A pályázat beadásának határideje: 2018. április 27.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételrõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények mû-
ködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülõket/törvényes képviselõ-
ket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre történõ óvodai jelentkezés idõpontja:

2018. május 2-3. (szerda-csütörtök) 7.30–18.00 óra között
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (2)

bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglal-
kozásokon vesz részt.

Az óvodába a 2018/2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31-éig született gyerekek
beíratása kötelezõ.

Az óvodai jelentkezéshez az „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati
fenntartású óvodába a 2018/2019. nevelési évre” címû nyomtatványt szükséges kitölteni,
amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthetõ
a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot az elsõ helyen
megjelölt intézményben kell leadni.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthetõ bármelyik óvodá-
ban, illetve a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülõ vagy
törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ
idõben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el”.

A gyermekek felvételérõl a jelentkezés utolsó határnapját követõ 21 munkanapon belül
hoz döntést az érintett intézmény vezetõje. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesí-
tés kézhezvételét követõ 15 napos határidõn belül a gyermek szülõje/törvényes képviselõ-
je Nyíregyháza Megyei Jogú Város jegyzõjének címzett, de az érintett óvodának átadott
jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyerme-
ke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

Az a szülõ, aki felmentést kér a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, az
óvodai beiratkozás kezdõ napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõhöz, a másolatát pedig a kötelezõ felvé-
telt biztosító óvoda vezetõjéhez.

Ha a szülõ nem önkormányzati (pl. egyházi, egyéb) fenntartású óvodába kívánja beírat-
ni a gyermekét, akkor a felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, a másola-
tát küldi meg a területileg illetékes jegyzõnek.

Nyíregyháza, 2018. március 28.
Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSEK HÉT INTÉZMÉNYBEN
Már egy hónapja tartanak a munkálatok a Vasvári Pál

Gimnáziumban, ahol nemcsak új nyílászárókat építenek
be, de szigetelik is az épületet, mi több, a fûtési rendszer
korszerûsítése is megtörténik. Mindemellett további hat
intézmény energetikai korszerûsítése valósul meg Nyír-
egyházán.

Mint már korábban beszámoltunk róla, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata egymilliárd forint eu-
rópai uniós támogatásban részesült az „Önkormányzati
épületek energetikai korszerûsítése Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatánál” címen benyújtott pályázat
keretein belül. Az elnyert támogatásnak köszönhetõen a
megyeszékhelyen ezúttal újabb hét intézmény energetikai
korszerûsítése valósul meg 2018. augusztus végéig.

KÖLTSÉGHATÉKONYABB MEGOLDÁS

A pályázat benyújtását az indokolta, hogy az önkormány-
zat tulajdonában lévõ épületek meghatározó része energe-
tikailag elavult, üzemeltetésük költséges, így korszerûsíté-
sük elengedhetetlen. A beruházás elsõdleges célja az üveg-

házhatású gázok kibocsátásának csökkentése, valamint az
energiára fordítandó költségek jelentõs redukálása.

A pályázatnak köszönhetõen a beruházás elsõ ütemé-
ben a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, a Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „B” épülete,
az 1. sz. Idõsek klubja, valamint a Mustárház Ifjúsági In-
formációs és Tanácsadó Iroda homlokzatának hõszigete-
lése és nyílászárócseréje történik meg, kiegészülve a fûtés
korszerûsítésével. A beruházás második ütemében idén
júniusban további három intézmény korszerûsítése kez-
dõdik meg: a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Tagintézmény és a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium
és Kollégium – szintén a hõszigetelést, nyílászárócserét,
valamint a fûtés korszerûsítését érintik.

A munkálatok 2018. március 5-én elkezdõdtek, elsõ-
ként a Vasvári Pál Gimnáziumnál (képünkön). Az elõké-
szítés során elkészültek az épületenergetikai vizsgálatok,
meghatározták az energetikai korszerûsítés szerkezeteit
és anyagait, amelyek magukban foglalják a homlokzat
és a tetõfödém hõszigetelését, új hõszigetelt homlokzati
nyílászárók beépítését, valamint a hozzájuk kapcsolódó
építõmesteri munkák elvégzését. Elõbbieken túl, sor ke-
rül a fûtési rendszer korszerûsítésére is valamennyi in-
gatlannál.

HÉT INTÉZMÉNY ÚJUL MEG
Vasvári Pál Gimnázium, Polgármesteri Hivatal „B”

épülete, 1. sz. Idõsek klubja, Mustárház Ifjúsági Infor-
mációs és Tanácsadó Iroda, Sipkay Barna Kereskedel-
mi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium, Bem József Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény, Zrínyi Ilona Gim-
názium és Kollégium.
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  Megtartotta márciusi közgyûlését a nyíregyházi ön-
kormányzat. A képviselõk beszámolót hallgattak meg a
város közbiztonsági helyzetérõl, valamint a katasztrófa-
védelmi kirendeltség elmúlt évi munkájáról. Döntés szü-
letett arról is, hogy újabb kilenc sportparkot és két futó-
kört építenek a megyeszékhely különbözõ pontjain.

 
A napirendi pontok tárgyalása elõtt dr. Kovács Ferenc

polgármester köszöntötte a Magyar Kupa gyõztes Fatum
Nyíregyháza nõi röplabdacsapatot, mely tizenegy év után
a hetedik gyõzelmét aratta.

 
LEGJOBB A LEGJOBBAK KÖZÖTT

A polgármester a kézfogások mellett nyílt színen is
megfogalmazta gratulációját: – Ott voltam a helyszínen
és kettõs minõségemben tudtam örülni a bajnoki címvédõ
Békéscsaba elleni sikernek. Egyrészt a magyar szövetség
elnökeként boldog voltam a színvonalas játék láttán, más-
részt pedig városvezetõként azért, hogy a legjobbak kö-
zött is a legjobb a mi csapatunk lett.

 
13 FELÚJÍTÁSI PROJEKT INDUL

A két közgyûlés közötti idõszakban történt események-
rõl szóló beszámolót dr. Kovács Ferenc fontos informáci-
ókkal egészítette ki. Az elmúlt hetekben 13 projekt indítá-
sára vonatkozó kivitelezési szerzõdést írtak alá. Az ön-
kormányzati épületek energetikai korszerûsítése elneve-
zésû pályázattal hét intézmény újulhat meg. (Bõvebben a
3. oldalon.)

 
ÓVODAI REKONSTRUKCIÓK

Egy másik program (Családbarát, munkába állást segítõ
intézmények fejlesztése pályázat) keretében pedig újabb
hat óvoda felújítása indulhat el. Folyamatosan készítik elõ
a közbeszerzéseket, hogy nyár elõtt elkezdõdhessenek a
munkák és még idén elkészüljenek a beruházások. A pol-
gármester a téma kapcsán szerkesztõségünknek utalt rá,
hogy az ígéreteknek megfelelõen ennek a ciklusnak a vé-
gére, 2020-ig az önkormányzat a város összes óvodáját
felújítja, illetve kibõvíti.

 
Az óvodai fejlesztések ezeken a helyszíneken lesz-
nek ezúttal:
– Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori tagintézmény,
– Tündérkert Keleti Óvoda székhelyintézmény,
– Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet tagintézmény,
– Gyermekek Háza Déli Óvoda székhelyintézmény,
– Búzaszem Nyugati Óvoda székhelyintézmény,
– Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti telephely.
 

