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MÁRCIUS VÉGÉN SZÁLLÍTJÁK A BIOHULLADÉKOT

Az idei évre vonatkozó hulladékszállítási naptárakat már januárban eljuttatta a
lakossághoz az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., de a beosztásról
tájékozódhatunk a cég internetes honlapjáról, vagy az ügyfélszolgálatokon. Az elõ-
írások szerint a cégnek egy évben tíz alkalommal kell elszállítania a biohulladékot.
Ez télen a két januári gyûjtést foglalja magába, decemberben és februárban nem
szállítanak. Petró Árpád ügyvezetõ elmondta, az idei elsõ zöldhulladék-szállítás már-
cius végén lesz. Nyíregyházán pozitív irányban térnek el az elõírásoktól, a meghatá-
rozott évi 10 alkalommal szemben 38-szor szállítanak. Amennyiben kedvezõ lesz az
idõjárás és hamarabb indulhatnak a kerti munkák, akkor elképzelhetõ, hogy március-
ra beiktatnak még egy plusz gyûjtést. Errõl idõben tájékoztatják majd a lakosságot.

VOLT LAKTANYA: RONCSTELEPBÕL ÚJ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
Elkezdõdött a volt Vay Ádám laktanya rehabilitációja

egy európai uniós pályázatnak köszönhetõen. Az egyko-
ri parancsnoki épületet Technológiai Transzferközponttá
alakítják át, emellett többek között létrehoznak egy
KRESZ-parkot, új utakat, járdákat és parkolókat alakíta-
nak ki, valamint rendezik a zöldfelületeket a több mint
16 hektáros területen.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,7 mil-
liárd forint, közel 100 százalékos vissza nem térítendõ támo-
gatást nyert a „Barnamezõs területek rehabilitációja Nyír-
egyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” címû pá-
lyázat megvalósítására. A kivitelezési munkálatok már zajla-
nak; a sajtó nyilvánossága elõtt helyszíni bejárást tartottak.

TECHNOLÓGIAI TRANSZFERKÖZPONT
Dr. Kovács Ferenc polgármester emlékeztetett, ehhez

a roncsteleppé váló területhez negyed százada nem nyúl-

tak hozzá. A rehabilitációja már tavaly elkezdõdött a
Tiszavasvári út déli részén elhelyezkedõ volt Vay Ádám
laktanyának, ugyanis itt kapott helyet a CNG-buszok töl-
tõállomása is. Most pedig egy 1,7 milliárd forintos pro-
jekt keretében többek között új utakat és járdákat hoz-
nak létre, kiépítik a közvilágítást, a szennyvíz- és ivóvíz-
hálózatot. A pályázat legfõbb célja a vállalkozásbarát,
népességmegtartó településfejlesztés. A volt parancsno-
ki épületet például egy közel 800 négyzetméteres Tech-
nológiai Transzferközponttá alakítják át. A kétszintes épü-
letben konferencia-, rendezvény- és oktatótermek, tár-
gyalók, irodahelyiségek is lesznek – ezzel segítve a vál-
lalkozásokat, elsõsorban a fiatal vállalkozókat.

– Állagmegóvást is végzünk a projekt keretében, több
épületet meghagyunk, így lényegében egy fejlesztési te-
rületet kapunk. Ezt a jövõ igényeinek megfelelõen lehet
majd hasznosítani a késõbbiekben, lehet itt akár lakás-
építés, vagy más is.

KRESZ-PARK, JÁTSZÓTÉR, SÉTÁNYOK

Nemcsak új lehetõségeket teremtenek, hanem új közössé-
gi színteret is kialakítanak a projekten belül. Többek között
egy KRESZ-park, záportározó és egy 620 négyzetméteres ját-
szótér is lesz a volt laktanya területén – ezeket a családi és
sorházas Fészek, Ív utca mögötti részen alakítják majd ki.

– Bográcsozóhelyek, sétányok, padok is lesznek, és fon-
tos, hogy a közvilágítás is kiépül. Egy kerékpárúton a Fészek
utcáról be lehet majd jönni a területre és jó hír, hogy parko-
lók is épülnek majd. A záportározó pedig nemcsak szép,
hanem monumentális létesítmény lesz a területen – amely a
csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos esetleges problémá-
kat is megoldja – tette hozzá Dicsõ Péter projektvezetõ.

A beruházás zöldfelületi munkálatokat is magában fog-
lal, a területen 332 fát és több mint 13 ezer cserjét ültet-
nek majd, füvesítést is végeznek, valamint automata ön-
tözõrendszert is kiépítenek.

(Szerzõ: Dér Vivien)

JÖN A TAVASZ!

Ez a napközbeni pillanatkép ugyan magányos kocogót áb-
rázol, ám csalóka, mert egyre többen választják sportolás-
hoz a szabadteret. A népszerû helyszínek közül Sóstó még a
téli arcát mutatja, de a napsütés rengeteg embert csalogat
már ki hétvégén, s mire a Bujtosi Városliget „felébred”, az
újabb fejlesztések nyomán még vonzóbb lesz – errõl múlt
héten írtunk. S ha valaki még a teremben szeretne edzeni,
ott a „Mozdulj Nyíregyháza!” ingyenes, a városi
webportálon részletezett eseménysorozata, melynek elsõ
kiemelt vendége, Katus Attila jövõ héten tart nálunk átmoz-
gatást…
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KÜLÖNLEGES NAP
Elõbb Héra, majd Pallasz Athéné

lépett ki a Nyíregyházi Kodály Zoltán
Általános Iskola tanári szobájából.
Nem idõutazás részesei voltak a tanu-
lók, pénteken tartották a farsangot az
intézményben, és a gyerekek mellett
a tanári kar tagjai is beöltöztek.

MÉDIASULI AZ NYTV-BEN
Az Arany János Gimnázium és Ál-

talános Iskola Szõlõskerti Angol
Kéttannyelvû Tagintézmény média-
szakkörének tagjai a Nyíregyházi Te-
levízió stúdiójában jártak, ahol a tele-
víziózás háttérmunkájával ismerked-
hettek meg.

TOVÁBBKÉPZÉS
A JAOK Hematológiai Osztálya rend-

szeresen továbbképzõ tanfolyamokat
szervez a legújabb onko-hematológiai
kezelési lehetõségek bemutatására. A
programok nem csupán a hematológu-
sok, hanem a társszakmák számára is
hasznos információkat közvetítenek.

FÁKAT DÖNTÖTT A SZÉL
Az erõs, viharos szél miatt pénteken

több fa is kidõlt városunkban, többek
között a Liszt Ferenc és a Bocskai utca
keresztezõdésében. Egy gyümölcsfa a
közlekedésben is fennakadást okozott,
a katasztrófavédelem és az önkéntes
tûzoltók távolították el az úttestrõl.

EGÉSZSÉGES A LEVEGÕ
Nyíregyházán a légköri aeroszol 24

órás átlagkoncentrációja a Széna téri
mérõállomás adatai szerint az egész-
ségügyi határértékre csökkent, ezért dr.
Kovács Ferenc polgármester elrendel-
te a füstködriadó tájékoztatási fokoza-
tának visszavonását.

BÁLOZTAK A KÖLCSEYÉRT
Hetedik alkalommal rendezett jóté-

konysági bált a Kölcsey Ferenc Gim-
názium a Kemence csárdában. Az est
bevételét az iskola fejlesztésére fordít-
ják. Márk Attila Olivér igazgató köszön-
tõszavait követõen mûsor és tombola-
sorsolás szórakoztatta a résztvevõket.

ARCOK ÉS KÖNYVEK
Arcok és könyvek a történettudo-

mány mûhelyébõl címmel tartott elõ-
adást Müller Rolf a kommunizmus
emléknapja alkalmából a megyei le-
véltárban. Az erõszak neve: Péter Gá-
bor címû kötet szerzõjével Szemán
László fõlevéltáros beszélgetett.

OMLÁSVESZÉLY
Kárelhárítási munkálatokat végez-

tek a katasztrófavédelem szakembe-
rei hétfõ délelõtt a belvárosban. Ma-
gasból mentõ kosár segítségével a ró-
mai katolikus templomról távolították
el a balesetveszélyes, homlokzati ele-
meket.

INDUL A JELENTKEZÉS
A NYÁRI TÁBOROKRA

Bár még a nyári szünet egyelõre oly
elérhetetlennek tûnik, ha mást nem is, de
tervezni már lehet, hogy hogyan töltsék
el a gyerekek a vakációt. Ehhez nyújta-
nak segítséget az önkormányzat nyári
napközis táborai, illetve a szigligeti tábor.
Az elõbbire áprilistól, az utóbbira pedig
már most folyamatos a jelentkezés, a lét-
szám erejéig.

Szinte már nem telhet el úgy nyár, hogy
ne fogadják nyári napközis táborok a nyír-
egyházi lakhellyel rendelkezõ, nyíregyházi
székhelyû alapfokú általános iskolába járó
tanulókat. Erre az önkormányzat – csak-
úgy, mint a korábbi években – idén is je-
lentõs összeget különített el. Sziky Károly-
né szakmai programkoordinátor megke-
resésünkre elmondta, idén bõvül a tábori
helyszínek száma. 8 héten keresztül, 8-féle
tábortípusban lehet majd részt venni. A
már megszokott programokon túl – Mú-
zeumfalu; Úszótábor; Kis Vakond Tábor;
Nyelvi Tábor (Sóstóhegy angol/német);
Szõlõskerti angol nyelvi tábor, Focitábor
és Göllesz tábor – egy új helyszín is felke-
rül a listára nyolcadikként, sporttábor jel-
leggel.

1600 TÁMOGATOTT HELY VAN

Az önkormányzat idén is 1600 támoga-
tott helyet biztosít. Aki több turnusban sze-
retné gyermekét táboroztatni, az önkölt-
séges áron megteheti majd. A táborozás
június 17-étõl (hétfõtõl) augusztus 9-éig
tart, több turnusban, hétköznapokon. Ezek-
re továbbra is az oktatási intézményekben
lehet jelentkezni (ahová a gyermek jár), az
iskolai szervezõknél, áprilistól.

9 TURNUS A SZIGLIGETI
ÜDÜLÕBEN

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának tulajdonában és a
NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében
lévõ Szigligeti Gyermeküdülõben idén
közel 1000, nyíregyházi székhelyû alap-
fokú iskolában tanuló gyermek táborozhat
9 turnusban – tudtuk meg dr. Hudákné
Fábián Nórától, a gyermeküdülõ szakmai
koordinátorától, egyben táborvezetõjétõl.
Az elsõ turnus június 17-én indul, az utol-
só pedig augusztus 17-én ér véget. A tur-
nusok hétfõtõl szombatig tartanak.

Az általános iskolások 35  000 Ft/fõ dí-
jat fizetnek turnusonként (6 nap, 5 éjsza-
ka). A befizetett összeg tartalmazza a részt-
vevõk útiköltségét, a közüzemi díjakat, a
strandbelépõt, a szállás és a háromszori
étkezés költségét, valamint a szakmai prog-

CIVILEKNEK ÉS ÓVODAPE-
DAGÓGUSOKNAK IS

Ebben az évben is biztosítanak a
szervezõk idõpontot utószezonban
(2019. augusztus 17. – szeptember 2.
között) a nyíregyházi civil szerveze-
tek (nyugdíjasklubok), óvodapedagó-
gusok részére, hogy õk is eltölthesse-
nek néhány napot a Szigligeti Gyer-
meküdülõben.

ramok díját. A táborozó gyerekek azon-
ban nem egyformán fizetnek, mivel a ren-
delet lehetõvé teszi, hogy az önkormány-
zat üdülési támogatást biztosítson a nyír-
egyházi lakóhellyel (állandó lakcímmel)
rendelkezõ, nyíregyházi székhelyû alap-
fokú tanintézettel tanulói jogviszonyban
álló gyermek részére, ha rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult, tar-
tósan beteg, vagy akinek a szülõje három
vagy több kiskorú gyermekrõl gondosko-
dik. A támogatást évente egy alkalommal
(10 000 forint/fõ) lehet a gyermeküdülõ-
ben történõ üdüléshez felhasználni. Ezzel
az összeggel a részvételi díjak költségeit
lehet csökkenteni. A szigligeti táborba a
jelentkezés már folyamatos – a létszám
erejéig – az oktatási intézményekben.

