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RALLYS NOVEMBER

November elején a Rally Európa-bajnokságnak, az elmúlt hétvégén pedig a Legend Rally 2019-es évadzáró futamá-
nak adott otthont Nyíregyháza (képünkön). Ráadásul, nem utoljára: 2020-ban ugyanis újra lesz Rally Hungary no-
vember második hétvégéjén, sõt, a tervek szerint szintén egy õszi hétvégén Legend Rally is.

IDÉN IS TÁMOGATJA AZ ÖNKORMÁNYZAT A CIVILEKET
25 millió forint, 5 alap, rengeteg lehetõség! Az önkor-

mányzat 2020. évi költségvetésébõl is jut támogatás a
civileknek.

A november 21-ei közgyûlésen többek között a helyi
önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rend-
jérõl szóló önkormányzati rendelet módosításáról is dön-
töttek a képviselõk. A 2020. évi költségvetésben ugyanis
25 millió forint keretösszeg áll a civilek, pályázók támo-
gatására.

– Öt alapra – Közbiztonsági Alap, Kulturális Alap, Vá-
rosfejlesztési és Környezetvédelmi Alap, Civil Alap, Ifjú-
sági Alap – (részletes pályázati felhívás a Nyíregyházi
Napló belsõ oldalain) lehet pályázni, ezek elsõsorban a
nyíregyházi társadalmi csoportokat, civil szervezõdések
életét szolgálja. Nyíregyháza MJV vezetésének fontos,
hogy az itt bejegyzett civil szervezetek a városban minél
több programot megvalósítsanak, hiszen ez nemcsak az
õ, de a város életét is pezsgõbbé teszi – magyarázta dr.
Ulrich Attila alpolgármester.

MÁR HÚSZ ÉVE
Az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság és a Nyíregyházi

Civil Fórum közös szervezésében tartott fórumon több mint
130 érdeklõdõ vett részt, elsõsorban civil szervezetek kép-
viselõi, vezetõi. Kazai Béla, a Zöld Kerék Alapítvány el-
nöke is ott volt a tájékoztatón.

– Nagyon jók ezek a városi pályázatok. Szerencsések
vagyunk, hiszen már közel 20 éve támogat minket a város,
mivel itt dolgozunk, itt fejtjük ki munkánkat. Nekünk a ke-
rékpározás, a fogyatékossággal élõk segítése a fontos. Álta-
lában ezért a pályázatokat is ezen a vonalon indítjuk el.

A tájékoztató fórumon elhangzott, a nyíregyházi civilek
aktívak, egyre több NEA-s pályázatot adnak be és nyernek,
valamint a városi nagyrendezvényeken is nagy számban
vesznek részt. Mintegy 220 szervezet a tagja a Nyíregyházi
Civil Fórumnak, amely jóvoltából jelenleg 126 civil köz-
foglalkoztatott segíti a civil szervezetek munkáját.

Ebbõl az összegbõl azon tevékenységeket segítik majd,
melyeket a településen élõ állampolgárok önszervezõdõ
közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvaló-
sítása, a polgárok közéletébe történõ bevonása, a település

fejlesztése, szépítése, a környezetvédelem és a közbizton-
ság mértékének növelése, az arra rászorulók támogatása, a
kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság mûvelõdése,
szórakozása, sportolása és egészségvédelme érdekében.

ÉRTÜNK DOLGOZNAK

Fotó: Szarka Lajos

VÁLTOZIK A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatala vezetõje az év végi ünnepekkel összefüggõ megváltozott ügyfélfo-
gadási rendrõl az alábbiakban tájékoztatja a lakosságot:

– 2019. december 6. (péntek) munkanap, a keddi ügyfélfogadási idõ szerint 8.00–
12.00 között, hagyatéki és anyakönyvi ügyekben 13.00 óráig,

– 2019. december 7. (szombat) munkanap, a pénteki ügyfélfogadási idõ szerint
8.00–12.00 között,

– 2019. december 13. (péntek) munkanap, a pénteki ügyfélfogadási idõ szerint
8.00–12.00 között, hagyatéki és anyakönyvi ügyekben 13.00 óráig,

– 2019. december 14. (szombat) munkanap, a pénteki ügyfélfogadási idõ szerint
8.00–12.00 között fogadjuk ügyfeleinket.

– 2019. december 24. (kedd) pihenõnap.
– 2019. december 27. (péntek) pihenõnap.
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TOP 100
Idén is bemutatta a Kelet-Ma-

gyarország c. napilap a TOP 100
címû kiadványt. A magazin a me-
gye gazdaságát és a legjelentõsebb
megyei székhelyû gazdálkodók
teljesítményét elemzi, összegzi. A
keddi eseményen több elõadás is
volt, majd átadták a TOP 100 gaz-
dasági díjat is, amit idén Háda
György, a Háda Kft. tulajdonosa
kapott meg.

TISZTÚJÍTÁS AZ IFJÚSÁGI KEREKASZTALNÁL
Tisztújítást tartott a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal.

Az elnökség 8 fõbõl – 1 fõ elnökbõl, 1 fõ alelnökbõl és 6
fõ elnökségi tagból – áll és 2 éves ciklusra szól a megbí-
zatásuk.

A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2015-ben alakult
azzal a céllal, hogy érdekegyeztetõ fórumként javítsa a
helyi ifjúsági fejlesztések hatékonyságát, valamint Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Cselekvési Terve vég-
rehajtásának civil kontrolljaként támogassa annak meg-
valósítását. A kerekasztal szakmai véleményeztetõ és ja-
vaslattételi joggal rendelkezik az ifjúságot érintõ helyi
önkormányzati döntések meghozatalában, mûködését
ernyõszervezet-jelleggel, informális szervezetként végzi.

KÖZREMÛKÖDNEK
A HELLÓ NYÍREGYHÁZÁN! IS

A kerekasztal legutóbbi ülésén döntött arról, hogy
plusz elnökségi tagként a mindenkori diákpolgármester
is az elnökség tagja lesz. Ennek értelmében Ecsedi Noé-
mi diákpolgármester képviseli városunk ifjúsági korosz-

tályát, aki a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakor-
ló Általános Iskola és Gimnázium 9.-es tanulója. A
kerekasztal jövõ évi terveiben szerepel a IV. Nyíregyhá-
zi Ifjúságkonferencia megszervezése, az Ifjúsági Hét és
a Helló Nyíregyháza! rendezvényeken való közremû-
ködés. Emellett az önkormányzat ifjúsági koncepciójá-
nak felülvizsgálatához városi ifjúságkutatásban kívánnak
részt venni.

A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal november 26-ai ülé-
sén a tisztújítás megtörtént, a tagság az alábbi elnökséget
választotta az elkövetkezõ 2 éves ciklusra: elnök: Len-
gyelné Pogácsás Mária, Nyíregyházi Család- és Gyermek-
jóléti Központ; alelnök: Dombóvári Gábor, Kulturális Éle-
tért Közhasznú Egyesület; elnökség: dr. Huszti Éva, Deb-
receni Egyetem Egészségügyi Kar, Dobróné dr. Tóth Már-
ta, Nyíregyházi Egyetem, Árva Tímea, Köz-PONT Ifjúsági
Egyesület, Kovácsné Kecsmár Tímea, Nyíregyházi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ, Csorba Bertalan, Moz-
gáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesülete, Kocsis Dá-
niel, Nyíregyházi Egyházmegye, Ifjúsági Iroda, Ecsedi
Noémi, Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gimnázium.

POLGÁRÕR KITÜNTETÉST
KAPOTT PÓKA IMRE

Az Országos Polgárõr Szövetség elnöksége a pol-
gárõr mozgalomban végzett tevékenysége elismeré-
seként az „Év Polgárõr Pedagógusa” kitüntetésben
részesítette Póka Imrét. Az elismerést az Országos

Rendõr-fõkapitányság Auditóriumában vehette át dr.
Túrós András elnök úrtól, valamint Pogácsás Tibortól,
a Belügyminisztérium államtitkárától, október köze-
pén, nemzeti ünnepünk alkalmából. A díjazott peda-
gógus szerkesztõségünknek azt mondta, ezzel köszön-
ték meg a 23 éve végzett polgárõri tevékenységét.
– Alapító tagja vagyok a Kertvárosi Polgárõrségnek,
de a Tanyabokri Polgárõrséget is létrehoztuk sok év-
vel ezelõtt a kezdeményezésemre – utalt a múltra a
kitüntetett Póka Imre.