ÁTLAGON FELÜL

A képviselõk beszámolót hallgattak meg Nyíregyháza
közbiztonságának helyzetérõl és a közbiztonság érdeké-
ben az elmúlt évben tett intézkedésekrõl. A Nyíregyházi
Rendõrkapitányság jelentése szerint a regisztrált bûncse-
lekmények száma 2017-ben a megyeszékhelyen 13,3 szá-
zalékkal, 3045-re emelkedett a korábbi évhez képest.
Megállapítható ugyanakkor, hogy az elmúlt három évben
a „fertõzöttségi” számunk már tartósan alacsonyabb, mint
a megyei átlag. Továbbra is jól látható, hogy a bûnözés a
nagyvárosra koncentrálódik. A bûncselekményszám vál-
tozása mellett pozitív körülmény, hogy a nyomozás ered-
ményessége 56,9 százalékról 62,8-ra javult, ismét sikerült
meghaladni az országos átlagot.

  Tágabb kitekintésben a Nyíregyházi Rendõrkapitány-
ság a megyei jogú városok nyomozáseredményességi lis-
táján a 2. helyet foglalja el. A rendõrök az önkormányza-
tokkal, vallási és oktatási intézményekkel, a civil szférá-
val, a lakossággal folytatott következetes párbeszéd hatá-
sára jelentõs elõrelépéseket értek el az állampolgárok szub-
jektív biztonságérzetét befolyásoló bûncselekmények fel-
derítése terén. Az önkormányzat anyagi támogatásával, a
közterület-felügyelettel, valamint a társhatóságokkal
együttmûködve olyan területeken is hatékonyan tudtak
fellépni, mint a fiatalok által hétvégén látogatott szórako-
zóhelyek környékének ellenõrzése, a közterületi italfo-
gyasztás, vagy a játszóterek, parkok kihelyezett tárgyai-
nak állagmegóvása.

 

ÚJABB SPORTPARKOKKAL GAZDAGODUNK

FIDESZ: A MAI KORNAK
MEGFELELÕEN

Halkóné dr. Rudolf Éva, a Fidesz-
KDNP frakcióvezetõ-helyettese a té-
mával kapcsolatban szerkesztõsé-
günknek rámutatott, a rendõrség sze-
mélyi állománya bõvült és javult, va-
lamint a technikai felszereltség is megfelel a mai kor-
nak. Szerinte ezzel párhuzamosan a közbiztonság
megteremtésére fordított idõ is nõtt, ami meg is látszik
az adatokon. Persze elmondása szerint még vannak
területek, ahol van mit javítani a statisztikán.

 
MSZP: JAVULÁS IS
TAPASZTALHATÓ

Nagy László, az MSZP önkormány-
zati képviselõje azt nyilatkozta, Nyír-
egyházán is vannak olyan szabálysér-
tési és bûncselekmény típusok, ame-
lyeknél lényeges javulás tapasztalha-
tó. Emellett a képviselõ vesszõparipája a közlekedés-
biztonság javítása, legyen szó gyalogosokról, bicikli-
sekrõl, autósokról vagy motorosokról. Nagy László úgy
látja, ezen a területen a rendõrség munkájának lénye-
gesen javulni kellene.

 
JOBBIK: STAGNÁLÓ

TENDENCIA
Béres Csaba, a Jobbik önkormány-

zati képviselõje a szerkesztõségünknek
adott interjúban kifejtette, összességé-
ben stagnáló bûncselekmény-tenden-
ciát mutat a beszámoló. Ugyanakkor

sajnálja, hogy a közúti balesetek száma emelkedett, a
lopások esetében sincs nagy javulás, és szerinte a be-
számoló röviden tárgyalja a külterületeken élõk köz-
biztonságát javító intézkedéseket.
 
Hasonlóképpen tájékoztató hangzott el a Nyíregyházi

Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Nyíregyházi Hivatá-
sos Tûzoltó-parancsnokság elmúlt évi tevékenységérõl. A
katasztrófavédelmi kirendeltség sikeresen teljesítette a ren-
deltetésébõl adódó feladatait. A katasztrófavédelem komp-
lex rendszerének célkitûzése az emberi élet és anyagi ja-
vak védelme, a katasztrófák megelõzése, gyors és professzi-
onális kezelése, valamint a helyreállítási munkálatok mi-
elõbbi, szakszerû elvégzése. A tûzoltóknál Nyíregyháza
területén a mûveletirányításra érkezett 740 jelzésbõl 383
mûszaki mentés és 126 tûzeset, valamint 156 téves jelzés,
60 kiérkezés elõtt felszámolt esemény, 2 szándékosan meg-
tévesztõ jelzés és 13 utólagos esemény történt.

 
SPORTPARKOK, FUTÓKÖRÖK 9 HELYEN

A közgyûlés megtárgyalta a Nemzeti Szabadidõs –
Egészség Sportpark Program keretében megvalósítani kí-
vánt 9 darab sportparkról és 2 darab futókörrõl szóló elõ-
terjesztést. A korábbi pályázat alapján a minisztérium
március elején tájékoztatta az önkormányzatot a pozitív

elbírálásról. A sportparkokat a város különbözõ pontjain
építik meg, a futókörök a Malomkertben (a Szántó Kovács
János utcai tömbbelsõben) és a Continental Arénánál lesz-
nek. Döntés született arról is, hogy a város az elõzõ évhez
hasonlóan 25 és fél millió forinttal támogatja a Bozsik Jó-
zsef Labdarúgó Akadémiát mûködtetõ Spartacus 1928
Utánpótlásképzõ - Központ Nonprofit Kft.-t.

 
Ezeken a helyeken épülhetnek meg a közgyûlés dön-
tése értelmében a sportparkok:
– Malomkert (Szántó Kovács János utcai tömbbelsõ),
– Jósaváros (Ószõlõ–Eperjes utca 24-26.),
– Kertváros (Óvoda utcai játszótér),
– Széna tér,
– Continental Aréna,
– Stadion utca 40-48-50.,
– Korányi Frigyes utca 60-72.,
– Nyírszõlõs (Kollégium utcai sportpálya területe),
– Rozsrétszõlõ.
 

MÓDOSULÓ RENDELETEK

Az önkormányzat módosította a háziorvosi, házi gyer-
mekorvosi, fogorvosi, védõnõi körzeteirõl és háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról szóló
korábbi rendeletét. Erre azért volt szükség, mert a köz-
gyûlés új közterületek elnevezését hagyta jóvá, utcákat
nevezett át, több körzetet ellátó orvos személyében válto-
zás következett be, az ügyeleti ellátás ellátási területe
módosult, a fogorvosi körzetben székhelyváltozás történt.

  Napirendre került a nem önkormányzati tulajdonban
lévõ bérlakásban lakók lakbértámogatásáról szóló rende-
let módosítása is. Ezt az év elején életbe lépett új közigaz-
gatási törvény tette szükségessé. A határozott idejû bérleti
szerzõdés során alkalmazandó eljárást, valamint a vissza-
fizetés elrendelése során alkalmazandó méltányosságról
való rendelkezést kellett a törvényhez igazítani.

 
TÁMOGATÁS AZ EGYÜTTESEKNEK

Módosult az önkormányzat közmûvelõdési feladatai-
ról szóló rendelete is. A törvényhez igazodva meghatá-
rozták, hogy az éves kulturális feladatokra szánt keretbõl
a város a tartósan magas színvonalon mûködõ öt mûvé-
szeti együttes mûködési költségeihez 15 millió forintos
támogatást nyújt.

Önkormányzati támogatásban részesül:
– Nyírség Táncegyüttes,
– Szabolcs Néptáncegyüttes,
– Igrice Néptáncegyüttes,
– Szabolcsi Szimfonikus Zenekar,
– Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport.
 
Döntés született arról is, hogy augusztus végéig térítés-

mentesen kerül az önkormányzat tulajdonába a március-
ban megépült Nyíregyházi Jégpálya. A város sportéletének
jövõjét biztosítja, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum
Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerzõdést 2023.
március 31-éig hosszabbították meg.