SZIGLIGETI PROGRAMOK
1. nap (hétfõ):

utazás Szigligetre
délután: strandolás

2. nap (kedd):
délelõtt: Sárvári Gyógy- és Well-
nessfürdõ
este: ismerkedés Szigligettel

3. nap (szerda):
délelõtt: keszthelyi sétakocsiká-
zás, szabadprogram
délután: strandolás

4. nap (csütörtök):
délelõtt: strandolás
délután: strandolás vagy szabad
program
este: adrenalin bulihajó Bada-
csonyba

5. nap (péntek):
délelõtt: szigligeti várlátogatás,
várjáték megtekintése
délután: strandolás

6. nap (szombat):
hazautazás kb. 8.00 órakor

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: Somogyi Csaba
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ÚJABB TÖRTÉNELMI LÉPTÉKÛ KÖLTSÉGVETÉS NYÍREGYHÁZÁN
SOROZATBAN HATODIK ÉVE NINCS HIÁNYA A BÜDZSÉNEK ÉS HITELRE SINCS SZÜKSÉG

Az idei elsõ, ezúttal február elején tartott közgyûlésen
a képviselõk elfogadták Nyíregyháza 2019-es költségve-
tését. Bár a mérlegfõösszeg alapvetõen 500 millióval ke-
vesebb, mint tavaly, lehet, hogy az idei mégis rekordnak
számít, azóta ugyanis beadott a város egy jelentõs pályá-
zatot. 3,4 milliárd forintból 100 százalékos támogatott-
sággal fejleszthetjük ugyanis nyerés esetén a fürdõt, így
jóval több lehet a végösszeg, mint most a papíron lévõ
73,2 milliárd. A részletekrõl dr. Kovács Ferenc polgár-
mestert kérdeztük.

– Természetesen számít a mérlegfõösszeg a költségve-
tésnél, de nem ez az egyedüli szempont. Összehasonlí-
tásképp: mikor 2010-ben átvettük a várost, ez alig volt
több mint 31 milliárd, most több mint a duplája, csakúgy,
mint tavaly – mondta dr. Kovács Ferenc.

AZ ADÓSSÁG VOLT AZ ÖRÖKSÉG
– Ám ettõl is fontosabb, hogy akkoriban a költségvetési

hiány gyakorlatilag a negyede volt a fõösszegnek, most
pedig nincs – és ez már a hatodik olyan év egymásután,
amikor ezt el lehet mondani Nyíregyháza büdzséjérõl. Ez
azt jelenti, hogy a kiadásainkat a saját bevételeinkbõl –
beleértve a pályázati forrásokat, támogatásokat, adóbe-
vételeket – tudjuk finanszírozni, tehát nem kényszerülünk
arra, hogy hitelt vegyünk fel ahhoz, hogy a költségvetés
megállja a helyét. Ez azért fontos, mert 2010-ben, hivatal-
ba lépésemkor, majd 2011-ben 19 milliárd volt a hitel, a
hiány pedig 8 milliárd. Ehhez jött még egy szállítók által
kényszerbõl finanszírozott 4,7 milliárd forint, és még volt
egy készfizetõ kezességvállalása az önkormányzatnak,
azaz egy nagyon rossz feltételekkel kibocsátott, deviza
alapú kötvénye a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.-nek, ami szin-
tén ránk maradt – ez újabb közel két és fél milliárd forint
volt. Így indultunk, tulajdonképpen az akkori költségvetés
háromnegyedét jelentette az adósság.

 MOST NINCS HIÁNY, NINCS ADÓSSÁG
– Most nincs adósságunk, ez a hatodik évünk, hogy

nincs hiányunk, hitelt pedig csak biztonságból veszünk
fel 1,5 milliárdot, hiszen a mostani teljes összeg fele fej-
lesztésekre megy. Összességében: a pénzügyi helyzet és
a költségvetés abszolút stabil, a szerkezetét tekintve pe-
dig biztonságos. Egyrészt lehetõséget ad minden olyan
fejlesztésre, ami a város érdekében szükséges, miköz-
ben a mûködési kiadásoknak is megvan a háttere, a szo-
ciális, kulturális kiadások is folyamatosan növelhetõek.
Mindezek könnyen finanszírozhatóak. S ami a lényeg:
nem hitelekbõl fejlesztünk hat éve! Azért hat, mert né-
hány évig az örökölt csõdhelyzet miatt nem volt fejlesz-
tésekre lehetõség.

NÖVEKVÕ ADÓBEVÉTEL, FENNTARTHATÓ
FEJLESZTÉSEK

Dr. Kovács Ferenc – utalva a költségvetési vitában el-
hangzott észrevételekre – kifejtette: már a tervezésénél
fontos elem a majdani fenntartás, üzemeltetés, ezért át-
gondolt, szigorú pénzügyi szisztémában bonyolítják eze-
ket. – Vannak szükséges beruházások, amiket nem lehet
nyereséggel üzemeltetni, például az épülõ uszoda, vagy
a korábban sokszor megígért, de általunk megvalósított
jégpálya. Ám itt is meg kell határozni azt a keretet, amit
lehetséges erre fordítani. Ez a jégpályánál 20 millió forint,
de ennyiért mi jégidõt vettünk az iskolásoknak, hogy a
gyerekek megtanuljanak korcsolyázni, ami most új elem-
ként kibõvült a nagycsoportos óvodásokkal az Ovi Kori
programmal. S jóval könnyebben tudjuk mindezt finan-
szírozni, hiszen ne felejtsük el: az adóbevétel 2010 kör-
nyékén kerekítve 7 milliárd volt, most 12. Ez ötmilliárd
forint pluszt jelent, minden évben, és nem mínuszt, hitel
formájában, mint korábban...

SZAKSZERÛ HÁTTÉRREL
– Mindez persze nem „magától” történik. 2010-ben,

mikor áttekintettem a helyzetet, egyebek mellett azt is

észrevettem, hogy a fontos bevételi forrást jelentõ pá-
lyázati források menedzseléséhez nem volt szervezet.
Ekkor a polgármesteri kabineten belül három fõvel in-
dítottunk egy pályázati csoportot, amely ma már 21 fõs,
ebbõl is látszik, mennyire fontos a szerepük. Ilyen vo-
lumenû beruházássorozatot, amely most zajlik a város-
ban, nem lehet másként kezelni. Ennek mintájára az év
elejétõl elkezdtük a felkészülést arra, hogy várhatóan
2020 után, a következõ uniós ciklusban többségében
lesznek az üzleti jellegû pályázatok, források. Fiatal,
de tapasztalt, nyelveket beszélõ szakemberekbõl álló
csapatot kezdtünk el építeni, akik tudják ezeket a fo-
lyamatokat sikeresen menedzselni. Az eddigi uniós le-
hetõségeinket nagyon jól ki tudtuk használni, és sok
elõttünk áll még, amiket meg kell valósítani. Ugyanak-
kor azt is látni kell, hogy az építõipari árak az elmúlt
években jelentõsen emelkedtek, így 5–10 százalékot
adott esetben hozzá kellett tennünk, de egy 100 száza-
lékos támogatottságú pályázatnál még így is nagyon
elõnyös, amire példa sem nagyon volt 2010 elõtt. Rá-
adásul ezek kezelésére is lehetõséget ad most a költ-
ségvetés.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TARTALÉK
Dr. Kovács Ferenc kiemelte: mivel az uniós, hazai és

saját forrásokból óriási eredményként jövõ év végével
befejezõdhet az intézményrendszerünk felújítása, ahol
például az óvodák, szociális intézmények és bölcsõ-
dék mellett az iskolákból is kivettük a részünket (bár
azok állami mûködtetésûek, de a mi tulajdonunkban
vannak), így tudunk egy olyan alapot képezni, ami ki-
fejezetten a gazdaságfejlesztésre szól, korábban erre
esély sem volt. – E korábban kezdõdött projekt része-
ként már 48 hektár fejlesztési terület áll a rendelkezé-
sünkre, mely a Modern Városok Programja megállapo-
dás része volt, és konkrét tárgyalásaink vannak befek-
tetõkkel.

NYÍREGYHÁZA HAZAVÁR
Egy másik fontos eleme a költségvetésnek a Nyíregy-

háza hazavár program. – Ez is a jövõnek szól, össze-
kapcsolva a gazdaságfejlesztéssel. A tervünk, hogy azok
a nyíregyházi fiatalok, akik máshol végeznek egyete-
met, fõiskolát, minél többen jöjjenek haza. Tudjuk, hogy
ennek több feltétele van, egyrészt, hogy legyenek hoz-
zá munkahelyek. De láthatjuk, hogy folyamatosan mun-
kahelyteremtõ beruházások valósulnak meg, aminek kö-
vetkezménye, hogy a 2010-es, körülbelül 10 százalé-
kos munkanélküliség ma már 3 százalék körül van. Per-
sze költöznek is be Nyíregyházára, több mint ezer la-
kás épült vagy épül. S egy másik trend, hogy magasabb
minõségû munkahelyek is létesülnek, ami lehetõséget
teremt arra, hogy a fiatalok visszajöjjenek. Ez a straté-
gia a jövõnek szól, így nem idén decemberre várjuk a
megvalósulását.

ALULJÁRÓ A TOKAJIN ÉS
NAGYKÖRÚT-BEZÁRÁS

Múlt héten röviden beszámoltunk róla, hogy egy újabb
több évtizedes gondra születhet megoldás, elkezdõdhet a
korábban gondolt felüljáró helyett egy aluljáró tervezése
a Tokaji úti vasúti keresztezõdésben. A Fõmterv Zrt. készí-
ti a terveit annak a projektnek, melynek a végén a 38-as
fõút és a Budapest–Záhony vasúti fõvonal keresztezõdé-
sénél külön szintû csomópont jön létre.

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. hir-
detményébõl kiderül, hogy a program részeként a 38-
as útnak egy 1,5 kilométeres belterületi szakaszát négy-
sávosra bõvítik, valamint létrejön egy új átvezetés az
Érpataki-fõfolyás felett, és további, várhatóan jelzõlám-
pás csomópontokat alakítanak ki. A döntésrõl dr. Ko-
vács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt mondta a
Nyíregyházi Televíziónak, évtizedek óta húzódó téma
ez, ám 2010-ben, hivatalába lépve azzal szembesült,
hogy nem volt elõkészítve semmi.

SEMMI KONKRÉTUM NEM VOLT
– A Tokaji úti felüljárót minden választási kampány-

ban megígérték. 2010-ben kértem a kollégákat, hozzák
elõ az anyagokat, terveket, engedélyes terveket, mert
olvastam róla, minden kampányban úgy ígérték meg,
mintha a forrás is meglenne. Aztán kiderült, hogy konk-
rétan semmi nem történt. Azzal, hogy megígérték a kam-
pányban, másnapra el is felejtették, egy szalmaszálat nem
tettek keresztbe. Még egy egyszerû tervvázlatot, koncep-
ciót vagy tanulmányt sem találtam – mondta dr. Kovács
Ferenc. A polgármester hozzátette, ez a leendõ projekt
összefügg a Nyugati elkerülõ beruházásának elindultá-
val, melynek két szakaszát már átadták, a többi most
készül, valamint a Modern Városok Programban azóta
már megvalósult, Tokajig vezetõ kerékpárúttal. Az általa
kért elõzetes tervezgetésnél már látszott, hogy egy eset-
leges felüljáró a hosszú évek óta üresen álló, állami tu-
lajdonban lévõ volt mezõgazdasági fõiskola kollégiu-
ma elõtt jönne le, ami közlekedési és városképi szem-
pontból sem lenne elõnyös. Más városokban járva me-
rült fel az aluljáró koncepció, mint lehetséges alternatí-
va. A tervezésnél figyelembe kell venni rengeteg szem-
pontot, a lakóházak mellett a piacot, a repülõteret is.