RÖVID HÍREK

STÁDIUM-DÍJAT KAPOTT
A SZÉCHENYI TANÁRA

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány meghirdette
a Stádium-díjat, amelyet közélet, mûvészet és tudo-
mány kategóriákban ítéltek oda. Annak a személy-
nek adományozható, aki Széchenyi István szellemi-
ségével összefüggésbe hozható, jelentõs tevékenysé-

get végzett, vagy kiemelkedõ eredményt ért el. Kö-
zépiskolák diákjai tehettek javaslatot a jelöltekre, majd
ezek népszerûsítése után az elismerések odaítélésé-
rõl interneten lehetett szavazni. A díjak átadására
2019. november 15-én, Budapesten került sor ünne-
pélyes keretek között. Az alapítvány nevében Szé-
chenyi Ferenc leszármazottja, Széchenyi Tímea kö-
szöntötte a díjazottakat és a meghívott vendégeket.
Fazekas István, a Stádium Hírlap fõszerkesztõje is-
mertette a jelölõ intézményeket, iskolákat és a jelöl-
tek nevét. Ezt követõen az elismeréseket az ifjúság
nevében a Széchenyi család leszármazottjai adták át.
Közélet kategóriában a díjat Kubik József, a Nyíregy-
házi Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgaz-
dasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma
történelemtanára vehette át.
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FIGYELEM A RÁSZORULÓKRA: MELEGEDÉS, SEGÍTSÉG, TÛZIFA
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fo-

kozott figyelmet fordít a rászoruló személyekre és csalá-
dokra a téli idõszakban. Már gyakorlattá vált, hogy a téli
idõszakot megelõzõen a város szociális és gyermekjóléti
intézményei és szervezetei, a NYÍRVV Nonprofit Kft. szak-
emberei, a rendõrség, a mentõszolgálat felkészül a vár-
ható rendkívüli hidegre és hóesésre. A szervezetek egy-
mást támogatva, összehangolva végzik a szükséges be-
avatkozásokat, az információkat megosztva igyekeznek
gyors, rugalmas és hatékony segítséget nyújtani. Az errõl
tartott múlt heti megbeszélés eredményeit foglaljuk össze
a következõkben Jászai Menyhért alpolgármester tájé-
koztatása alapján.

Ezt az együttmûködést erõsíti az a jogszabályi elõírás,
amely alapján Vörös Kód figyelmeztetést ad ki a szociál-
és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter.

VÖRÖS KÓD

„A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter a
–10 °C vagy annál alacsonyabb hõmérséklet, tartósan 27
°C feletti napi középhõmérséklet vagy egyéb idõjárási
körülmények esetén a meteorológiai szolgálat második
szintû veszélyjelzése esetén a regionális diszpécserköz-
pontokon keresztül vörös kód figyelmeztetést ad ki,
amelynek ideje alatt a bentlakásos intézmények – a disz-
pécserközpont elõzetes jelzése alapján – a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett ellátási formájuktól, ellátási
területüktõl és férõhelyszámuktól függetlenül kötelesek
az intézménybe érkezõ hajléktalan személynek élete és
testi épsége megóvásához szükséges mértékben a pihe-

nés, télen a melegedés lehetõségét biztosítani. Az ellátás
ideje alatt intézményi jogviszony nem jön létre. A szociál-
és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter a Szociális Ágaza-
ti Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárás-
rendet tesz közzé.”

HÍVHATÓ A PERIFÉRIA

A diszpécserszolgáltatás feladatait továbbra is a Perifé-
ria Egyesület látja el. Bármilyen segítségkéréssel, 24 órán
át hívható az egyesület diszpécserszolgálata (42/504-618).
Az egyesület által üzemeltetett krízisautó 24 órában mû-
ködik, szociális munkások szintén 24 órában segítenek,
ahol szükséges. Kérjük a lakosság odafigyelését és segít-

ségét, hogy amennyiben tudomást szereznek szabadban
lévõ hajléktalanokról, élelem vagy tûzifa nélkül lévõ csa-
ládokról, idõs, egyedül élõ emberekrõl, cselekvésképte-
len szenvedélybetegekrõl, akkor hívják a diszpécserszol-
gálatot.

TÛZIFA, SZOCIÁLIS ALAPON

A hidegre való tekintettel Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata tûzifát biztosít a rászoruló szemé-
lyek részére. A tûzifa osztása 2019. december 1. napjától
kezdetét veszi. A rászoruló családok a Nyíregyházi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központnál nyújthatják be igényü-
ket. Az önkormányzat rendelkezésére a téli idõszakban
3500 mázsa tûzifát, továbbá 4050 darab brikettet oszt ki
az intézmény javaslata alapján a NYÍRVV Nonprofit Kft.

INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ

A családonkénti 4 mázsa tûzifát a NYÍRVV telephelyén,
Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. szám alatt vehetik át az igény-
lõk, és a hazaszállításról mindenkinek maga kell gondos-
kodnia. További információ személyesen vagy telefonon
a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ telephe-
lyein ügyfélfogadási idõben kérhetõ.

– Északi telephely, 4400 Nyíregyháza, Május 1. tér
10/A (telefon: 06-42/444-297),

– Déli telephely, 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 15. (te-
lefon: 06-42/421-169),

– Huszártelepi telephely, 4400 Nyíregyháza, Huszár tér
5. (telefon: 06-42/315-719).

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai
és Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet a Civil Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
a civil szervezetek által megrendezésre kerülõ programok, programsorozatok, rendezvények és az
ezekhez kapcsolódó mûködési költségek, valamint kiadványok és alkotások megvalósításának tá-
mogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának
rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján és a 156/
2019. (XI. 21.) sz. határozatában foglaltak szerint az Önkormányzat Civil Alapjában rendelkezésre
álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: 2020. december 31. napjáig a civil szervezetek kiemelkedõ szakmai progra-
mokkal, programsorozatokkal, rendezvényekkel kapcsolatos költségeik és az ehhez kapcsolódó mû-
ködési költségeik finanszírozása, valamint alkotások, kiadványok megvalósításának támogatása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött, jogi
személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel
bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkezõ
és tevékenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a helyi önszervezõdõ

közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 156/2019. (XI. 21.) sz. határozatában
foglaltak szerint a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi alapból (Civil Alapból) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 7 500 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló programok és

pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A pályázó alaponként legfeljebb három támogatandó tevékenységre pályázhat.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ

közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Közgyûlés

határozatában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Közgyû-

lés határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ

közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a

Közgyûlés határozatában megállapította.
f.) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 példányban,

a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ, vagy a Kulturális Osztály titkárságán sze-
mélyesen átvehetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mel-
lékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz 2019. december 20. napjáig lehet
benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 136/A szoba), vagy elektronikus úton, pdf
formátumban az augusztinyi.krisztina@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

g.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Kulturális Osztály munkatársá-
tól, dr. Augusztinyi Krisztina jogászreferenstõl a 42/524-524/552 m. telefonszámon.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal
együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága
pályázatot hirdet

a Közbiztonsági Alapra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága azon civil szer-

vezetek részére, amelyek célja a lakosság biztonságérzete, a személy- és vagyonbiztonság mértékének
növelése, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi
támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alap-
ján, és a 156/2019. (XI. 21.) sz. határozatában foglaltak szerint az Önkormányzat Közbiztonsági Alap-
jában rendelkezésre álló támogatási keret terhére, pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás
elnyerésére.

A pályázat célja: azon civil szervezetek támogatása, amelyek a lakosság biztonságérzetét, a sze-
mély- és vagyonbiztonság mértékének növelését biztosítják.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támo-

gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyi-
séggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkezõ és
tevékenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a helyi önszervezõdõ közös-

ségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján és
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 156/2019. (XI. 21.) sz. határozatában foglaltak sze-
rint a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi alapból (Közbiztonsági Alap) finanszírozza.

a) Pályázati keretlehetõség: 2 500 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályá-

zati célok kerülnek elbírálásra.
c) A pályázó legfeljebb három támogatandó tevékenységre pályázhat.
d) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ kö-

zösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Közgyûlés határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Közgyûlés

határozatában megállapította.
e) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ kö-

zösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Köz-

gyûlés határozatában megállapította.
f) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 példányban, a http://

varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a
formanyomtatvány mellékletein a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
szám, 130. szoba) írásban személyesen vagy elektronikus úton pdf formátumban
juhasz.szabolcs@nyiregyhaza.hu e-mail-címre lehet benyújtani 2019. december 20-áig.

g) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a jegyzõi kabinet munkatársától, dr. Juhász
Szabolcs jogtanácsostól, a 42/524-504-es telefonszámon kérhetõ.

Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaMegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PRIMA DÍJAZOTTAK
November 22-én rendezték meg a XIV. Megyei

Prima Gálát, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége megyei szervezetének díjátadó ünnepsé-
gét a megyeházán. (Képünkön a díjazottak.)

Prima díjasok: dr. habil. Szepessy Béla grafikusmû-
vész, Balázs Tibor építész, Balogh Géza újságíró.

Prima különdíjak: Oláh András író, költõ, dr. Kiss
Kálmán, a Luby Társaság elnöke.

Megyei kormányhivatal különdíja: Kovács Katalin,
a Móricz Zsigmond Színház súgója.

Nyíregyházi önkormányzat különdíja: Szabolcs
Néptáncegyüttes.

Egyéb különdíjak: Dongó együttes, Szatke Zoltán
labdarúgó, dr. Simon László mikrobiológus.

SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPEL A NYÍRSÉG

Nagyszabású gálamûsorra készül a Nyírség Táncegyüt-
tes. Az országos és megyei Prima díjas, háromszoros Ki
mit tud? gyõztes csapat idén fennállásának 45. születés-
napját ünnepli. Szombaton két és fél órás, látványos mû-
sort mutatnak be, melyen közel 300 táncos 20 produkci-
óját lehet a nyíregyházi Continental Aréna lelátóiról nyo-
mon követni, vagy a legnépszerûbb videómegosztó por-
tálon élõben megnézni.  

A legendás, nyíregyházi néptáncosok, az együttes 1974-
es alapítása óta bejárták az országot és a nagyvilágot. Az
elmúlt 45 év fellépésein szerzett relikviákból, fotóiból egy
színes kiállítást készítettek, amit a Continental Aréna au-
lájában bárki megtekinthet.

A kiállítás mellett egy két és fél órás, monstre produkci-
óra is készül a Nyírség Táncegyüttes. Szombaton régi és új
táncosok, kicsik és nagyok, elszármazottak és tõsgyöke-
res nyíregyháziak közösen ünneplik meg, hogy már 45
éves az együttes. A születésnapon 20 produkcióban közel
300 elõadó látható majd.

A MINDIG ÚJAK JELENTIK A JÖVÕT

A fellépõk között a legidõsebb közel 70 éves lesz, a
legfiatalabb pedig alig múlt 10. A Nyírségnél ugyanis nagy
hangsúlyt fektetnek az utánpótlás-nevelésre.

A Nyírség vezetõi azt mondják, a 45 éves fennállás tit-
ka, hogy mindig keresik a jövõ néptáncosait. 

 (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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ÚJABB TURISZTIKAI ELISMERÉSEK ÉRKEZTEK NYÍREGYHÁZÁRA
Szinte nem telik el úgy év, hogy a Szallas.hu szállás-

közvetítõ portál év végi, díjátadó gálájáról ne térne haza
elismeréssel valamely nyíregyházi szálláshely, vagy att-
rakció. Nem volt ez másként idén sem: a 4-5 csillagos
hotelek 70 szoba alatti kategóriájában második helyet ért
el a Hotel Pangea, a nem hotel típusú szálláshelyek közül
pedig a Deluxe Apartman Nyíregyháza lett a legjobb.

A Szallas.hu, mint a hazai piacvezetõ szállásközvetítõ
portál immár hetedik alkalommal ismerte el a magyar tu-
rizmus kiválóságait, idén is kiosztották a szakmai, a mi-
nõségi és a népszerûségi díjakat. Két elismerés jutott vá-
rosunknak is: a Hotel Pangea minõségi, a Deluxe Apart-
man Nyíregyháza pedig népszerûségi díjat kapott.

HOTEL PANGEA: EGY ÉVEN BELÜL KÉTSZER

A Hotel Pangea kicsivel több, mint egy évvel ezelõtt
nyitotta meg kapuit, ez idõ alatt pedig két elismerést is

elhozott a Szallas.hu díjátadó gálájáról. 2018-ban az Év
szállása szakmai különdíjat vehette át, idén pedig a 4-5
csillagos hotelek (70 szoba alatti) kategóriájában lett a
második.

– A legfontosabb díjakat a vendégek adják, és amikor
az õ értékelésük alapján kapunk egy elismerést, annak
mindig nagyon örülünk. Több mint egy évvel a nyitás után
is 9,7 pontos vendégértékeléssel rendelkezünk – a
Szallas.hu által hozzánk érkezett vendégek értékelései
alapján –, ami azt jelenti, hogy a Hotel Pangea csapata
összekovácsolódott és legfontosabb céljuk, hogy a minõ-
ségi szolgáltatást a jövõben is folytassák – hangsúlyozta
Gajdos László igazgató.

DELUXE APARTMAN:
FOLYAMATOSAN A TOPBAN

2013-ban indult a Deluxe Apartman és már 2014-ben
az Év szállása versenyen a népszerûségi kategóriában a II.

Idén már nyolcadik alkalommal adták át a hazai es-
küvõi szakma legjobban várt díjait Budapesten, az úgy-
nevezett Hungarian Wedding Gálán. Az év helyszíne a
Biriben található Le Til Kúria lett.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

helyet nyerték el. Ezt követõen 2017-ben az országban
egyedülállóként újra kiérdemelték ezt a neves elismerést,
2018-ban már a harmadik díjat is megkapták, idén pedig
a negyediket. A tulajdonos, Csûri Péter István elmondta,
szerencsére egyre több vendéget fogadnak, így külön
öröm, hogy ezt díjjal is elismerik.

– Jellemzõen szlovák, lengyel és persze hazai vendé-
gek érkeznek hozzánk szép számban. A foglalásokból lát-
szik, hogy most minden hétvégénk foglalt és bizony egyre
többen jönnek. A Deluxe Apartman fõként a családos nya-
ralókat vonzza, nagyon sok kisgyerekes család érkezik
hozzánk, ráadásul kutyabarát szálláshely is vagyunk.

DÍJAZTÁK A LE TIL KÚRIÁT
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A választásokat követõ alakuló ülés utáni elsõ közgyû-
lést tartották múlt hét csütörtökön, a városházán. A kép-
viselõk döntöttek újabb térfigyelõ kamerák elhelyezésé-
rõl, a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támoga-
tásáról, valamint arról is, hogy a komplexen felújított
Bujtosi Városliget sétánya a néhai díszpolgár, Margócsy
József nevét veszi fel. Emellett tájékoztatót hallgattak meg
a tankerületi központ és a szakképzési centrum tevékeny-
ségérõl, és az is kiderült: megújulhat az Arany iskola tan-
uszodája.

Az elsõ napirendi pont a szokott módon a két közgyû-
lés között történt eseményekrõl szóló tájékoztató volt,
melynek alapját a Nyíregyházi Televízió által készített kis-
film adta, amit dr. Kovács Ferenc polgármester friss, ked-
vezõ információkkal egészített ki.

KÉT PÁLYÁZATOT IS NYERT A MÚZEUM

– Örömmel tájékoztatom
a közgyûlést, hogy az Em-
beri Erõforrások Minisztéri-
uma Kultúráért Felelõs Ál-
lamtitkárság tájékoztatása
szerint két pályázatot nyer-
tünk. Az egyik a 2019. évi
Kubinyi Ágoston Program
keretében a múzeumunk
21 943 000 forintot nyert az
„Egy gyûjtõ világa” – a
Péchy-Kovács gyûjtemény
új állandó kiállításon törté-
nõ bemutatására. A másik
pályázat is a múzeumhoz
kapcsolódik: a Járásszék-
hely múzeumok támogatá-
sa keretében 3 940 000 fo-

rint érkezik, amibõl a  Jósa András Múzeum levegõelszí-
vó és párásító berendezés létesítését tudja megvalósítani,
valamint polcrendszer vásárlását – részletezte a polgár-
mester.