  (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Dr. Kovács Ferenc és a Magyar Kupa gyõztes Fatum Nyíregyháza nõi röplabdacsapat
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TISZTELT NYÍREGYHÁZI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Magyarország Alaptörvénye alapján négyévenként
nyílik mód arra, hogy a választópolgárok szavazati jo-
gukkal élve dönthetnek arról, hogy kik képviseljék õket
az Országgyûlésben.

Magyarországon 2018. április 8-án (vasárnap) kerül
sor az országgyûlési képviselõválasztásra. Szavazni ki-
zárólag személyesen és – az átjelentkezés kivételével –
csak a választópolgár lakcíme szerinti szavazóhelyiség-
ben lehet reggel 6.00 órától este 19.00 óráig.

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság
elõtt személyazonosságát, valamint lakcímét vagy sze-
mélyi azonosítóját kell igazolnia. Erre a következõ ér-
vényes igazolványok alkalmasak:

A személyazonosság igazolására:
– a magyar hatóság által kiállított személyazonosító

igazolványok (kártya formátumú igazolványok),
– a magyar hatóság által kiállított régi típusú, köny-

vecske formájú személyazonosító igazolványok (a ke-
mény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borí-
tójú, köztársasági címerrel),

– a magyar hatóság által kiállított ideiglenes személy-
azonosító igazolvány,

– a magyar hatóság által kiállított vezetõi engedély,
– a magyar hatóság által kiállított útlevelek és ideig-

lenes útlevél.
A személyi azonosító igazolására:
– személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a

lakcímigazolvány hátoldala),
– hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi

azonosító jelrõl.
A lakcím igazolására:
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (közismert ne-

vén lakcímkártya),
– a lakcímbejelentésrõl szóló átvételi elismervény,
– a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazol-

vány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.
A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választó-

polgár – kérelmére – belföldön átjelentkezéssel, külföl-
dön Magyarország külképviseletein adhatja le szavaza-
tát. Átjelentkezési kérelmet legkésõbb 2018. április 6-
án (pénteken) 16.00 óráig lehet kérni a választópolgár
lakcíme szerinti Helyi Választási Irodától.

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak az
adott település megnevezését tartalmazza (hajléktala-
nok), illetõleg akik átjelentkezést kértek, a 47. számú

A NYÍREGYHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
A 2018. ÁPRILIS HÓ 8. NAPJÁRA KITÛZÖTT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-

VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓKRÓL
szavazókörben (Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza,
Kiss Ernõ u. 8. szám) szavazhatnak.

Az átjelentkezéssel szavazók nem az átjelentkezés
helye szerinti jelöltekre, hanem lakóhelyük szerinti je-
löltekre adhatják le szavazatukat.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzék-
ben szereplõ, mozgásában egészségi állapota vagy fo-
gyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választó-
polgár nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelemnek legkésõbb 2018. áp-
rilis 6-án (pénteken) 16.00 óráig kell megérkeznie ah-
hoz a választási irodához, amelynek névjegyzékén a vá-
lasztópolgár szerepel.

Mozgóurnát a szavazás napján legkésõbb 15 óráig a
szavazatszámláló bizottságtól is lehet kérni.

Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tar-
tózkodik (hanem például: szociális vagy egészségügyi in-
tézményben), elõször átjelentkezést kell kérnie a lakcí-
me szerinti Helyi Választási Irodától, majd az átjelentke-
zés birtokában kell mozgóurnát igényelnie az intézmény
helye szerinti Helyi Választási Irodától.

Az országgyûlési képviselõk választásán a választó-
polgár két szavazólapot kap, az egyik szavazólapon
egyéni választókerületi jelöltekre, a másik szavazóla-
pon pártok által állított listákra lehet szavazni.

Azok a választópolgárok, akik nemzetiségi regisztrá-
ciójukat az országgyûlési választásokra is kiterjedõ ha-
tállyal kérték, pártlista helyett nemzetiségi listára sza-
vazhatnak.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon
szereplõ egy egyéni jelöltre és egy pártlistára (vagy nem-
zetiség listára) lehet a jelölt, illetve a lista neve melletti
körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal (+ vagy X).

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a vá-
lasztás napján, 2018. április 8-án a Helyi Választási Iro-
da Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatt mûködik és
az alábbi telefonszámokon lehet elérni:

– a választásokkal kapcsolatos általános információk
a 42/524-532-es telefonszámon,

– névjegyzékkel és mozgóurnát igénylõ választópol-
gárok jegyzékével kapcsolatos információk a 42/524-
514-es telefonszámon kérhetõk.

Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy 2018. ápri-
lis 8-án a fentiek szerint éljenek választójogukkal.

Nyíregyháza, 2018. április 3.

Dr. Szemán Sándor
a Helyi Választási Iroda vezetõje

A HÚSZEZREDIK ESKÜT
TEVÕT KÖSZÖNTÖTTÉK

Az eskütétel csütörtökön zajlott Nyíregyházán, a gróf
Károlyi Ferenc teremben. Ez alkalommal a magyar ál-
lampolgárságot szerzõk között a húszezredik Nyíregy-
házán honosított házaspár is jelen volt, õk az oklevél mellé
díszkötéses alaptörvényt is kaptak. Összességében a szám
már tavaly decemberben átlépte az egymilliót.

A Cantemus fiúkórus varázsolt ünnepi hangulatot az ál-
lampolgári eskütétel elõtt. A magyar állampolgárságról
szóló törvény 2010-es módosítása biztosítja a Magyaror-
szág határain kívül élõ, magukat magyar nemzetiségûnek
valló, illetve az egykoron volt magyar állampolgárok szá-
mára a kedvezményes honosítási eljárást. Ez új reményt
és elégtételt jelent minden magyar nemzetiségû ember

számára, éljen a világ bármely pontján. 2011 januárjától
a határon túli, magukat magyar nemzetiségûnek valló, és
ezt igazolni tudó polgárok a magyar állampolgárság meg-
szerzésére kérelmet nyújthatnak be. Az egyszerûsített ho-
nosítási eljárással Magyarország Kormánya kárpótolni kí-
vánja mindazon határon túl élõ honfitársunkat, akik a tör-
ténelmi események során akaratuk ellenére veszítették el
a saját vagy felmenõjük születése, származása jogán az
õket megilletõ magyar állampolgárságukat.

SORSKÖZÖSSÉG JOGI ÉRTELEMBEN IS

A nyíregyházi eskütételen Magyar Levente, a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára
megköszönte, hogy vállalják ezt a nem könnyû sorskö-
zösséget most már jogi értelemben is. Sok erõt kívánt a
magyarságuk megtartásához, erõsítéséhez. Hangsúlyoz-
ta, sok közös dolgunk van még, ami legalább annyi szép-
séggel jár, mint nehézséggel, de ezt a történelem során
már megtanulhattuk, hiszen ez a két dolog kéz a kézben
jár, ha valaki magyarnak születik.

A mintegy hatvan határon túli magyar dr. Kovács Ferenc
polgármester elõtt tett állampolgársági esküt. Ez alkalom-
mal a Nyíregyházán magyar állampolgárságot szerzõk kö-
zött a húszezredik honosított, a Szatmárnémetibõl érkezett
Matiz házaspár is jelen volt, õk az oklevél mellé díszköté-
ses alaptörvényt is kaptak.        (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A Matiz házaspár Szatmárnémetibõl
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      BÚCSÚ A FÖLDUTAKNAK! IDÉN IS UTAK ÉP

Idén is folytatódnak az út- és járdaépítési, valamint
-felújítási munkák Nyíregyházán. 2018-ban 9 utcában épít
önkormányzati forrásból új aszfaltutat a NYÍRVV Non-
profit Kft. A beruházás nettó 440 millió forintba kerül.
További 100 millió forintot fordítanak útjavításra és közel
nettó 190 millió forintot járdaépítésre. Mindemellett kor-
mányzati támogatás is érkezik erre a célra közel 2 milli-
árd forint értékben, illetve a Magyar Közút is fejleszt több
mint egymilliárd forintos forrásból.

ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL
MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

Idén a Platán, Füzes, Tiszafa, Ezüstfenyõ utcákon új asz-
faltút épül önkormányzati forrásból. A korábbi földutak
összesen 2677 méteres szakaszon kapnak aszfaltburkola-
tot. Hétfõn dr. Kovács Ferenc polgármester helyszíni szem-
lén tekintette meg Oroson a Füzes utca útépítési munkála-
tait.

– Ezekben a szûk utcákban az építkezés nem annyira
egyszerû és nyilvánvalóan a mindennapokat is befolyá-
solja, ezért kérjük az itt lakók türelmét. A munkálatok elõ-
reláthatóan június 30-áig befejezõdnek! A beruházás költ-
sége nettó 188 millió forint, ezt az önkormányzat saját for-
rásból finanszírozza – hangsúlyozta a polgármester.

IDÉN MEGLESZNEK AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEK

– A 41-es út másik oldalán is elindultak a tervezési,
építési és engedélyezési eljárások. A Petõ, a Világos, a
Moha, a Mályva és a Zsurló utca vonatkozásában lesz-
nek fejlesztések, valamint a Móra Ferenc és a Felhõ
utcában is, hiszen a lakóktól folyamatosan érkeznek
az igények. Úgy gondolom, ha ebben az évben meg-
kapjuk az építési engedélyeket, jövõre ezekbõl az ut-
cákból is néhányat meg tudunk majd valósítani – tette
hozzá dr. Tirpák György önkormányzati képviselõ.

                                 MILLIÁRDOS FEJLESZTÉSEK TÖBB VÁROSRÉSZ

9 UTCÁBAN ÉPÜL ÚJ ASZFALTÚT

2018-ban 9 utcában épít önkormányzati forrásból új
aszfaltutat a NYÍRVV Nonprofit Kft., összesen 4617 méter
hosszúságban.

Ezek a következõk: Zivatar u., Zsuzsanna u., Csár-
da u., Sétány u., Platán u.-Platán köz, Tujafa u., Fü-
zes u., Tiszafa u., Ezüstfenyõ u., 28499. hrsz.-ú össze-
kötõ út.

Az építések elsõsorban a külterületi városrészeket érin-
tik, melyek az elmúlt évek során benépesültek, forgal-
massá váltak, a burkolt utak komfortosabb életkörülmé-
nyeket és közlekedést biztosítanak az itt élõk számára. A
beruházás nettó 440 millió forintba kerül és önkormány-
zati forrásból valósul meg.

JAVÍTÁS HÚSZEZER NÉGYZETMÉTEREN

Mindemellett idén is folytatódik a meleg aszfaltos, tar-
tós útjavítási technológiával történõ nagy felületû útjaví-
tás, melynek során több mint 20 utcában, közel 20 000
négyzetméteren állítja majd helyre a NYÍRVV Nonprofit
Kft. a meglévõ aszfaltutakat. A helyreállítási munkákra
az idei évben nettó 100 millió forintot fordítanak. A prog-
ramban szereplõ kátyúzandó útszakaszokat részben la-
kossági bejelentések, részben a NYÍRVV Nonprofit Kft.
munkatársainak ellenõrzései alapján állítják össze.

14 JÁRDA A PROGRAMBAN

A járdaépítési és -helyreállítási munkálatok is folytatód-
nak Nyíregyházán 2018-ban, összesen 14 helyszínen tör-
ténik majd járdaépítés vagy járdafelújítás, egyebek mellett
Nyírszõlõs, Hímes, Örökösföld, belváros, Érkert városré-
szekben. Az Orgona utca 891 méteres szakaszán új járdát

alakítanak ki, mely beruházás a tavalyi év végén már el-
kezdõdött és el is készült a Simai út–Orgona u. kereszte-
zõdésében az új gyalogos-átkelõhely. A Törzs u. 24. szám
mellett szintén kialakítanak egy új szakaszt, a további 12
helyszínen a már meglévõ járdaszakaszokat állítják majd
helyre. A teljes járdaépítési program elõreláthatóan novem-
ber 30-áig tart, és közel nettó 190 millió forint önkormány-
zati forrásból valósul meg.

A JÁRDAÉPÍTÉS ÉS -FELÚJÍTÁS HELYSZÍNEI:

Stadion utcai járdák (Stadion u.–Vasvári P. u. kö-
zött), Izabella u. (Szõlõskert u.–Jonatán u. között),
Czuczor G. u. (Szt. István u.–Kosztolányi D. u. kö-
zött), Moszkva u. (Bethlen G. u.–Rákóczi u. között),
Pacsirta u. (Bethlen G. u.–Rákóczi u. között), Ószõlõ
u. 103–107. sz. mögött, Orgona u. (Huszár tér–Simai
út között), Törzs u. 24. mellett, Zrínyi I. u. 10. sz.
elõtt (TIT székház–Telekom közötti szakasz) térkõ,
László u. (Szegfû u.–Hunyadi u. között), Vay Á. krt.
(Kossuth u.–Univerzum üzletház közötti közös gya-
log-kerékpárút), Deák F. u. 44–48. (Arany J. u.–Vécsey
u. között), Vay Á. krt. (mûvelõdési központ–Hunyadi
u. közötti szakasz) térkõ, Hímes u. (Irinyi J. u.–Újszõ-
lõ u. közötti szakasz).

KORMÁNYZATI FORRÁSBÓL
MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

Nemcsak önkormányzati, hanem kormányzati támo-
gatásból is megvalósulnak idén út- és járdaépítési, vala-
mint -felújítási munkák Nyíregyházán, mintegy 2 milli-
árd forintból.

KISZOLGÁLJUK A LAKOSSÁGOT

Az önkormányzat feladatai között elsõdleges helyen
szerepelnek az útfelújítások, a csapadékelvezetés, va-
lamint a kátyúk megszüntetése Nyíregyházán. Erre pe-
dig – az önkormányzati forrás mellett – szerencsére
kormányzati támogatás is rendelkezésre áll. Higgye el
mindenki, maximálisan azon vagyunk a városvezetés-
sel, hogy kiszolgáljuk a lakosságot. Én azt gondolom,
hogy tavaly és az idei esztendõben nyertes Sóstóhegy
és Sóstógyógyfürdõ. Soha nem látott útfejlesztések vol-
tak 2017-ben is és az idén folytatódnak a munkálatok –
nyilatkozta Ágoston Ildikó, a térség önkormányzati kép-
viselõje.A Füzes utcában hamarosan a múlté lesz a sár és ezzel együtt a sokszor járhatatlan földút. Önkormányzati forrásból

itt is aszfaltút fog épülni, a tervek szerint június végéig.

Tavaly decemberben adták át a Gádor Béla utca
kétoldali járdafelületét
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ÚTFEJLESZTÉSEK

    ÜLNEK ÉS ÚJULNAK MEG NYÍREGYHÁZÁN
           BEN, A KÜLTERÜLETEKRE IS KONCENTRÁLVA

A MAGYAR KÖZÚT ÁLTAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

FÖLDÚTBÓL ASZFALTOS ÚT:

Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca, Magdolna utca,
Krisztina utca, Anna utca, Csiha Kálmán utca.