MÁR A NAGYKÖRÚT BEZÁRÁSÁT IS TERVEZIK
Ugyanakkor hozzátette: egy hónapja elindulhatott a

nagykörút bezárásának tervezése is, amely a Debreceni
úti felüljárótól vezet majd 2x2 sávval a Vasútállomásig,
kerékpárúttal kiegészülve. Ezek is összefüggnek, s dr. Ko-
vács Ferenc szerint hosszú távra, 15–25 évre elõre kell
tervezni. – Ez egy óriási elõremozdulás. 1990 óta eddig
még soha nem jutott a nyíregyházi önkormányzat, sike-
rült elérni, hogy mind a két nagy infrastruktúrafejlesztés-
nél elindult a tervkészítés – fogalmazott a polgármester.
A NIF Zrt. tájékoztatása szerint a Tokaji úti aluljárónál a
tervezési feladat 2020 második felében fejezõdhet be.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Fotó: archív
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IRODALMI PÁLYÁZAT ÉS KOSZORÚZÁS AZ
ÁLDOZATOK EMLÉKÉRE

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából
meghirdetett irodalmi pályázat eredményhirdetése, Toma
András, az utolsó volt magyar hadifogoly egykori nyíregy-
házi lakóhelyénél rendezett koszorúzás, valamint az egy-
kori pártháznál történt megemlékezés is része volt a nyír-
egyházi emléknap eseményeinek. 27 középiskolás pálya-
munkáját értékelte a zsûri, melyek közül hatot díjazott.

2000. június 13-án fogadott el határozatot a Magyar
Országgyûlés, és nyilvánította február 25-ét a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapjává. Ahhoz az eseményhez
kötõdik, amikor 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Füg-
getlen Kisgazdapárt fõtitkárát a megszálló szovjet hatósá-
gok jogellenesen letartóztatták és a Szovjetunióba hurcol-
ták. Bronzszobra mementóként áll a Parlament elõtt.

– Több mint 20 évig a Gulágon, majd itt, Magyarorszá-
gon különbözõ állambiztonsági börtönökben tartották.
Ezzel indult meg az a hatalomátvétel, ami végül is két
éven belül realizálódott – emlékezett történészként is, dr.
Ulrich Attila alpolgármester.

100 MILLIÓ ÁLDOZAT

Világszerte közel 100 millió áldozatáról beszélnek a
kommunizmusnak, Közép- és Dél-Amerikában, illetve a
Távol-Keleten nagyobb mértékû pusztításról, testileg és lel-
kileg megsebzett emberrõl lehet tudni. Magyarországról

700 ezer embert hurcoltak el a Gulágra, kiknek fele soha
nem tért vissza. Családi elbeszélésekbõl vagy a történelem-
könyvek lapjairól szerzett megindító emlékekbõl és tények-
bõl születtek az idei, 9. irodalmi pályázat munkái. 13 isko-
la 27 diákja küldte be alkotását a Móricz Zsigmond könyv-
tárba. Itt szakavatott zsûri olvasta el a verseket, regényrész-
letet, interjút és levelet, majd döntött hat díjról és egy kü-
löndíjról. A résztvevõket 105 ezer forint értékû utalvánnyal
jutalmazta Nyíregyháza önkormányzata. Az elsõ helyezett
Révész Eszter Sára, a Mûvészeti Szakgimnázium diákja lett
Kárhozott félelem címû versével. (Ld. lent keretben.) Felké-
szítõ tanára: Polányiné Zakor Viktória Erzsébet.

A városházi esemény után az utolsó volt magyar hadi-
fogoly, Toma András nyíregyházi lakóhelyénél gyûltek
össze közéleti személyiségek, tanárok és diákok, emlé-
kezni és koszorúzni, majd a volt pártháznál, a Periférián
Alapítvány kezdeményezésére öt évvel ezelõtt állított
Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emlékmûvénél foly-
tatódott az emlékezés. Dr. Ulrich Attila alpolgármester
egy idézettel hangsúlyozta, emlékeztetni kell mindazokat
a generációkat, akik szerencsére nem élték át az egykori
borzalmakat.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Ám bár belül rothadó, díszes intelem...
Nézz csak körbe és lásd, ez mind-mind förtelem!

Itt állok egymagam, s számvetem életem.
Simítom iratát, könnyeknek e kereszten.
Haszontalan vérontás, egy szó is kegyetlen!
Fejbelõtt pillanat tornyosul felettem...

Sírok már mindenütt feltûnnek hirtelen!
Fegyverek hangja, már megszûnni képtelen.
Meggyötört hazánknak orcája fénytelen!
Mond! Oh mond meg, hol bújik meg az értelem...

KÁRHOZOTT FÉLELEM
Sírok mindenütt feltûnnek hirtelen...
Fegyverek hangja, már megszûnni képtelen.
Meggyötört hazánknak orcája fénytelen!
Mond! Oh mond meg, hol bújik meg az értelem?

Zokogó gyermek hangjában a végtelen.
Mások igazságát, megélni kénytelen!
Fegyvert vesz kezébe, lélek mi bûntelen!
Nem állhatja útját, se tank, se félelem.

Zsarnokok szavában, nem fér meg kegyelem!
Koholt vádak, ez mind csak néma sejtelem!
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ELEKTROMOS TÖLTÕK – MÁR ÖT HELYSZÍNEN
 A városban járókelõk észrevehették, hogy furcsa tech-

nikai eszközök „nõttek ki” a földbõl. Íme a magyarázat:
a nyíregyházi önkormányzat is törekszik a környezettu-
datosságra, ennek egyik példája, hogy támogatták az
elektromos autók töltésére irányuló fejlesztést. Az e-Mobi
Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel kötött együttmûködési
megállapodás alapján a cég három helyszínen gyorstöl-
tõt, két helyszínen pedig villámtöltõt telepített a város-
ban. Jelenleg próbaüzemben mûködnek, most a töltés és
a parkolás is ingyenes.

Az önkormányzat az elmúlt év júliusában az e-Mobi
Elektromobilitás Nonprofit Kft.-tõl kapott egy szándék-
nyilatkozatot, mely szerint a cég a városban öt darab
elektromosautó-töltõt telepít. Októberben megszüle-
tett az együttmûködési megállapodás is, amelyben rög-
zítették, hogy az elektromos töltõoszlopok beszerzé-
sét, letelepítését és üzemeltetését az e-Mobi Elektro-
mobilitás Nonprofit Kft. saját költségén valósítja meg,
az önkormányzat pedig a megvalósulási helyszíneket
biztosítja.

INGYENES A PARKOLÁS

Kósa Árpád kabinetvezetõ szerkesztõségünk kérdésére
elmondta, a nyíregyházi önkormányzat is törekszik a kör-
nyezettudatosságra, ennek egyik eleme az elektromos töl-
tõk felszerelése Nyíregyházán. Fontos tudni, hogy öt hely-

színen most próbaüzemben mûködnek, a töltés, valamint
a töltés idején a parkolás is ingyenes.

HÁROM GYORS ÉS KÉT VILLÁMTÖLTÕ

Az e-Mobi cég három helyszínen, a Bujtos, a Körte és
a Tavasz utcán 1-1 darab gyorstöltõt telepített, oszlopon-
ként egyidejûleg két gépjármû töltése és parkolása biz-

tosított. A Dob utcán egy darab villámtöltõt üzemeltek
be, de itt egyidejûleg egy autó töltése, parkolása lehetsé-
ges. A Szabadság téren hasonlóképpen egy villám töltõ-
oszlopot telepítettek, amely két jármû töltését szolgálja
ki, és két autó tud parkolni.

KILENC HELYET VESZ IGÉNYBE

A gyorstöltõk a Bujtos, a Körte és a Tavasz utcán már
az elmúlt év december végétõl próbaüzemben vannak,
a Szabadság téri és Dob utcai töltõoszlopok pedig idén
február közepétõl várják az autósokat. Az öt megvalósu-
lási helyszín összesen kilenc parkolóhelyet vesz igény-
be. Arról még nincs pontos információ, hogy meddig le-
het térítésmentesen használni az elektromos töltõket, de
az elektromos autók parkolása a töltés idejére akkor is
ingyenes lesz, ha már a töltésért fizetni kell majd.

ELEKTROMOS TÖLTÕK HELYSZÍNEI

Bujtos u. 12.
Univerzum Üzletház mögötti rész, Körte u.
Kodály Zoltán iskola mögötti rész, a Selyem u. – Ta-
vasz u. sarka
Vasvári Pál u. – Dob u.
Krúdy Ház mögötti parkoló (Szabadság tér – mélyga-
rázs mellett)

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Elektromos töltõ a Szabadság téren
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KIJEVBEN ÉRDEKLÕDTEK NYÍREGYHÁZA IRÁNT
Még egyéves sincs, máris van magyarországi elismeré-

se és a nemzetközi turisztikai közvélemény is felfigyelt
rá. Ha ez egy találós kérdés lenne, akkor a válasz: a Pangea
Hotel. A hagymakupolás katedrálisok városában, Kijev-
ben rendezték február 24-én az International Hospitality
Awards nemzetközi szállodai verseny díjátadóját, amelyre
Nyíregyháza város legújabb szállodája is meghívást ka-
pott. De a „hotellel” ment városi delegáció is, mely nyi-
tottságot és kíváncsiságot tapasztalt irántunk.

Az Európában egyedülálló tematikus állatkerti szálloda
két kategóriában is a nyertes jelöltek között volt, ami ön-
magában is óriási dolog, tekintve, hogy augusztustól van
egyáltalán nyitva... (S közben az Év Szállása versenyben
év végén szakmai különdíjat kapott.) Bár a fõdíjat végül
nem sikerült elhoznunk, de annál nagyobb volt az érdek-
lõdés a szálloda iránt azon a programon, amelyet másnap
rendeztek meg Magyarország Kijevi Nagykövetségén.

BEMUTATKOZTUNK A NAGYKÖVETSÉGEN

A Nyíregyháza és Magyarország Kijevi Nagykövetsége által
szervezett eseményen dr. Kádár András, Magyarország Kije-
vi Nagykövetsége Külgazdasági Irodájának vezetõje és dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte a
nagy létszámban megjelent utazásszervezõket, utazási iro-
dák vezetõit, a média képviselõit és a turisztikai szakembe-
reket. A nyíregyházi turisztikai attrakciókról és lehetõségek-
rõl Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Non-
profit Kft. ügyvezetõje és dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt. vezérigazgatója tartott prezentációt. A szakmai
program során intenzív érdeklõdés mutatkozott a város
turisztikai kínálata iránt, üzleti tárgyalások folytak az
együttmûködési lehetõségekrõl az ukrán utazási irodák,
konferenciaszervezõk és a nyíregyházi szakemberek kö-
zött, valamint számos televíziós és rádiós interjú készült.

WORKSHOP ÉS KÓSTOLÓ

A workshop keretében ajándékot is sorsoltak, ahol
Czifrik Viktória, a Pangea Hotel vezetõje egy rövid bemu-

tatkozást követõen személyesen nyújtotta át a nyertesnek
az általa képviselt szálloda két fõ részére szóló ajándék-
utalványát, továbbá a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. által felaján-
lott belépõjegyeket az Aquarius Élmény- és Parkfürdõbe.
A workshopot követõen a szervezõk egy pálinkakóstoló-
val egybekötött állófogadásra invitálták a megjelenteket,
ahol a vendégek megkóstolhatták a híres magyar kolbászt
és szalámit is.