SZÖVETSÉGBEN NYÍREGYHÁZÁÉRT
ELLENZÉKI FRAKCIÓ

Még e napirendi pont kapcsán Jeszenszki András kért
szót, aki, miután megköszönte az ellenzéki képviselõk
nevében a választók bizalmát, bejelentette, hogy a nyolc
szervezetbõl álló tömörülés közös frakciót alkot. – Szeret-
ném bejelenteni, hogy a nyolc szervezet közös döntése
alapján egységes frakciót alakítunk itt, a közgyûlésben,
amelyben Szövetségben Nyír-
egyházáért néven közösen,
együtt kívánunk politizálni eb-
ben, a 2019–2024-es ciklusban.
És annak a szavazataránynak
megfelelõen, azzal a felelõsség-
gel is, amellyel a választók min-
ket kitüntettek. Mind a közgyû-
lésben, mind a közéletben, mind
pedig a mindennapokban kép-
viselõink felelõsséget vállalva kí-
vánják Nyíregyháza érdekében
a tevékenységüket folytatni, még egyszer, ahogy mond-
tam, közösen, egy frakcióban.

FIDESZ-KDNP:
NYÍREGYHÁZA A LEGFONTOSABB

A harmadik ciklus óta, továbbra is városvezetõ FIDESZ-
KDNP frakció nevében dr. Adorján Gusztáv frakcióveze-
tõ is megköszönte a választók bizalmát, s azt ígérte, azon
az úton mennek majd tovább, mint az elõzõ kilenc év-
ben. A frakcióvezetõ szerint nem valók fölösleges politi-
kai csatározások a közgyûlésbe. – Az a felhatalmazás, amit
kaptunk, s amivel városvezetõ frakció maradhattunk, ne-
künk nagyon komoly támogatást, biztatást jelent a jövõre

ÚJABB TÉRFIGYELÕ KAMERÁKRÓL IS DÖNTÖTT A KÖZGYÛLÉS
nézve. Arra kérem a frakciótársaimat, illetve az ellenzéki
frakció tagjait, hogy mindig Nyíregyháza lebegjen a sze-
münk elõtt. Mindig is az elmúlt idõszakban – ezt polgár-
mester úr számtalanszor el-
mondta a közgyûléseken –, s
erre szeretnék emlékeztetni min-
den városlakót, mi itt Nyíregy-
házáért dolgozunk. Nyíregyhá-
za a mi közvetlen otthonunk,
amit nagyon szeretünk, s mint
egészséges lokálpatriotizmussal
megáldott emberek, mindent
meg fogunk tenni ennek érdeké-
ben – fogalmazott dr. Adorján
Gusztáv.

VANNAK-E MÉRÕSZÁMOK?

Elsõként a Nyíregyházi Tankerületi Központ, valamint
a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tevékenységérõl és

tanévindításáról kaptak tájékoz-
tatást a képviselõk. A kialakult vi-
tában az ellenzéki Babosi György
(Szövetségben Nyíregyházáért)
az oktatás minõségét értékelõ mé-
rési rendszerrõl érdeklõdött. A vá-
rosvezetõ FIDESZ-KDNP frakció
nevében, mint gyakorló iskola-
igazgató, Bajnay Kornél jelezte:
vannak folyamatos visszacsatolá-
sok, minden intézményben mû-
ködik ilyen rendszer, majd cse-

lekvési terveket készítenek ezek
alapján. A szintén ellenzéki dr.
Ujhelyi János (Szövetségben
Nyíregyházáért) pedig jelezte, a
leírt anyagban kapotthoz képest
szerinte komoly nehézségek
vannak, például az óvodaérés,
óvodába menés, tankötelezett-
ség szabályozása kapcsán. A
képviselõk közül többen meg is
köszönték a Nyíregyházi Tanke-
rületi Központ részletes, tartal-

mas, a szakbizottságoktól egyhan-
gú támogatást kapó tájékoztatóját,
egyben megjegyezték, ritka az a
város, amelyik így figyel az okta-
tására, hogy közgyûlésen tartja a
témát, noha az önkormányzat nem
fenntartója, hanem tulajdonosa az
iskoláknak. – A képviselõ úr felve-
tései túlmutatnak az önkormány-
zat jogalkotási hatáskörén – muta-
tott rá Halkóné dr. Rudolf Éva (FI-
DESZ-KDNP).

350 MILLIÓ FORINT KORSZERÛSÍTÉSRE

A Nyíregyházi Tankerületi Központ részletes tájékozta-
tójából kiderült, hogy Nyíregyházán 15 nevelési-oktatási
intézmény 29 feladatellátási helye tartozik a tankerülethez,
az alap- és középfokú intézményekben a városban 10 579
diák tanul. A 2018/2019-es tanévben intézményhálózatuk-
ban tervszerûen biztosítottak voltak a feladatellátás felté-
telei. A 2019/2020-as tanévet összesen 270 általános isko-
lai osztály kezdte meg Nyíregyházán a 6 tankerületi intéz-
ményben, 16 feladatellátási helyen. A középiskolákban
pedig 103 osztályban 3310 tanuló. Az intézményeik felújí-
tása, karbantartása saját költségvetési és pályázati forrásból
valósult meg. – Több mint 350 millió forintot tudott a tan-
kerületi központ ebben az évben a költségvetésébõl
Nyíregyháza intézményhálózatának korszerûsítésére – a
tanulók számára egészségesebb, biztonságosabb, jobb kö-
rülményeket teremtve – fordítani, és ez látszik is az intéz-
ményeinken – fogalmazott Gaszperné Román Margit tan-
kerületi igazgató a közgyûlésen.

FONTOS A SZAKKÉPZÉS

Rendhagyóan indult a tanév a Nyíregyházi Szakképzé-
si Centrumban, hiszen az Országos Szakképzési tanév-
nyitót az intézmény székhelyén tartották – derült ki a má-
sik tájékoztatóból. A centrum több rendezvénnyel nép-
szerûsítette a szakképzést, melynek területén új intézmé-
nyi formák jelennek meg jövõ szeptembertõl. Tíz intéz-
ményükben – melybõl nyolc Nyíregyházán mûködik –
több mint 7000-en tanulnak, másfél ezren felnõttoktatás-
ban vesznek részt. Az intézmény fõigazgatója, Gurbánné
Papp Mária megköszönte az önkormányzatnak az intéz-
ményeik felújítása, legutóbb például a Sipkay kapcsán
nyújtott segítséget is, és jelezte, tudják, mekkora a felelõs-
ségük a szakképzéssel a város és térsége gazdaságfejlesz-
tésében.

HÉT ÉS FÉL MILLIÓ CIVILEKNEK

A közgyûlés idén hét és fél millió forintos keretet bizto-
sított a generációk együttmûködését segítõ karácsonyi ren-
dezvények lebonyolítására, melyre november 10-ig pá-
lyázhattak helyi önszervezõdõ közösségek. Ez alapján
összesen 106 programot támogattak a képviselõk a Szoci-
ális, Egészségügyi és Sport Bizottság javaslata alapján. A
szervezõk között egyaránt van szociális, egészségügyi és
köznevelési tevékenységet végzõ nyugdíjas-egyesület és
gyermekeket, betegeket támogató alapítvány, valamint
kulturális egyesület, és elsõsorban rászorulók számára
nyújtott ajándékozás, ünnepség, mûsorok, ételosztás va-
lósulnak meg belõle.

TÉRFIGYELÕ KAMERÁK NYÍRSZÕLÕSÖN

Újabb hat, fix térfigyelõ kamera elhelyezését javasolja
az önkormányzat, ezúttal a nyírszõlõsi városrészben, így
megfigyelhetõvé válik a Szõlõskert utca, a Kollégium utca,
valamint az itt található sportpálya, mely fontos élettere a
helyieknek. A kamerák telepítését a városrészben elõfor-
duló, elsõsorban fiatalok által elkövetett garázda cselek-
mények, a Kollégium utcai sport- és szabadidõpályán a
közelmúltban történt beruházások és a várható fejleszté-
sek (játszótér, filagória, streetballpálya, mosdó és futópá-
lya) vagyonvédelme indokolják.