ÚTFELÚJÍTÁSOK HELYSZÍNEI:

Sóstói út és Szindbád sétány (Kemecsei felüljáró–
Berenát utca), Bocskai u. (Hunyadi u.–Inczédy sor kö-
zött) városi szakasza, Család utca (Szalag u.–Pazonyi út
közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca (Hu-

szár sor–Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte
u.–Dózsa György u. között), Meggyes utca (41. sz. fõút–
Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó utca, Mo-
gyoró utca (Templom u.–Sóstóhegyi út között), Kosbor
utca.

JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK A PROJEKTBEN

Deák F. u. (Arany J. u.–Széchenyi u. között páratlan
oldal), Pazonyi út (Aldi–Közigazgatási határ között ke-
rékpárút), Korányi F. u. (Garibaldi u.–Kalevala sétány
kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag u.–
Pazonyi út között), Eperjes u. (Ószõlõ u.–Korányi F. u.
között), Bocskai u. (Hunyadi u.–Inczédy sor között
páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u.–Hunyadi u.
között), Sarkantyú u. (Kossuth u.–Epreskert u. között),
Epreskert u. 54–60. elõtt, Körte u. 51–59. elõtt, László
utca–Inczédy sor (Bocskai utcától Belsõ körútig),
Nagykállói út (Butykai u.–Benkõ I. u. között), Stadion
utcai járdák.

KERÉKPÁRÚT SÓSTÓHEGYRE

A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes utca–Mogyoró utca
közötti szakaszán létesülõ gyalog-kerékpárút lehetõsé-
get biztosít a településrész, valamint Jósaváros/Korányi
kertváros közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat kiala-
kítására.  

– Nyíregyháza útjainak egy része nem az önkormány-
zat, hanem a Magyar Közút kezelésében van. Városunkat
érintõen több fejlesztés valósul meg 2018-ban; hazai, mint-
egy 752 millió forintos forrásból és mintegy 300 millió fo-
rintos TOP-os forrásból is fejleszt a Magyar Közút – mond-
ta a társaság megyei igazgatója.

NAGY FORGALMÚ UTAKON

Csapó László kiemelte, olyan fõútszakaszokat is felújí-
tanak, melyek a város vonzáskörzetének nagy forgalmát
bonyolítják le, de természetesen belvárosi beruházások is
lesznek.

Például a Bocskai utca egy része is megújul. A Nagy-
körúttól a Család utcáig tart majd a fejlesztés. De a Deb-
receni és a Tiszavasvári felüljáró is új burkolatot kap és a

Nyírjestanyára vezetõ bekötõ út felújítása is hamarosan
elkezdõdik. A Nagykörút Mezõ utca–Északi körút–Erdõ
sor közötti részénél is fejlesztenek majd.

NYÍRSZÕLÕS FELÉ

Csapó László megyei igazgató hozzátette, Nyíregyhá-
za város közlekedését, a jelenleg is nagy forgalma miatt,

érzékenyen érinti a Nyíregyháza–Kótaj összekötõ út Nyír-
egyházától Nyírszõlõsig terjedõ útszakasza.

– Nyírszõlõs irányába több mint 5 kilométer hosszan,
Nyíregyháza és Nyírszõlõs között elkészül a burkolat fel-
újítása. Ez azért is fontos, mivel a 338-as Nyugati elkerülõ
útnak az alapkõletétele már megtörtént, annak a megépí-
tése a 36-os és a 38-as számú út között elkészül és a 38-as
úttól folytatódik. Tehát a nyírszõlõsi végcsomópont és a mi
utunk felújítása éppen csatlakozik majd.

DUPLA ANNYI, MINT TAVALY

Idén, országosan mintegy 1200 kilométernyi út teljes
körû felújítása indulhat el. Ez közel kétszeresen haladja
meg a 2016-2017-ben elvégzett 667 kilométernyi útfel-
újítást. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram, illetve a hazai forrásból megvalósuló mintegy 500
projektelemet tartalmazó beruházási csomag elsõ köré-
ben március második felében a társaság országosan össze-
sen mintegy 140 szakaszon adott munkaterületet a kivi-
telezõknek.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Ágoston Ildikó
önkormányzati képviselõ helyszíni szemlén tekintette

meg a Csiha Kálmán utca építési munkálatait
Kósa László református lelkész társaságában

A Csiha Kálmán utcában már dolgoznak a munkagépek. Itt földútból aszfaltút lesz.

Külön projekt keretében újult meg nemrég a Mezõ utcai
csomópont, és a fejlesztések ebben a térségben is

folytatódnak

Mint a tábla is jelzi, több helyen várhatóak
forgalomkorlátozások
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FÉLIDÕNÉL JÁR A SEUSO, ÉS MÁR NYOMÁBAN VAN MUNKÁCSY
Csúcsokat döntöget a Seuso-kincs Nyíregyházán, leg-

alábbis ami a látogatottságot illeti. A páratlan leletegyüttes
megtekintésére szerdáig több mint 19 ezren regisztrál-
tak és/vagy váltottak jegyet. Bár a Seuso expressz nyír-
egyházi ittléte még csak a félidejénél jár, már nyomában
van egy újabb óriási attrakció: júniusban érkeznek he-
lyükre a Munkácsy-festmények, méghozzá 50!

Nem hiába a legek legjeként emlegetik az „országos
turnéját” tartó Seuso-kincset. Tízezrek voltak kíváncsiak
minden helyszínen a késõ római kori ezüstleletre, és sorra
dõltek meg a látogatói rekordok a közgyûjteményekben.
Nyíregyháza pedig bõven kiveszi a részét az óriási érdek-
lõdésbõl, hiszen a hét közepén már több mint 19 ezren
regisztráltak vagy váltottak jegyet a kiállításra. Aki pedig
még nem tette meg, az sem maradt le semmirõl. A felbe-
csülhetetlen értékû kincs ugyanis március 27-étõl egészen
április 15-én, vasárnap 20 óráig megtekinthetõ a Jósa And-
rás Múzeumban. Ezt követõen azonban már a kifejezet-
ten számukra kialakított kiállítótérbe kerülnek a Magyar
Nemzeti Múzeumban.

MÁR 19 EZER FELETT JÁRNAK

– Az április 4-ei, szerda reggel 10 órai állapot szerint a
kimondottan erre a célra létrehozott online felületünkön
18 589 ember regisztrált, hogy megtekinthesse a Seuso-
kincset a Jósa András Múzeumban. Persze ez még csak a
„félidei” állapotot hirdeti, és a teljes látogatottságot nem
is takarja, hiszen a regisztráltakon kívül is jönnek be hoz-
zánk és váltanak jegyet, így valószínûleg már 19 ezer fe-
lett járunk.

MÉG LEHET JELENTKEZNI

– Az online regisztrációs felületünkön az idõsávok nagy
része betelt, de ez nem azt jelenti, hogy már nem foga-
dunk több látogatót. Interneten keresztül egy-egy idõsáv-
ra 40 fõ tud bejelentkezni, de ezen felül további hat-hat
embert tudunk még fogadni. Érdemes telefonon érdeklõd-
ni nálunk és a kollégák azonnal segítenek idõpontot talál-
ni és foglalni minden kedves látogatónak – hangsúlyozta
dr. Rémiás Tibor, a múzeum igazgatója.

– Az intézmény történetében egyedülálló, hogy 3
hét alatt tulajdonképpen az éves látogatottságát pro-
dukálja a múzeum ezzel a különleges tárlattal – mond-
ta kérdésünkre dr. Ulrich Attila, a város kultúráért fe-
lelõs alpolgármestere. – Mindez igazgató úrék inspi-
ráló ötletébõl indult ki, de nagyon kellett hozzá dr.
Kovács Ferenc polgármester úr sikeres lobbizása is,
így kerülhettünk be a hat „kitüntetett” város közé. Ter-
mészetesen mindez pénzbe is került, de a magas láto-
gatószámmal meg fog térülni a beruházás, ami egy-
ben alkalmassá tett egy nagyobb termet bármilyen
különleges tárgy fogadására például az állandó pára-
tartalom, hõmérséklet és a jól õrizhetõség szempont-
jából is. Hogy messzebbre most ne is tekintsünk: nem-
sokára érkezik egy exkluzív Munkácsy-kiállítás, hogy
a nyíregyháziak is itthon élhessenek át kulturális csúcs-
élményeket.