 

EGYRE TÖBB UKRÁN VENDÉG

– A bemutatkozás célja volt, hogy ne csak a határ-
menti területekrõl, hanem a távolabbi régiókból is
emelkedjen a turisták száma, illetve minél több ven-
dégéjszakát töltsenek nálunk. A KSH elõzetes adatai
szerint 2018. évben az ukrán vendégek száma 11,79
százalékkal, a vendégéjszakák száma 3,83 százalék-
kal nõtt az elõzõ évhez képest Nyíregyházán, s sze-
retnénk, ha ez a növekedés tovább folytatódna – kom-
mentálta szerkesztõségünknek a látogatást Furkóné
Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetõje.

IGAZI DISZNÓTOROS VOLT
Nagyjából tízezren látogattak ki a Sóstói Múzeum-

faluba a II. Nyírségi Disznótoros Fesztiválra február
közepén, mely nagy sikert aratott. Az egyben XVIII.
Nemzetközi Böllérverseny egyik utózöngéje egy le-
vél, mely szerkesztõségünkbe érkezett egy családapá-
tól, aki városban született gyermekének valami ha-
gyományosat tudott mutatni...

„Nekem is élmény volt a disznóvágásos rendez-
vény, hát még a fiamnak! Én még jól emlékszem a
malacvisításra és a felnõttek tüsténkedésére azokon a
hajnalokon, vidékrõl származom ugyanis, így volt
annak idején részem disznótorban. Igaz, akkor csak a
farkát fogtam meg, azt is inkább, mikor már feküdt...
De hiába meséltem eddig errõl a fiamnak, mást ezt
élõben látni. Bár nem hajnalban értünk ki, így a vá-
gásról lemaradtunk, de a feldolgozásról és a kóstolás-
ról nem. Sok helyen megfigyelhettük, hogyan készül
a kolbász, a hurka, és hogy az nem a semmibõl kerül
az áruházak hûtõibe, hanem összehangolt kezek mun-
kája által. Mindenhol nagyon kedvesen fogadtak és
kínáltak, a kóstolójegy ára is korrekt volt, a látvány
mellett pedig plusz élmény volt a fiamnak a játszó-
park, méltó volt a múzeumfaluhoz. Nekem tetszettek
a színpadi programok is, de talán pár padot le lehetne
oda rakni, ha valaki tovább idõzne. A napos idõvel
szerencsénk volt, az pedig jó újítás, hogy ingyenes
buszokkal is ki lehetett menni Sóstóra, sokan is voltak
rajta. Így legalább én is megkóstolhattam a toroská-
poszta mellett a fogópálinkát is...”

OLVASÓI LEVÉL

Polgármesteri prezentáció szakembereknek és a médiának
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A GYÛRÛK URA TRILÓGIA A KEDVENCE
A 100 ÉVES HERMINA NÉNINEK

Mindenki annyi idõs, amennyinek érzi magát – tartja a
mondás. Ez fokozottan így van a nyíregyházi Balogh
Istvánné, Hermina néninél is, aki a napokban töltötte be
100. születésnapját, de még mindig csak 70-nek gondol-
ja magát.

Két évvel ezelõtt, 108 éves korában hunyt el Major
Ferencné, Kató néni, Nyíregyháza és a megye eddigi kor-
rekordere. Õt „csak” egy évvel elõzte meg Magyarország
legidõsebbje. Hogy jelenleg ki vezeti az öregségi listát,
arra lapzártánkig sajnos nem érkezett meg a válasz az
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságtól, azonban
annyit tudni lehet, hogy a 2017-es év második félévének
adatai szerint Nyíregyházán az öregségi nyugdíjban ré-
szesülõk közül a legidõsebb 1914-es születésû volt. Ak-
kori nyilvántartásuk szerint pedig városunkban négy 100
év feletti személynek folyósítottak ellátást. Ebbõl is az kö-
vetkezik, hogy a napokban 100. születésnapját betöltõ Ba-
logh Istvánné, Hermina néni is ott van a „legek” között,
sõt, arra is jó esélye van, hogy akár az országos rekordot
is megdöntse. 1919-ben született, de ha megkérdezik tõle,
hogy hány éves, még mindig csak „hetvenet” felel.

FÉRJET AJÁNLOTTAK NEKI

Hermina néni 1919. február 15-én született Sajóládon.
Szép, kiegyensúlyozott gyermekkora volt, jól tanult, sze-
retett olvasni, azonban sokat segített az édesapjának a
határban, mivel fiúgyermek nem lévén a családban, a lá-
nyok végezték a férfimunkát. 1940-ben, 21 éves korában
ment férjhez Balogh Istvánhoz, akivel egy hónappal elõt-

te ismerkedett meg. Mivel azonban megtetszettek egymás-
nak, hamar meg is tartották az esküvõt.

MEGMENEKÜLT A MÁLENKIJ ROBOT ELÕL

Az 1945-ös év fordulópontot jelentett az életében. Ek-
kor ugyanis a szovjetek által megszállt országokból elkezd-
ték elhurcolni a férfiakat és a nõket a Szovjetunió terüle-

tére. Ez a sors várt volna Hermina nénire is, azonban ab-
ban az idõben a második lányukkal volt terhes, és egy
cipészmester közbenjárásának köszönhetõen végül kiál-
lították a sorból és megmenekült. Férjének nem volt ekko-
ra szerencséje. Õt elvitték kényszermunkára és bár folya-
matosan küldte neki a leveleket, soha nem érkezett rájuk
válasz. Késõbb, amikor egy falubelijének sikerült hazatér-
nie, tõle tudta meg, hogy férje vérhasban elhunyt. Hermi-
na néni egyedül maradt 4 árvával, akiket kemény munká-
val, kitartással, szeretettel nevelt. Golopról 1965-ben köl-
tözött Szerencsre, a cukorgyárban vállalt munkát. 2017-
ig ott élt, majd Nyíregyházára unokája fogadta be.

ELÁRULTA A HOSSZÚ ÉLET TITKÁT

Hermina néni mai napig itt él, jó egészségben, bár már
kissé megkopott szellemi képességben. Másfél évvel ez-
elõtt még önálló volt, egyedül járt a Tescóba bevásárolni,
krumplit ásott ki a földbõl, és szeretett olvasni is, a Gyû-
rûk ura trilógia volt a kedvence. Az orvosa az egyik ki-
vizsgálás során azt tanácsolta neki, hogy mozogni kell,
azóta pedig Hermina néni vallja: a sok mozgás a hosszú
élet titka. Na meg persze a lencse, ami a kedvence.

„Beteges nem vagyok, csak nem bírok úgy dolgoz-
ni, mint régen.”

Hermina néninek a kilences szám egész életében sze-
rencsét hozott. 4 unokája, 9 dédunokája és 11 ükunokája
van. Õ 1919-ben született, a lánya 1959-ben, az unokája
1989-ben, a 12. ükunokája pedig az õ születése után 100
évvel késõbb, 2019 õszén fog. További jó egészséget kí-
vánunk neki.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Március 9-én a nyíregyházi Con-
tinental Arénában a legnagyobb retró
slágerekre bulizhatunk. Az est során
színpadra lép Mr. President, Korda
György és Balázs Klári, de elhozza leg-
népszerûbb számait többek közt az
Apostol, a TNT és Zoltán Erika is. A
kilencórás show során a hatvanas-het-
venes évek legnépszerûbb dalaira, a
nyolcvanas-kilencvenes évek slágere-
ire nosztalgiázhatunk.

Mr. President legnagyobb slágerei a
Coco Jamboo, a Happy People és az I
Give You My Heart. Idén a német együt-
tes Magyarországon csak két alkalom-
mal, elsõként Nyíregyházán, a Nõnapi
Retró Fesztiválon lép fel.

Az Apostol együttes a Nehéz a bol-
dogságtól búcsút venni számával rob-
bant be a hazai könnyûzenébe. A het-
venes évek közepétõl sorra jöttek tõ-
lük az olyan slágerek, mint a Nincs sze-
rencsém, Eladó, kiadó most a szívem.

Korda Gyuri bácsi Klárikával elma-
radhatatlan fellépõi egy retró fesztivál-
nak. Gyuri bácsi elõbb a hatvanas évek-
ben a Táncdalfesztiválon hódította meg
a nõket, majd a fiatal tévénézõk szívé-
be lopta be magát a pókerközvetítése-

NÕNAPI RETRÓ FESZTIVÁL
ken. „Klárikámmal” a nyolcvanas évek
eleje óta alkotnak egy párt. A Mamma
Maria mellett mindenki kedvence a
Lady Carneval és a Találd ki gyorsan a
gondolatom.

A Túl szexi lány, aki Szerelemre szü-
letett és elcsavarta a fejét Casanova,
Zoltán Erika is színpadra lép táncosai-
val. A TNT, Ákos és Inti elsõ slágere
1996-ban a Bakancsdal volt, az orszá-
gos népszerûséget a Rendõrnõ hozta
meg számukra. Majd jött a Titkos üze-
net és a csapat megállíthatatlanul az
egyik legnépszerûbb zenekar lett. Gye-
re és álmodj, Bújj hozzám, Szomorú
alkalom, csak néhány, az est során fel-
lépõ Desperado dalaiból.

Várkonyi Attila (DJ Dominique) az
egyik legnépszerûbb DJ hazánkban.
1985 óta lemezlovasként és ceremónia-
mesterként is dolgozik, rádiós és tele-
víziós munkái mellett. Zenélt Dr.
Alban, Michael Jackson, Captain Jack,
The ’Cause, Emilia, illetve a Cascada
koncertjén. Dolgozott együtt Hevesi
Tamással, a Happy Ganggel, de írt dalt
az Ámokfutóknak is.

Gyere és táncolj a legnagyobb slá-
gerekre március 9-én, Nyíregyházán,
a Continental Arénában!                 (x)
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A SZÁMOK POZITÍV TENDENCIÁT MUTATNAK
JÖVEDELMEK ÉS JÖVEDELMI VISZONYOK A TÍZÉVES KUTATÁS TÜKRÉBEN NYÍREGYHÁZÁN

Két héttel ezelõtti számunkban beszámoltunk arról,
hogy a nyíregyháziak életminõségének változását követ-
te nyomon egy példaértékû projekt keretében nyíregy-
házi szakemberek csoportja. A Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális és Köznevelési Osztálya, valamint a Debreceni Egye-
tem Egészségügyi Karának Szociális és Társadalomtudo-
mányi Intézete 2008-ban indította el azt a városi kuta-
tássorozatot, melynek célja a nyíregyháziak életminõsé-
gének folyamatos figyelemmel kísérése, a változások
elemzése és bemutatása. Mint kiderült: a nyíregyháziak
életminõség-indexe számos változó alapján elemezve je-
lentõsen nõtt, a fontosabb területek közül ezúttal a jöve-
delmi viszonyok adatait analizálja a kutatásvezetõ, dr.
Fábián Gergely.

A jövedelmek vizsgálatánál a háztartásokban keletke-
zõ nettó, szabadrendelkezésû jövedelmek jellemzõit és
különbözõ eloszlásait elemezzük, nincsenek információk
a bruttó jövedelmekrõl, illetve a bruttó és nettó jövedel-
mek „viszonyáról”. A háztartások összetételébõl adódó-
an számos jövedelemtípus mérhetõ, megjelenik a munka-
végzésbõl, vállalkozási tevékenységbõl származó jövede-
lem, egyes szociális transzferek (családi pótlék, gyed, gyes),
vagy az idõsebbek esetében az öregségi nyugdíj stb. Eb-
ben az értelemben egy háztartásban többféle jövedelem
keletkezik, vizsgálatunkban ezekre kérdezünk rá.