MARGÓCSY SÉTÁNY

A felmerült igények, lakossági kérések és a városban
zajló házszámrendezési eljárás miatt néhány közterület
elnevezésérõl, illetve megerõsítésérõl is döntöttek, elõze-
tesen egyeztetve a városvédõkkel és egy nyelvésszel is.
Eszerint a teljes rekonstrukción átesett Bujtosi Városliget
területén a nagykörút északkeleti oldalán elhelyezkedõ
két nagy tavat elválasztó, illetve a tavak közötti szigetet
átszelõ sétány Margócsy Józsefrõl kapta a nevét. A levél-
tár kezdeményezésére történõ névadás méltó tisztelgés a
város néhai díszpolgára, lelkes lokálpatriótája elõtt, szü-
letésének századik évfordulóján.

25 MILLIÓT A HELYI KÖZÖSSÉGEKNEK

Módosította az önkormányzat a helyi önszervezõdõ
közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló ön-
kormányzati rendeletet is. A javaslat alapján 2020-ra 25
millió forintot állapítottak meg, melyet saját forrásból fi-
nanszíroz az önkormányzat.

MEGÚJUL AZ ARANY TANUSZODÁJA

Tulajdonosi hozzájárulást adott az önkormányzat az
Emberi Erõforrások Minisztériumának az Arany iskola tan-
uszodája fejlesztéséhez nyújtott sportlétesítmény-fejlesz-
tési támogatás második üteméhez. Erre azért volt szük-
ség, mert a támogatás kedvezményezettje és egyben a fej-
lesztés lebonyolítója, az EMMI által megbízott BMSK, azaz
Beruházási, Mûszaki és Közbeszerzési Zrt. tervei alapján
kiegészítõ forrás bevonása vált szükségessé, melyet az
EMMI 60 millió forint értékben biztosít.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Dr. Kovács Ferenc

Dr. Adorján Gusztáv

Babosi György

Dr. Ujhelyi János

Halkóné
dr. Rudolf Éva

Jeszenszki András
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai

és Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a
város természeti és épített környezetének megõrzése, a városszépítés, a környezetállapot javítását szol-
gáló kezdeményezések elõsegítése és a környezettudatos életmódra nevelés támogatása érdekében, a
Közgyûlésnek a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV.
29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, és a 156/2019. (XI. 21.) sz. határozatában
foglaltak szerint az Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapjában rendelkezésre
álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: 2020. december 31. napjáig Nyíregyháza város szépítésének, parkosításá-
nak, virágosításának, valamint a környezet állapotának javítását elõsegítõ tevékenység, esemény,
továbbá a környezettudatos életmód népszerûsítésének támogatására terjed ki.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi
személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel
bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkezõ
és tevékenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a helyi önszervezõdõ

közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 156/2019. (XI. 21.) sz. határozatában
foglaltak szerint a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi alapból (Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Alapból) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 1 875 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló programok és

pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A pályázó alaponként legfeljebb három támogatandó tevékenységre pályázhat.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ

közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Közgyûlés

határozatában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Közgyû-

lés határozatában megállapította,
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ

közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a

Közgyûlés határozatában megállapította.
f.) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 példányban, a

http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osz-
tályon személyesen átvehetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyom-
tatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz 2019. december 20.
napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 160. szoba), vagy elektroni-
kus úton, pdf formátumban a zakany.zoltan@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

g.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály munkatársától, Zákány Zoltán környezetvédelmi referenstõl a 42/524-524/104 m. telefonszámon.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal
együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési,

Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
pályázatot hirdet a Kulturális Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága a magas
színvonalon mûködõ mûvészeti együtteseket fenntartó, illetve kulturális tevékenységet ellátó helyi önszer-
vezõdõ közösségek támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi
támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, és a
156/2019. (XI. 21.) sz. határozatában foglaltak szerint az Önkormányzat Kulturális Alapjában rendelkezés-
re álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevékenységet ellátó szervezeteinek
2020. december 31. napjáig megvalósuló, városi programjainak, rendezvényeinek szervezéséhez és szín-
vonalas lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatá-

sáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel
rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapít-
vány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan szervezetek, melyek tartósan magas színvonalon Nyíregyházán mûködõ mûvészeti együttest
tartanak fenn, vagy a városban kiemelkedõ kulturális tevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkezõ és tevé-
kenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a helyi önszervezõdõ közösségek

pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján és Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 156/2019. (XI. 21.) sz. határozatában foglaltak szerint a helyi önszerve-
zõdõ közösségek pénzügyi alapból (Kulturális Alap) finanszírozza.

a) Pályázati keretösszeg: 3 750 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályázati

célok kerülnek elbírálásra.
c) A pályázó alaponként legfeljebb három támogatandó tevékenységre pályázhat.
d) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el és ezt a Közgyûlés határozatában

megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel és ezt a Közgyûlés határo-

zatában megállapította.
e) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Közgyûlés

határozatában megállapította.
f) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 példányban, a http://

varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ, vagy a Kulturális Osztály titkárságán személyesen átvehetõ
„Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Köznevelési, Kul-
turális és Ifjúsági Bizottsághoz 2019. december 20. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza,
Kossuth tér 1., 134/A szoba), vagy elektronikus úton pdf formátumban a szabo.tamas@nyiregyhaza.hu
e-mail-címre.

g) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Kulturális Osztály munkatársától, Szabó
Tamás kulturális referenstõl, a 42/524-524/131-es telefonszámon.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

KAPCSOLATI ERÕSZAK: NE HALLGASSUK EL,
NE LEGYEN TÖBBÉ TABUTÉMA!

Még mindig tabutéma, pedig idén is már több száz
olyan esetet regisztrált a rendõrség, ami a kapcsolaton
belüli erõszak számlájára írható.  A Nõk elleni erõszak
megszüntetésének világnapja alkalmából konferenciát
szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság. Szakemberek és különbözõ hatóságok kép-
viselõi tartottak elõadást annak érdekében, hogy az ál-
dozatok merjenek beszélni az õket ért sérelmekrõl, a tár-
sadalom pedig ítélje el az ilyen cselekményeket.

Zavarodottság, szomorúság, vagy éppen szokatlan in-
gerlékenység esetén gyereknél, felnõttnél is szóba jöhet a
családon belüli erõszak. Ha egy ismerõsünk, vagy annak
gyereke látszólag megmagyarázhatatlan módon, hirtelen
másképp kezd viselkedni, akár erre is gondolhatunk, ezt
mondják a szakértõk.

– Nincs egy konkrét tünet, ami a bántalmazásnak be-
tudható lenne, hanem szerteágazó a kép. Akár impulzí-
vabb, agresszívabb, az énképe sérül a gyermeknek, a konf-
liktusokat nehezebben oldja meg, szorongásos panaszok
jelentkezhetnek – fogalmazott Nagy Adrienn, a Pedagó-
gia Szakszolgálat klinikai szakpszichológusa.

A CSALÁD BELÜGYÉNEK TEKINTIK

Hogy mégis ki lett kapcsolati erõszak áldozata, azt sok-
szor még a szakértõknek is nehéz megállapítani. A társa-

dalom pedig tabuként kezeli a témát. A társadalomban
Magyarországon ennek a megítélését, a nõk elleni erõ-
szakot, illetve a kapcsolati erõszakot még mindig a család
belügyének tekintik.

– Még mindig vannak sztereotípiák, elõítéletek ezzel
kapcsolatban. Egy kicsit rávilágítanak arra, hogy ez nincs
így, ezen változtatni kell. Az elmúlt években látható mó-

don egyre több figyelmet kap ez a fajta téma és jelzi azt,
hogy a társadalom gondolkodásmódja változik, de annak
érdekében, hogy ez a folyamat ne álljon meg, hanem to-
vábbra is elõre haladjon, fontos az ilyen rendezvény –
emelte ki dr. Kovács Attila, a megyei rendõr-fõkapitány-
ság bûnmegelõzési osztályvezetõje.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság a Nõk elleni erõszak megszüntetésének világnapja
alkalmából rendezett konferenciát. Ezen kiderült, miköz-
ben alapvetõen csökken a regisztrált bûncselekmények
száma, egyre több olyan eset lát napvilágot, ami kapcso-
lati erõszakkal függ össze.