A tájékoztatás során megtudtuk, a Seuso-kinccsel kap-
csolatos múzeumpedagógiai foglalkozások is rendkívül
népszerûek, már ezekre is bejelentkezett 110 csoport, de
a szervezõk készülnek a maratoni napokra is. Április 6-án
és április 14-én ugyanis reggel nyolctól éjfélig lesz nyitva
a múzeum, és várja a látogatókat.

– Eddig rengeteg látogatónk volt a megye szinte min-
den pontjáról, de jöttek Hajdú-Biharból, Szolnokról, Bor-
sodból, sõt még a határon túlról is: Erdélybõl, Kárpátaljá-
ról és a Felvidékrõl. Rengetegen érdeklõdnek a kincs iránt,
mi pedig különösen örülünk annak, hogy mi adhattunk
utolsóként helyet ennek.

KÜLÖNLEGES ELÕADÁS PÉNTEKEN

Április 6-án 18.00 órától egy különleges elõadással –
ingyenes – egészül ki a Seuso-maraton – tudtuk meg Pin-
tye Gábortól, a Jósa András Múzeum régészétõl. A XX.
század legnagyobb késõ római értékérõl, a pannóniai
Seuso-kincsekrõl tart majd elõadást dr. Visy Zsolt régész,
a Pécsi Tudományegyetem professzora, aki egyébként a
híres pécsi ókeresztény temetõ feltárásait is vezette.

4 HÓNAPIG ITT LESZNEK A FESTMÉNYEK

Április 15-éig még a Seuso-kincsek tekinthetõk meg a
Jósa András Múzeumban, aztán egy rövid pihenõt köve-
tõen, június 23-án már Munkácsy Mihály festõmûvész 50
festményének ad majd helyet, amelyek itt lesznek egé-
szen október 15-éig.                      (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Itt éppen a Jókai iskolások egy csoportja várja, hogy megtekintse a Seuso-kincset
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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 lehetõségek feltárásában és elõkészítésében,
hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében. Segíti nem önkormányzati szer-
vekkel közös pályázatok elõkészítését. Nyomon követi a pályázati források felhasználá-
sát, figyelemmel kíséri az elszámolásokat. Koordinálja a különbözõ fejlesztési célú tá-
mogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylõ pályázat készítéséhez szük-
ség esetén külsõ szervet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcso-
latos gazdaságszervezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térsé-
gi feladatok ellátásában. 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 részt vevõk megismerhetik.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás me-
nedzsment munkatársa nyújt a 06-42/524-567-es 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 10 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2018. április 6., április 13.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország napilap (Közzététel: 2018. április 11.)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 7., szombat 19.00 Don Carlos, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad

19.30 A rózsák háborúja, Vidám „C” bérlet, Krúdy Kamara
Április 9., hétfõ 9.30 Maszmók Afrikában, Aladdin bérlet, MÛvész Stúdió

11.00 Maszmók Afrikában, Babszem Jankó bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Kaviár és lencse, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Széchenyi „C” bérlet, Krúdy Kamara

Április 10., kedd 10.00 Diótörõ herceg, Ady bérlet, Nagyszínpad
14.00 Diótörõ herceg, Gárdonyi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Széchenyi „D” bérlet, Krúdy Kamara

Április 11., szerda 10.00 Maszmók Afrikában, Csiribiri bérlet, MÛvész Stúdió
17.00 Mûvészasztal Dragomán Györggyel, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Chicago, Benczúr bérlet, Nagyszínpad

Április 12., csütörtök 9.30 Maszmók Afrikában, Bubu bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Maszmók Afrikában, Csingiling bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Chicago, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad

Április 13., péntek 10.00 Maszmók Afrikában, Shrek bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Chicago, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 Asszony asszonynak farkasa, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Horváth László Attila a Don Carlosban
Fotó: Trifonov Éva

AKI MEGKÜZDÖTT A KÉTFEJÛ FENEVADDAL...
HORVÁTH LÁSZLÓ ATTILA ISMÉT POSZT-OL

Nincs két éve, hogy Horváth László Attila a Túl zajos
magány címû elõadásban nyújtott alakításáért a POSZT-
on Básti Lajos-díjat kapott. Idén az Illatszertár fõszerep-
lõjeként ismét játszik Pécsett a nyíregyházi társulattal.

– Szép emlék számomra az Ivo Krobot rendezte mû
bemutatása a Pécsi Országos Színházi Találkozón – idéz-
te vissza a 2016-os eseményeket a Jászai Mari-díjas mû-
vész. – Tud persze nagyon fárasztó is lenni egy ilyen ven-
dégjáték, például a Kétfejû fenevaddal mi is „megküzdöt-
tünk”. Egy nap alatt kétszer láthatták a nézõk a háromórás
elõadást, amit megelõzött egy ugyanolyan hosszúságú
„lejárópróba”, rettenetes hõség közepette. A Túl zajos ma-
gány nagyszínpadi elõadás, amit két egymást követõ na-
pon láthatott a közönség, így aztán ezzel kapcsolatban
csak kellemes élményeim vannak. Idén a versenyprogram-
ba a Mohácsi János rendezte Illatszertárt válogatták be,
amit nagyon szeretünk. Világsikert aratott mûvében hét-
köznapi emberek sorsát, érzéseit mutatja be László Mik-
lós. Hammerschmidtet, az üzlet tulajdonosát játszom, aki
az ötvenes éveiben jár. A mû elején még határozott, po-
tens férfi, de két hét alatt, az elõadás végére beteg vénem-
ber lesz belõle. Én vele egyidõs vagyok, s magam is kez-
dem érezni az idõ múlását... Hammerschmidt a mû har-
madik felvonásában visszamegy a feleségéhez, s azt mond-
ja: „Ötven és a halál között az ember örüljön, ha alkalma
van rá, hogy megbocsásson.”

MA ESTE KIRÁLY LESZ

Horváth László Attila a pályán eltöltött 36 éve alatt szám-
talan szerepet játszott. Ezek memorizálása óriási feladat.
Reggel hét óra után tudja leginkább tanulni a szövegeit. A
próbák alatt is rögzül benne sok minden, de nagyon pon-
tosan visszaadni a szerzõ által leírtakat, magányos tanu-
lás eredményeként lehet. Ha este elõadása lesz, például
király a Don Carlosban, akkor délután alszik egy kicsit.
Fél 6-kor indul el a Bujtosi-tó mellett lévõ otthonukból a
színházba, ahol egy kis beszédtechnikai gyakorlatot vé-
gez, hogy „beinduljon a szája is”. Majd felveszi a jelme-
zét, elmegy a fodrásztárba. Ha hosszú ideig nem játszot-
ták a mûvet, mint most három hétig az Illatszertárt, akkor
délelõtt tartanak egy „lejárópróbát”, hogy visszajöjjön a
szöveg és a mozgás is. Bár elõfordul, hogy a feleségével,
Horváth Réka színésznõvel azonos elõadásban játszanak,