40 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ ÁTLAG

Eddigi kutatási eredményeink alapján elmondható,
hogy 2008 és 2018 között a város jövedelmi helyzeté-
nek jellemzõi, illetve annak változásai számos esetben
„lekövették” az országos tendenciákat. 2008 és 2010
között csökkent az egy fõre jutó jövedelem átlaga, az
akkor kirobbant gazdasági-financiális válság hatására,
míg 2010-tõl folyamatos növekedés figyelhetõ meg. 2010
és 2018 között országosan 37 százalékkal, míg a város-
ban valamivel erõteljesebben, 40 százalékkal nõtt az át-
lagjövedelem.

 1. ábra:   Az átlagjövedelem alakulása Nyíregyháza
városában – az egy fõre jutó háztartási jövedelmek

alapján (átlagértékek, forintban)

A VÁROS KÖVETI AZ ORSZÁGOS TRENDET

Az átlagjövedelem növekedése elsõsorban 2012–2013-
tól vált dinamikusabbá. A legutóbbi, 2015-ös adatfelvéte-
lünkhöz viszonyítva, a növekedés üteme 2018-ra elérte a
13 százalékos arányt. A nyíregyházi átlagjövedelem ugyan-
akkor néhány ezer forinttal még mindig elmarad az orszá-
gostól, hiszen a vizsgált idõszakban a Központi Statiszti-
kai Hivatal számításai szerint ez az összeg 108 000 forint
volt. A város általában egy-, másfél éves csúszással követi
az országos trendeket.

POZITÍVABB MEGÍTÉLÉS

A városlakók szubjektív megítélése is javult, hiszen
2018-ban jóval magasabb volt azoknak az aránya 2015-

höz képest, akik úgy vélekedtek, hogy javult az anyagi
helyzetük, és alacsonyabb azoké, akik inkább romlásról
számoltak be.

TÖBBEN JOBBAN

Azok aránya, akik úgy vélik, hogy nem változott a ház-
tartás anyagi helyzete, szinte változatlan, ugyanakkor po-
zitív elmozdulásról, azaz javulásról jóval többen számol-
nak be, mint a korábbi években (arányuk megduplázó-
dott), illetve jelentõsen csökkent azok aránya, akik inkább
romlást érzékelnek. A háztartások felszereltsége, tartós
fogyasztási cikkekkel való ellátottsága is jelentõsen javult
az elmúlt tíz évben.

2008 2010 2018
Hûtõszekrény 98,3 99,3 100
Színes televízió 98,2 98,8 99,4
Mosógép 96,4 97,6 96,0
Mobiltelefon 89,3 91,5 95,6
Mikrohullámú sütõ 83,7 93,0 99,0
Vezetékes telefon 62,3 64,9 61,8
DVD-lejátszó 61,1 68,9 61,7
Számítógép 59,0 73,2 62,3
Személygépkocsi 57,3 64,7 71,3
Internet-hozzáférés 47,8 63,3 86,9
Digitális fényképezõgép 43,7 52,5 56,8
Szélessávú internet-hozzáférés 36,3 47,0 76,9
Mosogatógép 19,8 25,7 38,3
Egyéb ingatlan 13,0 10,4 14,3

1. táblázat:   A nyíregyházi háztartások felszereltsége –
a tartós fogyasztási javak aránya, 2008–2018 (%)

INTERNET: JOBB AZ ORSZÁGOSTÓL

A hûtõszekrény, a színes televízió, a mosógép már tíz
évvel ezelõtt is alapfelszereltségnek számított, bizonyos
fokig már ide számíthatjuk a mobiltelefon meglétét is,
ugyanakkor jelentõs elmaradást mértünk például az
internet-hozzáférés esetében. Napjainkra ez a helyzet
gyökeresen megváltozott, jelentõsen nõtt (többek között)
a személygépkocsi-állomány, és a mai életünkben alap-
vetõ fontossággal bíró internet-hozzáférés, ezen belül is a
szélessávú internet elérése. Különösen ez utóbbi fejlõdé-
se dinamikus. Korábban az elemzésekben folyamatosan
azt kellett kiemelnünk, hogy a város, fõként a nemzetközi
összehasonlításban, jelentõsen elmarad az internetelérés
esetében, Nyíregyháza 2018-ra utolérte az uniót, hiszen
az unió 28 tagországában a háztartások 86 százaléka ren-
delkezett internetkapcsolattal a vizsgált évben. Az unió-
ban jellemzõen a skandináv országok rendelkeznek a leg-
kedvezõbb adatokkal, kiemelkedik Izland, ahol már a ház-
tartások 97 százalékában van internet-hozzáférés, ami a
legmagasabb arány az unióban. Kismértékben ugyan, de
a városi érték ma már meghaladja az országosat, ugyanis
a magyar háztartások 83 százaléka rendelkezik jelenleg
internet-hozzáféréssel.

KÉTSZER ANNYIAN NYARALNAK

A jövedelmi helyzet javulására utal, hogy míg 2012-
ben a városlakók mindössze 23 százaléka nyilatkozott úgy,
megengedhetik maguknak, hogy évente legalább egyszer
elmenjenek nyaralni, addig ez az arány 2018-ban már 52
százalékra nõtt.

FOGYASZTÁS: RÉGIÓS ELÕZÉS

Érdemes azt is kiemelni, hogy bár régiónkban, az Észak-
Alföldön a fogyasztás színvonala továbbra is elmarad az
országostól, az elmúlt két évben dinamikusan nõtt, mér-

téke a pesti régió után itt volt a legmagasabb, 12 száza-
lékkal haladta meg az elõzõ évit, megelõzve ezzel az
összes többi hazai régiót.

JÖVEDELMI EGYENLÕTLENSÉGEK

A jövedelmi egyenlõtlenségek vizsgálatának egyik leg-
elterjedtebb mérõszáma az úgynevezett S80/S20-muta-
tó, ami a leggazdagabb és a legszegényebb ötödök közti
jövedelemkülönbséget vizsgálja. Minél nagyobb az ér-
téke, annál nagyobb az egyenlõtlenség. Nyíregyháza vá-
rosában a különbség jelenleg 4,3, ami azt jelenti, hogy a
legtehetõsebb 20 százalék átlagjövedelme négyszerese
a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezõ ötöd átlag-
jövedelmének.

Ez az érték gyakorlatilag megegyezik a hazaival (4,4)
és nemzetközi összehasonlításban sem számít jelentõsnek.
Az EU átlaga 5,1, igaz, jelentõs eltérések figyelhetõk meg
az egyes tagországok között. Míg Csehországban és Szlo-
véniában kifejezetten alacsonyak a különbségek (3,4-3,4),
addig például Litvániában és Bulgáriában igen jelentõsek
(7,3-8,2). A rendszerváltó országok közül a hazainál (és a
városinál) magasabb értékek mérhetõk Lengyelországban,
Horvátországban, Lettországban és Romániában is.

Korábbi kutatásaink eredményei, de a vonatkozó hazai
adatfelvételek is megerõsítik, hogy a jövedelmek alakulá-
sára az iskolázottság gyakorolja a legerõteljesebb hatást.
Ebben az esetben természetesen a már befejezett végzett-
ségeket vizsgáljuk.

2. ábra:   A jövedelmek egyenlõtlenségei Nyíregyháza
városában – az egy fõre jutó háztartási jövedelmek
eloszlása a városlakók iskolai végzettsége alapján,

2010–2018. (átlagértékek, forintban)

ISKOLA ÉS JÖVEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Bár minden csoportban nõttek az átlagjövedelmek, a
különbségek évek óta egyértelmûek, minél magasabban
iskolázott valaki, annál magasabb a jövedelme is. Termé-
szetesen a végzettség nem közvetlenül, önmagában hat a
jövedelmekre, hanem áttételesen, a magasabban kvalifi-
káltak kedvezõbb helyzetben vannak a munkaerõpiacon,
minél iskolázottabb valaki, annál jobb munkája, állása lesz,
és annál többet fog keresni.

TÍZ ÉV TÁVLATÁBAN

Nyíregyháza városában a gazdasági-társadalmi válság
hatásai 2008 és 2010 között voltak a legerõteljesebbek.
Jól mérhetõ volt a jövedelmek csökkenése ebben az idõ-
szakban. A 2010 és 2012 közötti periódus a válságból való
kilábalás idõszaka, nominális értékben is nõttek a jöve-
delmek, a növekedés mind a háztartásokra jutó összjöve-
delem, mind az egy fõre jutó jövedelmek esetében mér-
hetõ volt. A kedvezõ tendenciák folytatódtak 2012 és 2015
között is, de különösen 2015 után, hiszen nõttek a nettó
jövedelmek, szinte minden társadalmi csoport esetében.
Ez a változás jól mérhetõ a jövedelmi helyzet szubjektív
megítélése esetében is.
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KÖSZÖNÖM, KÉREM – DR. SCHIFFER MIKLÓS A VISELKEDÉSRÕL
Nyíregyháza vendége volt dr. Schiffer Miklós. Magyar-

ország egyik vezetõ stílustanácsadója a városi Nívó díjas
Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület rendezvénysoro-
zatán a legújabb, „Köszönöm, kérem” címû könyvét
mutatta be. A Korona Hotel múlt péntek esti talkshow-
ját megelõzõen a Nyíregyházi Televíziónak adott exklu-
zív interjújában azt mondta: a hiány szülte a kötetet, mely
a viselkedéssel foglalkozik.

A városi Nívó díjjal tavaly decemberben kitüntetett Vál-
lalkozók Nyíregyházáért Egyesület a karitatív munkán és
a rendszeres találkozókon túl évekkel ezelõtt egy rendez-
vénysorozatot is indított, melyben szakmájuk kiválósága-
it invitálja meg elõadásra és kötetlen beszélgetésre. A
mostani elején meghívottként dr. Kovács Ferenc polgár-
mester adott tájékoztatást a fontosabb, aktuális városi fej-
lesztésekrõl.

DIVAT UTÁN VISELKEDÉS

2017-ben már sikeres prezentációt tartott gyakorlatias
tanácsokkal a meghatározó helyi gyökerekkel rendelkezõ
középvállalkozóknak dr. Schiffer Miklós, akkor a divat
témakörében. Ezúttal legfrissebb könyve kapcsán a visel-
kedésrõl szólt másfél órán keresztül a stílustanácsadó, aki
nem klasszikus etikett- vagy protokollkönyvet alkotott.

találkoznak II. Erzsébettel, akkor azt nekik meg fogják mon-
dani pontosan, hogy hova állhat, mit mondhat (ha kérdezi
a királynõ...), hogyan kell köszönni, hogyan kell megha-
jolni. Tehát ez szerintem jópofa dolog, de csak a hab a
tortán. Az én véleményem szerint az lenne a fontos, hogy
a hétköznapokban tudjunk viselkedni, köszönni, bemu-
tatkozni – fogalmazott dr. Schiffer Miklós szerzõ, stílusta-
nácsadó.

PRAKTIKUS TANÁCSOK

A könyv éppen ezért ilyen praktikus dolgokkal foglal-
kozik, az sms és ímél használatától a vendégségig és aján-
dékokig, a családi élettõl az utazáson át a terített asztalig.
A szerzõ azt mondja: a nõk nagyon vágynak arra, hogy
tudjanak viselkedni a férfiak, azonban ezek átörökítése
az elmúlt évtizedekben elsikkadt, így meg kell nekik taní-
tani.

ÖT LÉNYEGES TEENDÕ

Dr. Schiffer Miklós szerint, ha leegyszerûsítjük, öt do-
log a fontos: legyél udvarias, tudj köszönni és megköszön-
ni, bemutatkozni, valamint légy pontos. Erre épül min-
den, fõként ezek szoktak hiányozni. Így, ha ezek men-
nek, már nagy baj nem lehet...

NEM A KIRÁLYNÕHÖZ...