IDÉN 100 ESET

Idén már 100 olyan eset történt Magyarországon, ami a
kapcsolati erõszak számlájára írható. Többnyire nõ elleni
erõszak miatt fordulnak az áldozatok a hatóságokhoz, de
volt arra is példa, hogy egy anya úgy megverte a 3 éves
gyermekét, hogy az belehalt a sérüléseibe. A szakembe-
rek Nyíregyházán azt szeretnék elérni, hogy egyre keve-
sebben essenek áldozatul családon belüli erõszaknak. Az
áldozatok merjenek a hatósághoz, szakemberekhez for-
dulni, és a társadalom megítélése változzon ebben a kér-
désben.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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ADVENT ADVENT

MÁR HETEDSZER KAPNAK KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOT
A NYUGDÍJASOK AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL

Idén is karácsonyi ajándékcsomaggal
kedveskedik az önkormányzat a nyíregy-
házi nyugdíjasoknak. 2013 óta ez már a
hetedik alkalom erre a különleges odafi-
gyelésre, amely egyáltalán nem gyakorlat
a hazai nagyvárosokban. Ráadásul az érin-
tettek köre nõtt, hiszen most azon 65 év
alattiak is megkapják, akik megfelelnek a
feltételeknek.

Már hetedik éve, 2013-tól minden évben a
nyíregyházi nyugdíjasoknak karácsonyi aján-
dékcsomaggal kedveskedik az önkormányzat
– ezekkel a szavakkal vezette fel a csomagot
és annak hátterét bemutató sajtótájékoztatót
dr. Kovács Ferenc. A polgármester hozzátette:
az Idõsügyi Tanács javaslatai alapján állították
össze ezúttal is a küldeményt, melyre a szo-
ciális ellátásra biztosított költségvetési ke-
retösszeg év végi maradványa, ezúttal 85
millió forint biztosítja a fedezetet, ráadásul
a tavalyihoz képest jóval többeknek.

IDÉN MÉG TÖBBEN
Az induláskor tízezren kapták, tavaly 21

ezren, most nagyjából 24 100-an, amit nem-
csak demográfiai okok indokolnak. A ren-
delet módosítása értelmében 2019-ben már

azon 65 év alattiak is megkapják, akiknek
Nyíregyházán van a bejelentett lakóhelye,
öregségi teljes- vagy résznyugdíjra, vagy
idõskorúak járadékára saját jogán jogosul-

tak, vagy hozzátartozói nyugellátásra jogo-
sultak, és ezen a jogcímen az ellátást szá-
mukra folyósítják is.

AZ ÁRA MELLETT AZ ÉRTÉKE
IS FONTOS

Az édességekbõl, kávéból, teából össze-
állított csomag ára 2500 forint, de az érté-
ke ennél sokkal több, amit visszajelzések is
bizonyítanak.

– Az értéke az odafigyelés, az idõsek
megbecsülése, gondolunk rájuk. A csomag-
ban van egy levél is, amely a karácsonyi
hangulat mellett azt is tartalmazza, hogy
minden nyíregyházi nyugdíjas érezze úgy,
a nyíregyháziak által választott önkormány-
zat, városvezetés gondol rájuk, gondosko-
dik róluk és õk egy nagy, városi, nyíregy-
házi családnak is a tagjai – fogalmazott dr.
Kovács Ferenc polgármester.

A POSTA KÉZBESÍTI, DE JANUÁR
10-IG ÁTVEHETÕ

A Magyar Posta Zrt. hétfõtõl december
23-ig kézbesíti a csomagokat, amennyiben
ez eredménytelen, a küldeményt a jogosult
vagy az általa meghatalmazott személy a
polgármesteri hivatalban veheti át az év két
utolsó napján, valamint január 2-tõl 10-ig,
ügyfélfogadási idõben.

ODAFIGYELÉS AZ IDÕSEKRE
Emellett az önkormányzat más módon is

folyamatosan igyekszik odafigyelni az idõs
korosztályra – errõl dr. Krizsai Anita, a Szo-
ciális és Köznevelési Osztály vezetõje szólt
a tájékoztatón.

– Egyrészt nagyon kiterjedt szociális el-
látórendszerünk van. A Nyíregyházi Szoci-
ális Gondozási Központ az alapellátástól a
szakellátásig biztosít különbözõ gondosko-
dási formákat. Nagyon sokféle támogatási
formához lehet hozzájutni, a lakásfenntar-
tási támogatástól kezdve a gyógyszertámo-
gatásig. Illetõleg meg kell említeni, hogy ka-
rácsonykor külön támogatjuk hét és fél mil-
lió forintos összeggel a civil szervezeteket.
Többségében nyugdíjasszervezetek pályáz-
nak és nyugdíjasoknak, unokáknak, óvodá-
soknak, iskolásoknak valósítanak meg prog-
ramokat.

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT
Az osztályvezetõ hozzátette: a külterü-

leteken élõkre is odafigyelnek, ennek része
a bokortanyákon élõket segítõ, sikeresen
mûködõ tanyagondnoki szolgálat, ebben az
idõszakban különösen fontos a szerepük.
Ám az osztályvezetõ hozzátette: most is
számítanak a lakosság partnerségére, kérik:
mostanában fokozottabban figyeljenek oda
az idõsekre, a szomszédokra, a betegebbek-
re, hogy mindenkinek szép legyen a kará-
csonya is.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Dr. Krizsai Anita és dr. Kovács Ferenc

ADVENTI ÁHÍTAT
MAGYAROK NAGYASSZONYA TÁRSSZÉKESEGYHÁZ

December 1. 19.00
„Legkedvesebb Megváltó”.
Szerdahelyi Pál – ének, Karmanóczki

Attila – fuvola, Gyöngyössy-Szabó Viktor
Gábor – orgona.

December 8. 19.00
A Nyíregyházi Egyetem Gaudemus kó-

rusa.
Vezényel: Kerekes Rita karnagy.

December 15. 19.00
A Magyarok Nagyasszonya Társszékes-

egyház.
Bárdos Lajos kórusa, vezényel: Gebri Jó-

zsef karnagy.

December 22. 19.00
Ünnepi Vesperás – Ökumenikus Szkóla.
Vezényel: Kissné dr. Mogyorósi Pálma

karnagy.

Több mint három évtizede minden esz-
tendõben megtartják Nyíregyházán a Mi-
kulás-futást. Idén sem maradhat el a ren-
dezvény, december 7-én, szombaton a
Városi Stadionban programokkal várják a

gyerekeket és a családokat. Természete-
sen lesz Mikulás Expressz, Mikulás Szép-
ségverseny, tombola és cukorágyú is. Az
OTP Bank Mikulás-futás 10 órakor kez-
dõdik.

KIS DOBOZNYI SZERETET
Idén a Jósa András Múzeum

cipõsdobozban várja azo-
kat az ajándékokat,
amelyeket az adomá-
nyozók a rászorulók-
nak szánnak.

A dobozokat de-
cember 19-ig adhatják le
a múzeumban keddtõl vasár-

napig, naponta 9.00–
17.00 óra között. Eze-
ket az együttmûködõ
szervezetekkel közösen
adják majd át a rászo-
rulóknak. Az ajándéko-
kat karácsonyi belépõ-
vel köszöni meg a mú-
zeum.

JÖVÕ HÉTEN MIKULÁS-FUTÁS

ÚJABB RÉSZLETEK DERÜLTEK KI A NYÍREGYHÁZI ADVENTRÕL
Feldíszítették a fõteret, áll a város kará-

csonyfája, december 1-jén kezdõdik az idei
advent. A hét majdnem minden napján
zenés-táncos elõadások várják majd az ér-
deklõdõket, a hétvégéken pedig sztárven-
dégek érkeznek. Nyíregyházán vasárnap
16.30-tól kapcsolják fel az ünnepi fénye-
ket, a világítás pedig január 6-áig, vízke-
resztig díszíti a belvárost.

A Kossuth téren 20 vendéglátó, illetve
ajándékárus kínálja majd portékáját, a tér
kávézói az idei évben is részesei lesznek a
forgatagnak fûtött teraszaikkal. A Városala-
pítók szobránál található öt faházban a tör-
ténelmi egyházak kitelepülései mellett, a
Kelet-magyarországi Speciális Mentõ Egye-
sület cipõsdoboz akciója kap helyet, illet-

ve a „Made in Nyíregyháza”, azaz a helyi
termék és szolgáltatásfejlesztési program 20
résztvevõje mutatkozik be. Az Aranykapu
Népmûvészeti Egyesület tagjai – 25 népi
iparmûvész – a mesterségüket bemutató
karácsonyi vásárt tartanak.