FÜLÖP NEM DESPOTA

– Nagyon szeretem a Don Carlos címû drámát, ame-
lyikben a spanyol Fülöp királyt játszom – meséli nagy elán-
nal. – Az opera a kedvenceim közé tartozik, s láttam pró-
zai elõadásban is Schiller mûvét. Vártam már ezt a szere-
pet, ami igen komoly próbatétel egy színész számára. Nem
despotának látom õt, hanem nagy kaliberû embernek. Nem
gonoszságból sújt le keményen a flandriai lázadásra, ha-
nem azért, mert bármi áron meg akarja akadályozni a pro-
testantizmus terjedését. Don Carlos a valóságban elme-
beteg, kezelhetetlen ember volt, aki az Escorial pincéjé-
ben, börtönben halt meg. Schiller ebbõl egy romantikus
történetet írt, amelyik szerint Fülöp elvette feleségül a fia
menyasszonyát. Ugyancsak az írói képzelet szüleménye
a szabadságeszméért küzdõ Posa márki. A mû azonban
nagyszerû, a téma közel áll hozzám, amiben egyaránt
megtalálható a hit, a hazaszeretet, az emberi tartás, a be-
csület, a szerelem, vagyis mindaz, amit én nagyon nagyra
tartok.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

például a Don Carlosban, de nem szokták otthon „össze-
mondani” a szövegüket. Nagyon élvezik, hogy ilyenkor
együtt mennek be a színházba, majd jönnek haza. Ez egy
közös program így, s nem kell egyedül várni a másikat.
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 8., vasárnap 20.30 Nyíregyhá-
za Spartacus–Mosonmagyaróvár labda-
rúgó-mérkõzés közvetítése

Április 6., péntek 16.30 Continental
Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
MEAFC kosárlabda-mérkõzés
Április 8., vasárnap 11.00 Continental
Aréna, Kölcsey DSE–DVSC nõi kézilab-
da-mérkõzés
Április 8., vasárnap 17.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Moson-
magyaróvár labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

INGYENES FÜRDÕBELÉPÉS A NYUGDÍJASOKNAK!
Egyre többen sportolnak Magyarorszá-

gon. Ezzel kapcsolatban jelentették be a
HISZEK Benned III. alprogramjának rész-
leteit. Nyíregyháza is nyert a pályázaton,
így ingyenesen használhatják az Aquarius
fürdõt év végéig a nyugdíjasok.

Egyenként akár 15 millió forint támogatást
kaphattak sportszervezetek szabadidõsport
rendezvényekre. A pályázatok a napokban
zárultak, és év végéig kell megvalósítani a
programokat – minderrõl dr. Szabó Tünde
sportért felelõs államtitkár beszélt Nyíregy-
házán. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma
összesen 400 millió forintos kerettel meghir-
dette a HISZEK Benned Sport Programot az-
zal a céllal, hogy az egészséges életmódra
nevelést, a tehetséggondozást segítse. Az
önkormányzatok és a kis egyesületek után
lezárult a III. alprogram, mely forrást biz-
tosít a 23 megyei jogú város és vonzáskör-
zetében megvalósítandó szabadidõsport te-
vékenységek támogatására. Fõként rendez-
vényekre pályázhattak a sportszervezetek.

– Mindig azt mondjuk, mi sportos nem-
zet vagyunk, de sportoló nemzet is szeret-
nénk lenni, egyetlenegy eszköz van a ke-
zünkben, hogy az egészségünket megõriz-
zük, az pedig a sport. A lakossághoz köze-

lebb kell hozni a sportos életmódot, úgy,
hogy programokat szervezünk és támoga-
tásokat biztosítunk. Ingyenesen lehet hasz-
nálni a létesítményeket, szakemberek fel-
ügyelik, és ez azt fogja eredményezni, hogy
egészségesebbek leszünk – mondta dr. Sza-
bó Tünde sportért felelõs államtitkár.

A program lebonyolításában a Magyar
Szabadidõsport Szövetség vesz részt.

– A döntések megszülettek, rövidesen
szerzõdéseket kötünk, így elindulhatnak a
tervezett programok. Összesen 400 millió
forint támogatást nyújt a HISZEK Benned

program – mondta Czene Attila, a Magyar
Szabadidõsport Szövetség elnöke.

A HISZEK Benned program keretében
sikeresen pályázott a város, és 15 millió
forintot nyert. Ennek értelmében májustól
december végéig a nyíregyházi nyugdíja-
sok – elõzetes regisztrációt követõen – meg-
határozott idõben ingyenesen látogathatják
majd az Aquarius Élményfürdõt, és ott részt
vehetnek programokon.

– Régi vágyuk volt az idõseknek Nyír-
egyházán, hogy uszodához kapcsolódó

Szurovcsják Ivett (jobbra) 50 m mellúszásban, míg Hatházi Dóra 100 pillangón lett
bronzérmes a 120. Országos Úszó Bajnokságon, melynek az elmúlt öt évhez hasonlóan
ismét Debrecen adott otthont. A szerdától szombatig tartó viadalra 59 egyesület – kö-
zöttük négy osztrák klub – összesen 385 versenyzõvel regisztrált. A hazai úszósport
legnagyobb versenyén a Nyíregyházi Sportcentrum 12 sportolója állt rajtkõre.

BRONZÉRMES ÚSZÓK

A városházán dr. Szabó Tünde sportért
felelõs államtitkár, dr. Kovács Ferenc

polgármester és Czene Attila, a Szabadidõ-
sport Szövetség elnöke jelentette be a hírt

sportprogramokat kezdjünk el. Most ezt
megvalósíthatjuk az Aquarius fürdõben
addig is, amíg nem épül meg a Continental
Aréna mellé tervezett új uszoda – hangsú-
lyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

A szabadidõsport terén Nyíregyháza élen
jár, többek között itteni programok ihlet-
ték a HISZEK Benned program létrehozá-
sát. A közelmúltban a Mozdulj Nyíregyhá-
za! ingyenes programjai mellett Rubint
Réka, Katus Attila és Béres Alexandra is
edzést tartott a megyeszékhelyen.

Béres Alexandra és dr. Szabó Tünde államtitkár a jó hangulatú Fittkedden, ahol
elhangzott: a Mozdulj Nyíregyháza! program folytatódik, akár hasonló órákkal is
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A Nyírség Táncegyüttes tagjai idén sem hagyták el-
hervadni a hölgyeket a Sóstói Múzeumfaluban, ahol
a hagyományokhoz híven megtartották a húsvéti ren-
dezvényt hétfõn. A locsolást követõen korhû ruhákba
öltözött interpretátorok meséltek az ünnepi szokások-
ról, délután pedig református istentiszteletet tartottak
a falu központjában álló templomban. A gyerekeket
kézmûves foglalkozásokra, valamint bábszínházba is
várták, de kölnivizet is lehetett készíteni.

NEM HAGYTÁK ELHERVADNI
A LÁNYOKAT

ELMARAD! Az Augusztus Oklahomában címû elõadás be-
tegség miatt elmarad. A jegyek visszaválthatóak április 8-áig
a Váci Mihály Kulturális Központban.

CSUHÉSZOBOR-KIÁLLÍTÁS. Tamaskovics Gáborné csuhé-
szobor-kiállítása a Városmajori Mûvelõdési Házban. Megnyi-
tó: április 6-án 10.00 órától.

REJTÕ JENÕ MEGJELENÍTÉS. Petrusák János: Az utolsó
utáni szó jogán – Rejtõ Jenõ megjelenítés április 6-án 17.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: Illyés Péter
elõadómûvész.

ÓZ A NAGY VARÁZSLÓ – táncjáték április 6-án 19.00
órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: április 7-én 9.30–12.30: Táncoló figurák készí-
tése. 10.00: Babaangol. 10-én 14.00–16.00: Pillangó készí-
tése. 12-én 14.00–16.00: Mesefigurák készítése spatulából.