– Azt gondolom, hogy az embereket nem az érdekli,
hogy mi van akkor, ha találkoznak II. Erzsébettel. Ha õk

Dr. Schiffer Miklóst Tarczy Gyula kérdezte a Korona
Hotel színpadán a Vállalkozók Nyíregyházáért

Egyesület estjén

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ – Lakossági fórumra
Tárgy: Nyíregyháza MJV szabályozási tervének módosítá-

sa 10 területre teljes eljárásban, 5 területre tárgyalásos eljá-
rásban és a Helyi Építési Szabályzat módosítása

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a város szabályozási tervé-
nek módosítása kapcsán a Partnerek és helyi lakosok tájékoztatá-
sa, véleményének és javaslatainak megismerése érdekében lakos-
sági fórumot tart 2019. március 7. (csütörtök) 16.00 órától.

A fórumon a városi fõépítész tájékoztatja az érdeklõdõ-
ket a Mellékletben megjelölt területekre elõkészített módo-
sítási javaslatokról.

A lakossági fórum helyszíne: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Bencs terem. Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
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JELZÕRENDSZERI TANÁCSKOZÁS TAVASZ: VÉRADÁS A NYÍR-
EGYHÁZI EGYETEMEN

  Március 5-6-7-én (kedden, szerdán és csütörtökön)
várják a véradókat, az immár hagyományos tavaszi
véradónapokra a Nyíregyházi Egyetemen. A helyszín is
a megszokott: az intézmény „B” tanulmányi épülete.

– Az egyetem, a Magyar Vöröske-
reszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete és az Országos Vérellátó
Szolgálat által szervezett véradásra
mindhárom napon 11.00 és 14.30 kö-
zött várják a segítõ szándékú véradó-
kat – tájékoztatott Halkóné dr. Rudolf
Éva, az egyetem igazgatási és humán-
politikai központjának központveze-
tõje. A Nyíregyházi Egyetem társadal-

mi szerepvállalásának egyik fontos eleme, hogy évente
két alkalommal helyet biztosít az eseményeknek, melyre
nemcsak az egyetem hallgatóit, oktatóit, munkatársait,
de az intézményi campuson dolgozókat és a városrész
lakosait is várják. A véradások idõpontjait az igények-
hez igazítva alakították ki a társszervezõkkel, remélik,
így még többen döntenek úgy, hogy segítenek és meg-
mentenek három életet. – A hallgatók részvétele az ese-
ményen országosan is magas, az utóbbi években több-
ször dobogón szerepelt az intézmény, egy alkalommal
meg is nyerte a felsõoktatási véradóversenyt. Bár idén
már nem rendeznek ehhez hasonló megmérettetést a
fõiskolák, egyetemek között, mégis fontos, hogy az egye-
tem polgárai ily módon is hozzájárulhassanak a helyi
közösség támogatásához, közvetetten a kórházak
gyógyítómunkájához – emelte ki a központvezetõ.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET
A NYÍREGYHÁZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

2019. ÉVI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK és EU-s PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága sa-
ját hatáskörében pályázatot hirdet vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, a város köznevelési
intézményei nemzetközi cserekapcsolatainak és EU-s programjainak támogatására.

Pályázat célja: a nyíregyházi köznevelési intézmények nemzetközi kapcsolatainak támogatása, ezen belül
is kiemelten azoknak a diákcseréknek és külföldi testvérintézményi együttmûködéseknek, amelyek hozzájá-
rulnak a tanulók nyelvi ismereteinek a fejlesztéséhez, más országok kultúrájának a jobb megismeréséhez.

Pályázók köre: a pályázaton kizárólag Nyíregyháza közigazgatási területén belül mûködõ közne-
velési intézmények vehetnek részt, amelyek Nyíregyháza város önkormányzatának nemzetközi, ki-
emelten a testvér- és partnervárosi kapcsolatrendszerét erõsítik.

Nem pályázhatnak civil szervezetek, alapítványok.
Nem kérhetõ támogatás mûködési költségre, kizárólagosan köznevelési program megvalósítására.
Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az intézmény
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel.
Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az intézmény
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el.
Pályázati keretösszeg: 1  800 000 Ft.
Programonként maximálisan pályázható összeg: 100 000 Ft.
A pályázat beadásának határideje: 2019. március 26.
A pályázat feltételei: a pályázat keretében kizárólag a 2019. január 1. és december 31. között

megvalósuló programok kerülnek elbírálásra.
A pályázattal kapcsolatos fõbb információk: egy köznevelési intézmény több nemzetközi vonatko-

zású programjának megvalósítására is benyújthat pályázatot, de minden egyes programra külön pályá-
zati adatlapot kell beadnia.

A pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon le-
tölthetõ, a Kulturális Osztály titkárságán személyesen átvehetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtat-
ványon és a formanyomtatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz, 2019.
március 26. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., Kulturális Osztály 137/A
szoba), vagy elektronikus úton pdf formátumban a sinkovicz.agnes@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

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

A beérkezõ pályázatokat a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a soron következõ ülésén
bírálja el.

A Bizottság a formailag hibás, hiányosan beérkezett pályázattal érdemben nem foglalkozik, fenn-
tartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül elutasítja.

Tormássi Géza
a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Halkóné
dr. Rudolf Éva

Jelzõrendszeri szakmai tanácskozásra várta partnereit
a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ a Vá-
rosházán. Céljuk, hogy elõsegítsék a gyermekek család-
ban nevelkedését, megelõzzék a veszélyeztetettségüket.
Áttekintették a gyermekjóléti alapellátás formáit és a ta-
pasztalatok alapján intézkedési tervet is készítenek.

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvény, illetve a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételei-
rõl szóló rendelet alapján hívta össze partnereit a Nyír-
egyházi Család- és Gyermekjóléti Központ a jelzõrend-
szeri szakmai tanácskozásra. Jászai Menyhért alpolgármes-
ter köszöntõjében hangsúlyozta, Nyíregyháza számára
nagyon fontos a gyermekek védelme, életkörülményeik
javítása, ezért az elmúlt esztendõben sok erõfeszítést tet-
tek ennek érdekében az állammal karöltve. 2016-tól meg-
alakították az egységes központot, amely a családsegítést
és a gyermekjóléti szolgálatot egyesítette. Járási kötele-
zettségi ellátással dolgoznak, így már nem csak a nyíregy-
házi gyerekek számára érhetõ el a segítségnyújtás.

SZAKEMBEREK AZ ÓVODÁKBAN
ÉS AZ ISKOLÁKBAN

Mint elhangzott, az elmúlt év szeptemberében beindult
az iskolai és óvodai szociális segítõ tevékenység, így a
nyíregyházi járás valamennyi oktatási-nevelési intézmé-
nyében megjelentek a szakemberek. Elsõdleges feladatuk
a prevenció, hiszen a pedagógus, a szülõ és a gyerek által

jelzett problémákat frissen tudják kezelni. Az eredményes-
séget a számok is alátámasztják. Lengyelné Pogácsás Má-
ria, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ in-
tézményvezetõje elmondta, tavaly 1745 jelzés érkezett a
rendszer tagjaitól, a hatóságot pedig 1500 ügyben vonták
be. A prevenció azért fontos, mert a jövõbeni cél, hogy
minél több esetet tudjanak szociális alapszolgáltatás ke-
retében kezelni.

A jelzõrendszeri tanácskozás résztvevõi megismerked-
hettek az Egészségfejlesztési Iroda mûködésével, bemu-
tatkozott a fogyatékosságügyi tanácsadó szolgáltatás, va-
lamint tájékoztatót hallhattak a gyermekvédelmi szolgá-
lat szakmai tevékenységérõl.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Lengyelné Pogácsás Mária, a Nyíregyházi Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetõje és Jászai

Menyhért alpolgármester

NEMZETKÖZI OKTATÁS A
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN
A Nyíregyházi Állatpark évtizedek óta

tart szemléletformáló, oktató tevékenysé-
get, gondoljunk csak a közkedvelt nyári
táborra, a Zoo-sulira, vagy az év közbeni
erdei iskola foglalkozásokra.

Ezek a programok elsõsorban az általá-
nos iskolás korosztálynak szólnak, míg a
szakvezetések alkalmával a középiskolai és
egyetemi hallgatók tanulnak – többek kö-
zött – az állatkertek szerepérõl.

MALAJZIÁBÓL ÉS HOLLANDIÁBÓL IS

Évente több tucat egyetemi hallgató írja
a szakdolgozatát a Nyíregyházi Állatpark
oktatási, turisztikai és fajmegõrzési tevékeny-
ségérõl, ráadásul a park közkedvelt nyári
gyakorlati helyszín a felsõoktatási intézmé-
nyek hallgatóinak is. Ezek a tanulók elsõ-
sorban Magyarországról érkeznek, de min-
den évben fogadunk külföldi diákokat is.

Az elmúlt esztendõkben többek között
Malajziából, Romániából, Hollandiából jöt-

tek hallgatók, akik több hétig tartózkodtak a
Nyíregyházi Állatparkban, s gyakorlati tudást
szereztek az egzotikus állatok tartásáról.

BETEKINTÉS A KULISSZÁK MÖGÉ

 Jelenleg is folyik a nemzetközi oktatás, a
magyar nemzetiségû, ám már 9 éve Angliá-
ban élõ és tanuló egyetemi hallgató, Ignáth
Lili is itt les be a kulisszák mögé, és elméleti,
valamint gyakorlati oktatás keretében ismer-
kedik az állatkerti élettel. Gyakorlata során
2–4 napos váltásokban megismerkedett az
itt élõ 5000 állat tartástechnológiájával és
takarmányozásával.

Lili, bár angliai állatkertek közül is vá-
laszthatott volna gyakorlati helyszínt, mi-
vel évek óta figyelemmel kíséri a Nyíregy-
házi Állatpark életét és nemzetközi sikere-
it, az egyik legnagyobb vágya valósult meg
azzal, hogy itt töltheti el többhetes  –  eg-
zotikus állattartási technológiák  – szakmai
gyakorlatát.

(Forrás: Nyíregyházi Állatpark)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 2., szombat 19.00 Kalucsni, Bemutató bérlet, Nagyszínpad
Március 4., hétfõ 15.00 Hamupipõke, Tudor bérlet, Nagyszínpad

19.30 Oscar, Vidám „A” kombinált bérlet, Krúdy Kamara
Március 5., kedd 9.30 A kék bolygó, Törpapa bérlet, MÛvész Stúdió

10.00 Hamupipõke, Árgyélus bérlet, Nagyszínpad
11.00 A kék bolygó, Szivárvány bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Hamupipõke, Hamupipõke bérlet, Nagyszínpad
17.30 Irodalmi dominó – Eltûnni hangtalanul – Márai Est, Bérletszünet, Bencs Villa
19.30 Oscar, Vidám „B” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Március 6., szerda 9.30 A kék bolygó, Vuk bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Hamupipõke, Dumbó bérlet, Nagyszínpad
14.00 Hamupipõke, Eötvös bérlet, Nagyszínpad
19.00 Kalucsni, Simor kombinált és nagyszínpadi bérlet, Nagyszínpad

Március 7., csütörtök 9.30 A kék bolygó, Szimba bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A kék bolygó, Pumukli bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Hamupipõke, Kodály bérlet, Nagyszínpad
19.00 Kalucsni, Kossuth kombinált bérlet, Nagyszínpad

Március 8., péntek 19.00 Gyilkosság meghirdetve, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad
19.30 Macbeth, Korányi „A” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

KASZÁS GERGÕ A KALUCSNIBAN
Az országszerte ismert mûvész a szekuritáté rettegett

helyi vezetõjét játssza a Móricz Zsigmond Színház Ka-
lucsni címû elõadásában.