EXTRÉM HINTA ÉS DODZSEM
Egy éve nagy sikere volt a körhintának,

idén több játék várja a fõtérre érkezõket.
– A nyíregyházi advent ideje alatt négy

helyszínen próbálhatnak ki kicsik és nagyok
különbözõ játékokat. A szökõkút mellett az
XXL extrém hinta és a közel 400 négyzet-
méter nagyságú dodzsem – az ország leg-
nagyobb szállítható dodzseme – várja a
nagyobbakat. A Takarékpalota mellett a
nyírségi kisvasút kicsinyített mása régmúl-

UTCAZENE IS LESZ
Akár csak tavaly, december 2–22. között

ebben az évben is mindennap utcazene
teszi még hangulatosabbá a karácsonyi for-
gatagot. A Kossuth téren felállított színpa-
don színes programkínálat teremt kará-
csonyváró hangulatot hétfõ kivételével a hét
minden napján. Hétköznap helyi fellépõ
csoportok, zenekarok, iskolák növendékei
kedveskednek adventi mûsorral, vasárna-
ponként sztárvendégek szórakoztatják a
közönséget (részletek a plakáton). Decem-
ber 2. és 22. között a városháza ebédlõjé-
ben karácsonyi kézmûves foglalkozások is
várják majd az érdeklõdõket a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár munka-
társai közremûködésével. A kézmûves fog-
lalkozásokra egyrészt iskolás és óvodás cso-
portok jelentkezését várják, másrészt Nyír-
egyháza és környéke lakosságát, akik az
advent ideje alatt szeretnének egy csöndes,
az ünnep hangulatát idézõ környezetben
együtt kézmûveskedni a családjukkal.

CURTIS LÉP FEL SZILVESZTERKOR
Az adventi programsorozat december 31-

én, a Városi Szilveszterrel zárul a Kossuth
téren, ahol fellép majd többek között Curtis
is. A 2019-es évet a hagyományoknak meg-
felelõen tûzijátékkal köszöntik.

Ismét megnyitja kapuit a városháza! Az
ingyenesen látogatható „Csillagporos ka-
rácsonyunk...” címû kiállításon karácso-
nyi enteriõröket láthatnak a városháza
Krúdy termében a látogatók. A karácso-
nyi hangulatokat Gerliczki Zoltán mes-
tervirágkötõ és csapata álmodta egység-
be, ami minden korosztály részére nyújt
érdekességeket. A kicsiket modellvasút,

Szatmári Istvánné saját tervezésû babái,
macik és gyûjtemények kedves darabjai
várják, míg a nagyokat a karácsonyi de-
korációs ötletek és Nádas Hajnalka külön-
leges mézeskalácsai és tortái bûvölhetik
el. A kiállítást december 2-ától 17-éig te-
kinthetik meg a városháza dísztermében.
Csoportos bejelentkezés (hétköznap): +36-
70/339-2969.

tat idézõ élményt
nyújt a gyerekek
és családok szá-
mára, a Városala-
pítók szobránál
pedig egy gyer-
mekkörhinta a
l egk i s ebbeke t
szórakoztatja. A
játékokat üzemel-
tetõ cégek 500 je-
gyet felajánlottak
hátrányos helyze-

tû, illetve fogyatékkal élõ fiataloknak, az ön-
kormányzat segít majd a jegyek szétosztá-
sában – mondta el dr. Ulrich Attila alpol-
gármester. 

AJÁNDÉK LAPCSÁNKA
VARÁZSLATOS KARÁCSONY A VÁROSHÁZÁN

Dr. Ulrich Attila

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a
korábbi évek hagyományaihoz híven
az adventi idõszakban idén is frissen
sült lapcsánkával várja csütörtökön-
ként 15.30-tól az adventi forgatagban
sétálókat. Az ajándék lapcsánkát Szo-
boszlai Gyula mesterszakács, a Nyír-
ségi Ízkirályok Egyesületének elnöke
készíti.
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DR. SZABÓ TÜNDE: KÖSZÖNET
A NYÍREGYHÁZIAKNAK!

A parlament õszi ülésszakán Nyíregyháza egyéni or-
szággyûlési képviselõjeként számolt be dr. Szabó Tünde
az elért eredményekrõl, és a jövõbeli tervekrõl is.

A képviselõ (aki az EMMI sportért felelõs államtitkára is
egyben) kijelentette, hogy továbbra is elkötelezettek vá-
rosunk fejlesztésének folytatásában. Ennek alapjaként el-
sõként a teljesség igénye nélkül sorolt többet az elmúlt
idõszakban megvalósult eredményeink közül, melyek
önmagukért beszélnek. Ennek részeként érintette a kultu-
rális (például: Szabadtéri Színpad), oktatási (bölcsõdék,
óvodák, iskolák felújítása), egészségügyi (Városi Rendelõ-
intézet, kórházi sürgõsségi és parkolólemez megújítása,
illetve létrehozása), valamint sportcélú beruházásokat –
gondolva a jégpályára s az Ovi-Sport Pályákra egyaránt.
Felidézte a nagyívû infrastrukturális beruházásokat, köz-
tük a nyugati elkerülõ és a Tokajig vezetõ, valamint a vá-
rosi kerékpárutak megépítését, a 41 modern, új busz be-
szerzését és a Tiszavasvári úton a volt laktanyából kiala-
kított szabadidõs és üzleti parkot, továbbá kiemelte a
Modern Városok Program keretében megépített szállodá-
inkat (Pangea és sóstói négycsillagos).

KÖZELI TERVEK

A továbbiakban a képviselõ asszony felszólalásából idé-
zünk. „Nézzük, milyen elõttünk álló feladatok vannak,
milyen fejlesztések várhatók, amelyek jelentõsen javítják
majd az itt élõk életminõségét. Hamarosan átadásra kerül
a nyíregyházi városi fedett uszoda, a Kisfaludy-program

keretében megújuló Fürdõház, és a Svájci Lak. Tervezzük
a Krúdy Szálló és parkja, és a régi Kállay-kúria teljes meg-
újítását is. Folytatjuk az orvosi rendelõk felújítását, a hely-
õrségi mûvelõdési ház korszerûsítését. Zajlik a nyíregyházi
atlétikai centrum fejlesztése és építése, és egy új, modern
stadionaréna fejlesztése is hamarosan elindul, amellyel egyi-
dejûleg megújul a stadion teniszpályaközpontja is. Emel-
lett új ipari parkot alakítunk ki a nemzetközi versenyképes-
ség elõmozdítása érdekében. Mindezek azt eredményezik,
hogy a város munkanélküliségi rátája mára 4 százalékra
csökkent, ami óriási eredmény, hiszen a 2010-es években
ez a mutató 8,5 százalékos volt.  Köszönöm még egyszer a
nyíregyháziak bizalmát. A munkát folytatjuk, a jövõben is
felelõsséggel és elhivatottsággal fogunk dolgozni, hogy
Nyíregyháza még élhetõbb és a XXI. század kihívásainak
megfelelõ, csodálatos és vonzó legyen.”
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 30., szombat 19.00 Balfácánt vacsorára!, Bérletszünet, Nagyszínpad

December 2., hétfõ 10.00 Állati színjáték, Csiribiri bérlet, MÛvész Stúdió
17.30 Mikulás furfangja, Bérletszünet, MÛvész Stúdió

December 3., kedd 17.30 Mikulás furfangja, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
17.30 Hangok és szavak – Pápai Erika Jászai Mari-díjas színésznõ önálló estje,

Bérletszünet, Bencs Villa
18.30 Mikulás furfangja, Bérletszünet, MÛvész Stúdió

December 4., szerda 14.00 Állati színjáték, Jégvarázs bérlet, MÛvész Stúdió

December 5., csütörtök 9.30 Állati színjáték, Aladdin bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Állati színjáték, Babszem Jankó bérlet, MÛvész Stúdió

ÖT FÉRFI A TENGEREN
Ez itt már a végnek vége. Lepusztult ház, közel a ten-

gerhez, csak egy rövid séta a kikötõhöz, ott a végtelen
nagy víz – nincs tovább. Richard, a báty, nemrég megva-
kult, most whiskey-k és sörök közt esik-bukik, már ami-
kor mozdulni bír. Richard szerepében Horváth László
Attilát látjuk majd Conor McPherson  Tengeren címû szín-
mûvében. Bemutató december 13-án a Krúdy Kamará-
ban.