CSACSXFAKTOR. A Burattino Bábszínház elõadásai: ápri-
lis 7-én 16.00: CsacsXfaktor. 8-án 10.00: Bátor kiskacsák.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

CSALÁDI NAP. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rend-
õr-fõkapitányság és a Baleset-megelõzési Bizottság idén is
megszervezi a jármûvek tavaszi-nyári mûszaki átállását segí-
tõ családi napot április 7-én 10.00–16.00 óráig a Nyír Plaza
bevásárlóközpontban és parkolójában.

GOMBÓC BULI. A Gombóc Együttes gyermekkoncertje
április 8-án 11.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

A KODÁLY TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE – Fiatalok órája
– április 9-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

MÜLLER PÉTER – Arc és Álarc címû elõadása április 9-én
18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. A látszat,
valóság, hazugság, igazság, szerelem, szeretet, boldogság áll
a középpontban.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Április 10-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj!
13-án 10.00: Kerekítõ.

ZENÉS ELÕADÁS. Dinnyés József gitáros-énekmondó ze-
nés elõadása április 10-én 11.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban, a Magyar Költészet Napja alkalmából.

FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK: Kertvárosi: április 10-én
11.30: „Verseljünk együtt!” – a Magyar Költészet Napja alkal-
mából. 12-én 15.30: Tavaszi díszek készítése. Orosi: április
11-én 13.00: Magyar Költészet Napja – megemlékezés.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olvasókör
találkozója április 10-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Téma: A továbbélõ Váci Mihály – élete és munkássága
tükrében. Körvezetõk: dr. Bihari Albertné, Csabai László.

KI NEKÜNK ARANY JÁNOS? Az Arany évforduló és an-
nak tanulságai – dr. Reisinger János irodalomtörténész elõ-
adása április 10-én 17.00 órától a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban. A belépés díjtalan!

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Dániel próféta könyve. 2300
éves prófécia – vetítéssel egybekötött elõadás április 10-én
17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: He-
gyes Horváth Géza.

KOSZORÚZÁS a költészet napja alkalmából április 11-
én. 9.00: Váci Mihály szobrának koszorúzása (Bessenyei tér).
9.45: Koszorúzással egybekötött megemlékezés a névadó em-
léktáblájánál (Váci Mihály Kulturális Központ bejárata).

SZAVALÓVERSENY a költészet napja alkalmából április 11-
én 10.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

GYÓGYVIZEK HATÁSA... A Kelet-Magyarországi Szépko-
rúak Akadémiája – dr. Czímer Éva Gréta: Gyógyvizek hatása,
gyógyfürdõk, kezelések – április 11-én 15.00 órától a Váci
Mihály Kulturális Központban.

AZ ÉNEK MEGMARAD. A Hetek költõnemzedék – április
11-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban, a Magyar
Költészet Napja alkalmából. A költõk verseit idézi: Jónás
Zoltán. Közremûködõk: Kövecses Nikolett és Majoros Ro-
land (ének és gitár).

„ELEVEN FÉNY” – Fabók-Dobribán Fatime DLA festõmû-
vész tárlata a Pál Gyula Teremben. Megnyitó: április 11-én
16.30-tól. Megtekinthetõ: május 5-éig.

MÛVÉSZASZTAL (4.) a szabadságról – az Aranymetszés
Kulturális Egyesület, A Vörös Postakocsi Mûhely és a Móricz
Zsigmond Színház közös rendezvénye – április 11-én 17.00
órától a MÛvész Stúdióban. Vendég: Dragomán György író.
Beszélgetõtársa: Kováts Judit író.

NYELVVÉDELEM. Az 52. magyar nyelv hete megyei tan-
demelõadására várják az érdeklõdõket. Nyelvvédelem–környe-
zetvédelem. Elõadók: dr. Kiss Ferenc fõiskolai tanár, rektor-
helyettes, dr. Minya Károly fõiskolai tanár, intézetigazgató.
Idõpont: április 12-én 11.00 óra. Helyszín: TIT Jurányi Lajos
Egyesülete, Országzászló tér 8., 4. emeleti konferenciaterem.

„FEKETE – FEHÉR” – Pató Károly grafikusmûvész kiállítá-
sa a Nyíregyházi Városi Galériában. Megnyitó: április 12-én
17.00 órától. Megtekinthetõ: május 5-éig.

EMLÉKEZÉS A KITELEPÍTETT FELVIDÉKIEKRE. Április 12-
én 16.00 órakor a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szerveze-
te megemlékezik a Felvidékrõl kitelepített magyarokról gróf
Esterházy János és a kitelepítettek emléktáblájánál (Bethlen
Gábor u. 1.).

IZRAELI FILMSZEMLE – Ádám feltámadása. Magyar film –
április 12-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

ÚTRAVALÓ – versek, dalok az elmúlásról április 12-én
17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban. Torma Má-
ria Radnóti- és Latinovits-díjas elõadómûvész mûsora.

BOLONDOS ÁPRILIS a Jósavárosi Mûvelõdési Házban
április 13-án 16.00–19.00 óráig. Vidám családi délután kre-
atív- és mozgássarokkal, valamint karaoke, játékos vetélkedõ
és meglepetések.

PORTUGÁLIA 365 + 1 KÉPBEN – Molnár Móni fotókiállí-
tása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megnyitó: április 13-
án 17.00 órától. Megtekinthetõ: április 20-áig.

EGY ESTE GRANVILLE PILLARRAL április 13-án 18.00
órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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110 ÉVE SZÜLETETT LUKÁCSKÓ ANDRÁS
Lukácskó András 1908. ápri-

lis 14-én született Nagyhalász-
ban. A nagykállói Szabolcs ve-
zér Fõgimnáziumban érettségi-
zett 1926-ban. Édesapja vasutas-
ként dolgozott, állomásvezetõ
volt. Rövid ideig õt is vonzotta
ez a mesterség, azonban késõbb
a debreceni Tisza István Tudo-
mányegyetem teológiai karára
nyert felvételt, ahol lelkészi ok-
levelet szerzett. Lelkészi hivatá-
sát Ibrányban kezdte, majd
1934. január 5-tõl a nyíregyhá-
zi külvárosi egyházközségben
szolgált missziós segédlelkész-
ként.

A nyíregyházi tanyavilág refor-
mátusai (ekkor mintegy 1800-an
voltak) 1938-ban önálló egyház-
községbe tömörültek (Tanyai Re-
formátus Egyház) és egyhangú
meghívással Lukácskó Andrást rendes lelkészüknek vá-
lasztották. Hivatalába Porzsolt István középszabolcsi
református esperes iktatta be 1938. október 16-án a Kál-
vin téri református templomban. A Friedmann-telepi (ma:
Kertváros) református gyülekezetnek 1947 tavaszán

templomot, majd iskolát is épít-
tetett.

1997. március 15-én, a lelké-
szi szolgálatának ideje alatt a
Kertvárosban élõ emberek érde-
kében végzett önzetlen munká-
jáért a város díszpolgári címmel
tüntette ki. 2000. szeptember 14-
én hunyt el. 2002. március 24-
én, a kertvárosi református gyü-
lekezet elhelyezte egy tízlakásos
szeretetotthon alapkövét. Az ün-
nepség keretében leleplezték a
templom elõterében a gyüleke-
zetalapító és templomépítõ em-
léktábláját (képünkön), Hadházy
Gergely alkotását.

Lukácskó Andrásra az 1938-
ban papírra vetett, a Szabolcsi Õr-
szem februári számában megje-
lent egyik írásának befejezõ gon-
dolataival emlékezünk: „Tisztítsd

meg szívedet, hogy abban csak az Isten akarata legyen.
Légy okos szolga, ki rövid, földi élet elmúlásán át öröm-
mel, boldogsággal várja Urának megérkezését”.