A Jászai Mari-díjas actor olyan remek filmekben szere-
pelt, mint A Viszkis, a Brazilok vagy az Isteni mûszak, s
nem egyszer kölcsönözte hangját Brad Pittnek, Leonardo
DiCapriónak, Edward Nortonnak vagy Ethan Hawke-nak.
A VIDOR Fesztiválon is láthattuk például 2017-ben a leg-
jobb elõadás díját elnyert Kutyaharapásban; a Bányavi-
rágban nyújtott alakítását pedig a zsûri tagjai 2012-ben a
férfiak mezõnyében kiemelkedõnek ítélték.

– A VIDOR azon kevés fesztiválok közé tartozik, ame-
lyeken találkozhatnak, beszélgethetnek egymással a szí-
nészek, ha nincs is mindenki itt több mint egy héten át –
nyilatkozta lapunknak. – Volt, amikor lehetõségem nyílt
arra is, hogy mások elõadásait megnézzem. A Kalucsni
rendezõjével, Szikszai Rémusszal sokszor dolgoztunk már
együtt, például a Kutyaharapásban vagy az I. Erzsébet-
ben, amelyikben én voltam Katalin francia királyné. Kirják
Róbert igazgató úr mondta, benne nagyon megmaradt a
Kutyaharapásban nyújtott alakításom, s örülne, ha a Mó-
ricz Zsigmond Színházban szerepelnék. Szerencsére si-
került megoldani az egyeztetésemet, ami nem egyszerû,
hiszen játszom a Pinceszínházban, az Örkényben és a
Szkénében is. Az itteni próba után vonattal visszamegyek
Pestre, majd az ottani elõadást követõen hajnalban ismét
vissza Nyíregyházára, de a kollégák igyekeznek a lehetõ-
ségekhez mérten minél inkább megkönnyíteni számomra
ezt az idõszakot.

HATÁRFRÁSZ

Mint Kaszás Gergõ lapunknak elmondta, nagyon élve-
zi, hogy ha itt van, csak a játékra kell koncentrálnia: nem
kell a családi ügyes-bajos dolgokat intéznie. Harmadikos
gimnazista korában vendégként játszott egy Csizmadia
Tibor rendezte darabban, amelyikben az egyik fõszerepet
Pregitzer Fruzsina alakította, fõiskolásként. A Kalucsniban
ugyancsak játszó Szabó Mártával váltották egymást haj-
dan a Bárka Színházban, ahová a mûvésznõ akkor érke-
zett. Dragomán György drámájában, a Kalucsniban egy
magyar család el akarja hagyni Romániát a Ceausescu-
diktatúra idején. Õ Veress elvtársat játssza, a szeku nagy-
hatalmú helyi tisztjét, aki gonosz, minden eszközzel meg

akarja akadályozni kivándorlásukat. A magyar férjjel vi-
szonya volt a darabbeli lányának, Krisztinának, akinek a
vita hevében azt mondja: „Ha én nem vagyok az, aki, te
sem lennél az, aki”. A férfi arra utal ezzel, neki köszönhe-
tõen lett a lánya ünnepelt színésznõ. A történet idõszaká-
ban, az 1980-as évek végén Kaszás Gergõ már felnõttként
élt. Emlékszik, Magyarországon is milyen hatalmas dolog
volt akkor útlevelet kapni, s a barátaival eljutni a jugo-
szláv tengerpartra. Abból az idõbõl máig megmaradt ben-
ne: ha országhatárra ér, idegesség lesz úrrá rajta.

SZÍVESEN JÁTSZIK GONOSZ EMBEREKET

– Ha a darabban szereplõ nõk arcán azt látom majd,
hogy valóban félnek tõlem, s a nézõk is elborzadnak, mi-
közben látják magas pozícióm dacára végtelen magányo-
mat, akkor elégedett leszek a játékommal – folytatta. –
Szívesen alakítok gonosz embereket, ugyanis ezek nagyon
összetett jellemûek, kiszámíthatatlanok, többnyire változ-
nak is a történet során, s játszanak a saját eszközeikkel.
Nem tudom, lesz-e folytatása nyíregyházi vendégjátékom-
nak a következõ évadban, de ha hívnak, s összeegyeztet-
hetõ más elõadásaimmal, akkor ezer örömmel jövök.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)Kaszás Gergõ
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 3., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Újpest röplabdamérkõ-
zés ismétlése

Március 3., vasárnap 14.30 Continental
Aréna, Kölcsey DSE–Szepa KSE nõi ké-
zilabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ÖSSZEFOGÁS – SEGÍTETTEK A SZPARI NÕI FOCISTÁI
Nincs meleg. A tél néhány napra még

jelezte, hogy nem adta át a helyét a ta-
vasznak, és bár labdarúgásban már meg-
kezdõdött az idény, esténként egyelõre
fagypont körüli a hõmérséklet. Kemecsére
tartunk, ott tréningezik a Nyíregyháza
Spartacus nõi együttese. A mûfüves pálya
reflektorai messzirõl látszanak, de olyan
telihold van, hogy szinte lámpák nélkül is
lehetne edzeni. A lányokat szemmel lát-
hatóan nem zavarja a hideg, a párától csú-
szós talajon ügyesen kezelik a labdát,
Makay Robin vezetõedzõ és Szûcs Gábor
asszisztensedzõ pedig alaposan megdol-
goztatja a keret tagjait.

Sok az új arc az õszi bajnokikhoz ké-
pest, de szinte mindenki saját nevelésû fia-

tal. Van közöttük 14-15 éves is, néhányan
rövidesen a válogatotthoz utaznak kiválasz-
tásra. Ezt is megéltük, lehet, hogy korosz-
tályos nõi válogatottja lesz a Szpari nõi csa-
patának! Pedig ez még csak a második sze-
zon...

Egy kislány viszont ismeretlen, és szem-
mel láthatóan kisebb, mint a többiek. De
amikor arra kerül a sor, hogy futni kell,
azonnal az élre áll, és õrült tempót diktál.
Nem akar lemaradni a nagyobbaktól, sõt.

– Egy kemecsei kislány, aki csatlakozott
hozzánk, csak 12 éves. De nagyon szeret
focizni, mi pedig örömmel fogadtuk – mu-
tatja be a vezetõedzõ.

Fiatalsága mellett még egy dolog feltûnt:
farmerban tréningezik. Nem engedheti meg
magának a család, hogy külön sportfelsze-

relése legyen, így az utcai ruhájában ker-
geti a labdát. A lábán viszont stoplis cipõ –
a Szparitól kapta.

– A lányok nagyon megszerették, és
ahogy megtudták, hogy nehezebb körülmé-
nyek között él, kitalálták, hogy segítenek.
Megbeszélték, hogy mindenki összeszedi
otthon azokat a ruhákat, melyek még jó
állapotban vannak, így nadrág, felsõ, sport-
ruha, futballszerelés is érkezett, volt olyan
játékos, aki egymaga kéttáskányi ruhával
jött az edzésre. Megható volt, amikor át-
adták, és nagyon büszke vagyok a lányok-

ra, mert õk találták ki és szervezték meg
egymás között, hogy segítenek. Ilyen csa-
patom van – mondta Makay Robin vezetõ-
edzõ.

Az ember pedig boldogan sóhajt egy
nagyot egy-egy ilyen segítségnyújtás után.
Mert naponta szembesülünk a közönnyel,
az önzéssel, azzal, hogy ma divat másokat
eltiporni a még nagyobb hatalom, a még
több pénz érdekében. És akkor jön egy
maréknyi fiatal futballista lány, akik bizo-
nyítják, vannak még érzések. Van még re-
mény...

A Szpari nõi játékosai örömmel segítettek egy kislányon

SPURIRA FEL, NYÍREGYHÁZA!
Krónikus és daganatos beteg gyerekekért

futhatunk március 9-én. A Spuri Nyíregyhá-
za tagjai az Erdei Tornapályára közös, jóté-
konysági futást szerveznek, ahol a résztve-
võk 4 és 8 kilométert teljesíthetnek, de gye-
rekfutam is lesz. Itt, a kihelyezett perselybe
várják az adományokat, amit a Bátor Tábor
Alapítványnak ajánlanak fel. Mint ismert, a
Bátor Tábor krónikus és daganatos beteg gye-
rekeknek és családtagjaiknak szervez ingye-
nes élményterápiás táborokat. Évente közel
ezer táborozónak nyújtanak gyógyító élmé-
nyeket, amihez futásukkal most a nyíregy-
háziak is hozzá tudnak járulni. Bõvebb in-
formáció: Spuri Nyíregyháza/Facebook.

PROGRAM
Március 9., Erdei Tornapálya
9.00: Kezdés. Mûsorvezetõ: Zentai Edit
9.10: Köszöntõ
9.20: Közös bemelegítés
9.45: 4 kilométeres futam

10.00: Gyermekfutam
10.25: Közös bemelegítés
10.45: 8 kilométeres futam
Közben: rendõrségi és katasztrófavé-
delmi bemutató, zumba, lapcsánka-
sütés, bográcsolás stb.
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PROGRAMOK

JÓTÉKONYSÁGI BALETTELÕADÁS...
...Póta Regina gyógykezelésének támogatására. Fel-

lép: a kétszeres Nívó díjas és Kiváló Együttes címmel
kitüntetett Primavera Balettegyüttes. Koreográfus:
Feketéné Kun Ildikó Magyar Köztársasági Ezüst Érdem-
kereszttel kitüntetett, Nívó és Tehetségekért díjas,
Megyei Prima díjas balettmester. Idõpont: március 9-
én 17.00 óra. Helyszín: Mûvelõdési Ház, Balkány,
Kossuth u. 3. Adományozni a helyszínen elhelyezett
gyûjtõládákba lehet.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Mussó László (12. sz. vk. önkormányzati

képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. március 4., 16.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.,

Fidesz Iroda.
Idõpont: 2019. március 4., 18.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Koszorú utcai

Általános Iskola.

Bajnay Kornél (14. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. március 4., 17.00 óra.
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2019. március 5., 17.00 óra.

Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2019. március 6., 17.00 óra.

Helyszín: Nyírjes.

EMLÉKKIÁLLÍTÁS. Gyikó Gyula restaurátor és festõmûvész
vásárral egybekötött emlékkiállítása a Kállay Gyûjteményben.
Megtekinthetõ: február 28-ától.

TEOLÓGUSKONFERENCIA. A Doktoranduszok Országos
Szövetsége Hittudományi Osztálya várja az érdeklõdõket a
IX. Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológus-
konferenciájára március 1–3-áig. Helyszín: Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola. Részletek: www.nyir-
egyhaza.hu.

TAVASZI SZÖSZMÖTÖLÕ – könyvtári kézmûves foglal-
kozás gyermekeknek március 1-jén 16.00–17.00 óráig a Vé-
csey Utcai Fiókkönyvtárban.

LÉLEKJÁTÉK – Serfõzõ Attila képzõmûvész, költõ író-olva-
só találkozóval egybekötött kiállításának megnyitója márci-
us 1-jén 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. A ki-
állítást megnyitja és a beszélgetést vezeti: Vitéz Ferenc PhD
irodalmár, a DRHE tanszékvezetõ docense. Köszöntõt mond:
Tomasovszki Anita könyvtárigazgató. A tárlat megtekinthetõ:
március 26-áig.

TÉLTEMETÕ KISZÉZÉS – kézmûves foglalkozással, tánc-
házzal egybekötött tavaszváró program március 5-én 13.30-
tól az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Közremûködik: Lókötõ
Tánccsoport.

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban – március 5-én 15.00–17.00: tavaszi kompozíció ké-
szítése. 7-én 15.00–17.00: madarak festése fakorongra. 9-én
9.30–12.30: tavaszi üdvözlõlap készítése.

KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. Március 5-én 16.30-tól a Nyír-
egyházi Egyetem Központi Könyvtárában folytatódik a Könyv-
tári teadélután címû programsorozat, melynek keretében Pa-
pírszínház, LEGO és interaktív könyv, avagy modern eszkö-
zök az olvasóvá nevelésben  címmel dr. Nagy Balázs, az NYE
Óvó- és Tanítóképzõ Intézetének  oktatója tart elõadást.

BIBLIAI TÖRTÉNETEK – vetítéssel egybekötött elõadás
március 5-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

KULTURÁLIS SEREGSZEMLE a Nyíregyháza és Térsége
Nyugdíjas Szövetség szervezésében – ahol a nyíregyházi
nyugdíjasok tánc- és kultúrcsoportjai mutatkoznak be – már-
cius 6-án 9.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

TILUSKA GYÖNGYEI. Oncz Illésné – kézmûves gyöngy-
fûzõ interaktív kiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Megnyitó: március 6-án 16.00 órától. Megtekinthetõ: márci-
us 29-éig.

TAVASZI TÁRLAT a Nyíregyházi Városi Galériában. Meg-
nyitó: március 6-án 16.30-tól. Köszöntõt mond: dr. Kovács
Ferenc polgármester. A kiállítást megnyitja: Mészáros Szilárd,
a VMKK igazgatója. A tárlat megtekinthetõ: március 30-áig.

SAKKSZAKKÖR március 6-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

KAMASZ TERASZ – beszélgetés középiskolás írókkal, köl-
tõkkel március 6-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Vezeti: Nagy Zsuka és Béres Tamás.

NÉGY OLIMPIA TANÚJA VOLTAM – Bodnár Zoltán elõ-
adása március 6-án 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési
Házban.

NÕI ÍRÓK – ÍRÓ NÕK. Nõnapi zenés irodalmi délután
március 7-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Köszöntõt mond: Tomasovszki Anita, dr. Mercs István. Ven-
dégek: Kulin Borbála, Molnár Krisztina Rita. Beszélgetõpart-
ner: Kürti László. Közremûködõk: Illyés Péter, AdHoc Team.
Moderátor: Bihari Albertné.

INGYENES GERINCTORNA március 7-én, 14-én, 21-én
és 28-án a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

NÉPTÁNCFOGLALKOZÁS március 7-én, 8-án, 14-én, 21-
én, 22-én, 28-án és 29-én a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Szín-
térben.

SZÉPKORÚAK NÕNAPI ÜNNEPSÉGE március 8-án 10.00
órától a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

KEREKÍTÕ foglalkozás március 8-án 10.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Szikora Csilla.

NÕNAP A VASUTASBAN március 8-án 13.00 órától. Vá-
logatás a magyar operett gyöngyszemeibõl Kovács Viktória
közremûködésével. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz
kötött! Helyszín, információ: VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház
és Könyvtár (Toldi u. 23.), 42/504-490, nyiregyhaza@voke-
vmh.hu.

TAPINTHATÓ VILÁG – VÁLTS NÉZÕPONTOT! CÍMMEL
NYÍLT KIÁLLÍTÁS A JÓSA ANDRÁS MÚZEUMBAN

Tapintható világ – Válts nézõpontot! Ezt a címet vi-
seli a Jósa András Múzeum legújabb kiállítása, mely
március 31-éig tekinthetõ meg. Az érzékenyítõ prog-
ram mottója: Mindent a kéznek!

Ez a kiállítás nagyon más, mint a többi. Ezt a kiállítást
olyanok is felkeresik majd, akik talán még sosem jártak
múzeumban. Ez a kiállítás több mint egy szokványos
mûvészeti tárlat. Ennek a kiállításnak sokkal kézzel fog-
hatóbb a programja, mint bármely másiknak.

Így vélekedett a közgyûjtemény igazgatója, dr. Rémiás
Tibor is. Budapesti és polgári középiskolások, látó és
nem látó képzõmûvészek, helyiek és fõvárosiak küldték
el képeiket, szobraikat, plasztikáikat a Tapintható kiállí-
tásba. Több partnere van a témában a Jósa András Mú-

zeumnak. A Vakok és
Gyengénlátók Sz-Sz-B Me-
gyei Egyesületén túl a
Rotary Club, illetve a Ké-
zenfogva Alapítvány is ré-
szese ennek az érzékenyí-
tõ, inkluzív programnak.

A március 31-éig látható
értékes kiállításba kísérõt
biztosít és érzékenyítõ
programot szervez a Jósa
András Múzeum. Emellett
kreatív alkotói pályázatot is
hirdet.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

PIKTOR TANODA március 2-án 9.00–12.00 óráig az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. „Ha utoljára az iskolában fog-
tál ecsetet, de szívesen festenél velünk egy képet, akár sze-
mélyes ajándéknak, gyere el! A szükséges mûvészeti kelléke-
ket mi biztosítjuk.” Bõvebb információ, regisztráció: www.pik-
tortanoda.hu, 30/259-0443, 42/462-400.

ORSZÁGOS NYUGDÍJAS KI MIT TUD? ELÕDÖNTÕ – a
Hontravel Kft. szervezésében – március 2-án 10.00 órától az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Bõvebb információ, jelentke-
zés: 20/437-1388, hontravelkft@gmail.com.

CANTEMUS BÉRLET 2018/19. Imádság – március 2-án
18.00 órától a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termé-
ben. Igor Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia. Gyöngyösi Leven-
te: In te, Domine, speravi. Közremûködnek: Cantemus Ve-
gyeskar, Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, Pro Musica Leány-
kar, Obbágy Márta és Obbágy Anna (zongora), Matuz István
(fuvola), Onczay Csaba (gordonka), Baranyay László (zongo-
ra). Vezényel: Szabó Soma.

SENIOR TÁNCHÁZ ÉS ÖRÖMTÁNC a Váci Mihály Kultu-
rális Központban, ingyenesen. Táncház minden hétfõn, öröm-
tánc minden szerdán 11.00–12.00 óráig.

A MÛVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM VIZSGAKIÁLLÍTÁSA a
Váci Mihály Kulturális Központban. Megnyitó: március 4-én.
Megtekinthetõ: március 25-éig.

ASZTALITENISZ szabadidõs sport lehetõség március 4-én,
11-én, 18-án és 28-án a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtér-
ben.

A KODÁLY TÁRSASÁG ELÕADÁSA március 4-én 17.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

TEXTILSZOBOR-KÉSZÍTÉS Sz. Nagy Tímeával március 5-
én 10.00–14.00 óráig a Városmajori Mûvelõdési Házban.
Nem ingyenes!

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás már-
cius 5-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Ve-
zeti: Ferenczné Endresz Klára.

A Budapesti Kongresszusi Központban megrendezett II. Pedagógus Expót nyitották meg a Kerekerdõ Ovi kis Így
tedd rá!-s táncosai. Több mint 2000 pedagógus vett részt ezen a szakmai programon az egész országból és a határa-
inkon túlról is. A Balatoni Katalin nevéhez fûzõdõ Így tedd rá! program referenciaóvodája a nyíregyházi Kerekerdõ
Óvoda. Tündérborsó Csillagkapu c. Így tedd rá!-s játékokkal és moldvai táncokkal nyitották meg a rendezvényt.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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DESSEWFFYEK A VÁROS TÖRTÉNETÉBEN
A Dessewffyekkel kötött örök-

váltság 215. évfordulója alkalmá-
ból elevenítsük fel, hogyan lett a
család Nyíregyháza birtokosává. A
16. század második felében a vá-
ros egyik fele a Lónyay-családhoz
került, mint szaniszlói Bátori Kata-
lin hozománya. Lónyay Zsigmond
1648-ban kelt végrendeletében
Margit leányának, gróf Csáky István
nejének hagyományozta, akinek
gyermekei 1696-ban Tokajban
megosztoztak az anyai, vagyis a
Lónyay-birtokon, amely alkalom-
mal Nyíregyháza részjószág Csáky
Borbála grófnõnek jutott, kit
Palocsay István báró vezetett oltár-
hoz. E házasságból született báró
Palocsay Zsigmond, aki gróf Pethõ Rozáliával kötött
házasságot. Az õ idõsebb lányukkal, Palocsay Horváth
Klárával lépett frigyre Dessewffy Sámuel, aki e házassá-
ga révén Nyíregyháza fele részének birtokosa is lett.

Dessewffy Sámuel (képünkön) 1711-ben született.
Pozsega vármegye örökös fõispánja, Sáros vármegye fõ-
ispánja, aki 1756-ban bárói, majd 1775-ben grófi címet
kapott, ezzel õ lett a család ifjabb grófi ágának a meg-
alapítója. Gróf Károlyi Ferenc halála után õ fáradozott a

telepesek megtartásában, sõt újabb
lakosokat telepített Sáros várme-
gyébõl az akkor még Nyíregyházá-
hoz tartozó Királytelekpuszta és
Görögszállás nyugati határába. Ist-
ván nevû elsõ gyermeke 1736-ban
született, akit még hat lány köve-
tett. Felesége halála után, 1758-ban
újabb házasságot kötött és még két
gyereke született. 1776-ban hunyt
el.

A szintén Sámuel nevet viselõ
unokája 1768-ban született Kassán.
A család részérõl õ vezette azokat
a tárgyalásokat 1803-ban, amelyet
a nyíregyháziak kezdeményeztek
megváltakozásuk ügyében. Megér-
tette „a város szorgalmas lakossá-

gának eme óhaját és a kor intõ szavát” és a jászói kon-
vent 1804. március 1-jén hitelesítette azt az örökvallást,
amelyet a családtagok nevében tett: mentesítették a
nyíregyháziakat a földesúri szolgáltatásoktól, átenged-
ték birtokaik tulajdonjogát, lemondtak a regálé jogok
gyakorlásáról és a földesúri igazságszolgáltatásról is. E
nemes férfiú 1847. május 14-én hunyt el Kassán.

Víz Világnap 2019. március 22.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. – hagyományainak megfelelõen – idén is meghirdeti

rajz- és fotópályázatát a szolgáltatási területén lévõ általános iskolák alsó és felsõ
tagozatának tanulói, valamint középiskolás diákjai számára.

Víz- és csatornahasználat: a részletekre is figyelni kell,
hogy igaz lehessen a jelmondat: Vizet Mindenkinek!

A pályázatok feltételei megtalálhatóak a
www.nyirsegviz.hu weboldal nyitólapján.

Víz Világnap Nyíregyházán, a Víztoronynál
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és a Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai Víz
Világnapi nyílt napot tartanak Nyíregyházán, az Arany János utcai Víztoronynál

2019. március 22-én 9.00 és 15.00 óra között.
Figyelem! A szigorú elõírások miatt a Víztoronyba óvodás korú gyermekek

egyáltalán nem, általános iskolás korú gyermekek pedig kizárólag a csoportot
kísérõ pedagógus és a cég munkatársainak jelenlétében mehetnek fel!

Kora tavasztól késõ õszig bemutatónapok
a szennyvíztisztító telephelyeken

Kora tavasztól késõ õszig a társaság munkavállalói bemutatónapokat tartanak az
I. és II. sz. Szennyvíztisztító Telephelyen (Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 1. és

Hárfa utca). A bemutatónapokra általános és középiskolai, valamint fõiskolai,
egyetemi és felnõtt csoportok jelentkezését várják.

Mindkét helyszínre (Víztorony és szennyvíztisztító telepek) elõzetes jelentkezés
szükséges, a társaság munkatársai a látogatókat a jelentkezés sorrendjében

fogadják. Jelentkezni a pr@mail.nyirsegviz.hu e-mail-címen, vagy a 42/523-600/
1200-as melléken lehetséges.

Igény esetén tájékoztató elõadások
Felkérés esetén a társaság munkatársai (a cég szolgáltatási területén) a víz nélkü-
lözhetetlenségével, a szennyvíz elvezetésével és tisztításának jelentõségével, a

cég tevékenységével és a „vizes” szakmák fontosságának hangsúlyozásával
ismeretterjesztõ elõadások bemutatását vállalják. (Kontakt: pr@mail.nyirsegviz.hu

vagy 42/523-600/1200-as mellék.)