– Játszottál vak embert korábban?
– Nem.
– Jelent valami különlegességet a szerepformálásban?
– Óriási különbséget, hiszen csak elképzelni tudom,

milyen egy nem látó ember, ha találkoztam is már élõben
ilyennel. Tegnap a televízióban láttam egy filmet, az egyik
szereplõ vak – igen jó színész volt! –, ezért jobban figyel-
tem, mi az a lényeges, felismerhetõ attitûd, ahogyan látja
a világot, mi az a viselkedés, ahogyan kezeli helyzetét.
Más a mozgás, más hangon beszélnek. Hátulütõje a sze-
repnek, hogy nem szabad kiesni belõle soha. Véletlenül
sem bukhatok le, hogy én, a színész, igazából látok. Kará-
csonykor játszódik a történet. Az öcsémmel élek (Illyés
Ákos játssza), aki hosszú idõ után hazajött, hogy úgymond
engem gondozzon, de a valódi ok az, hogy befuccsolt az
élete. Éldegélünk szépen, gyermekkori barátommal (Tóth
Károly) eliszogatunk, elkártyázgatunk.

– Ez egy alkoholista csapat?
– Mondhatni (szünet, aztán halvány mosoly az arcán).

De nagyon kedélyesen éljük az életünket! Egyszer betop-
pan a barátunk (Nagyidai Gergõ) és hoz magával egy ide-
gent (Kálid Artúr), akit valamelyik kocsmában szedett fel.
Elhozza pókerezni. Furcsa és pénzes, majd kiderül az ille-
tõrõl, hogy maga az ördög, és az öcsémért jött, akinek van
egy folt a múltjában, és most itt az ideje, hogy elvigye õt.

– Azért 16 éven felülieknek szól a darab, mert kemé-
nyebb, vagy trágárabb a szöveg?

– Szókimondót mondanék, nem trágárt (elgondolkodik).
Meglehetõsen szókimondó, szabadszájú. Ahogyan öt fér-

fi egymás között italosan, kártyaparti közben megnyilat-
kozik... Nagyon megkedveltem ezt a színdarabot. Azt a
témát feszegeti, ami – többek között – kifejezetten érde-

kel. Már jó néhányszor elmondtam, hogy engem igazából
már így, 56 évesen a nagy történetek vonzanak: becsület,
vallás, haza, önfeláldozás stb. Ez a darab bizonyos tekin-
tetben egy vallásos mû, nagyon egyszerûen, pontosan és
lélekmelengetõen (nem túlzás ez a szó!) beszél a kegye-
lemrõl, megváltásról. Sok humorral.

– Mikor megláttad a szövegkönyvet, elkezdtétek az ol-
vasópróbát, te már érezted, hogy ebbõl nagy dolog kere-
kedhet ki?

– A színdarab hírét hallottam, már akkor nagyon elkez-
dett érdekelni. Évek óta beszélgetünk róla a rendezõvel,
Göttinger Pállal, és most eljött az ideje, hogy megcsinál-
juk. Õ rendezte már, 2008-ban, a Bárkában, az volt az
elsõ magyarországi bemutató. Úgy tudom, itthon mi
visszük színre másodikként. Igaz, jelenleg a világban 46
helyen játsszák Londontól a Broadwayig. Pali és én ha-
sonlóképpen gondolkozunk színházról, a világ megköze-
lítésérõl, elõadásokról – olyanokról, amik az emberrõl és
az életrõl mesélnek. Jómagam nagyon szeretem ezt a stí-
lust és azokat a darabokat, amelyeket rendezõként választ.

A Tengeren elõadás mellett Horváth László Attila látha-
tó még a Balfácánt vacsorára! és a Mesél a bécsi erdõ
(képünkön) címû színdarabokban is.

(Szerzõ: Kováts Dénes)

DECEMBER 13-ÁN BEMUTATÓ HORVÁTH LÁSZLÓ ATTILÁVAL AZ EGYIK FÕSZEREPBEN
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

November 29., péntek 19.00 Continen-
tal Aréna, Fatum Nyíregyháza–Haladás
nõi röplabdamérkõzés
November 29., péntek 17.00 Bem is-
kola, Nyíregyháza–FTC U21 kézilab-
da-mérkõzés
November 29., péntek 16.00 Continen-
tal Aréna, Hübner-Nyíregyháza BS–
BKG-Príma kosárlabda-mérkõzés
December 1., vasárnap 13.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Csák-
vár labdarúgó-mérkõzés

December 1., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Haladás nõi röplabda-
mérkõzés közvetítése
December 2., hétfõ 20.30 Nyíregyhá-
za Spartacus–Csákvár labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése

DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKAT A VÁROSI SPORTGÁLÁN
A hagyományokhoz hûen idén is díjaz-

ták a legjobb sportolókat, edzõket, diák-
olimpiai gyõzteseket. Átadták a Jó tanuló
– jó sportoló elismerõ címeket is.

Nemzetközi kerékpárverseny, Rally EB,
nemzetközi röplabda kupameccsek. Csak
néhány sportesemény 2019-bõl. De jártak
a megyeszékhelyen világbajnok labdarú-
gók, volt Csillagfutás, Extreme Trail, Brin-
gaváros, és népszerû a Mozdulj Nyíregy-
háza! is. A hagyományos Városi Sportgá-
lán értékelték az évet, és jutalmazták a leg-
jobb sportolókat, felkészítõiket. Íme, a dí-
jazot tak:

Az év nõi sportolója: Berencsi Tímea,
karate, felnõtt EB 5. hely, edzõje: Tóth
Tibor.
Az év férfi sportolója: Szikszai Róbert,
diszkoszvetõ, Universiade 5. hely, edzõ-
je: Kerekes László és Cserpák Róbert.
Az év felfedezettje: Tóth Balázs, atléti-
ka, súlylökésben felnõtt magyar bajno-
ki címet szerzett, edzõje: Kerekes Lász-
ló és Cserpák Róbert.
Az év parasportolója: Tarjányi István,
kerekesszékes vívás, VB csapat 8. he-
lyezés, VK érmes, edzõje: Pákey Béla.
Az év extrém sportolója: Belus Tamás,
ultrafutó.
Az év csapata: Fatum-Nyíregyháza,
Magyar Kupa címvédés, bajnoki máso-
dik hely, edzõ: Hollósy László.
Munkásságának elismeréseként díjat
kapott Gyula Sándor úszóedzõ, több év-
tizedes edzõi tevékenységéért.

A kiemelkedõ hazai és nemzetközi ered-
ményeket elért sportolók és edzõik: Hat-
házi Dóra, úszás, Junior VB 6., Ifj. EB 5.
helyezés, edzõ: Gyula Sándor. Tóth Fruzsi-

lint, golf, junior bajnok és nemzetközi ver-
senyek gyõztese, edzõ: Závaczki Zsolt.
Szurovcsják Ivett, úszó, magyar felnõtt baj-
nokság 2. és 3. helyezés, edzõ: Urbin Ta-
más. Helebrandt Máté, gyaloglás, magyar
bajnok, VB résztvevõ, edzõje: Pokrovenszki
József. Trencsényi Vince, Pannuska Dávid,
Rally 2 országos bajnokok.

A város sportjáért 2019-ben végzett ki-
emelt támogatásukért és példaértékû tár-
sadalmi szerepvállalásukért járó díjak:
Hübner-H Kft. verseny- és szabadidõsport
kiemelt támogatója. Michelin Hungária Kft.
szabadidõsport kiemelt támogatója. KE-VÍZ
21 Építõipari Zrt. versenysport és utánpót-

Nõi labdarúgás: Szanyi Mária, a Nyír-
egyháza Spartacus FC legjobbja.

Férfi kézilabda: Gadnai Attila, a Nyíregy-
házi SN legjobbja.

Férfi kosárlabda: Bazsó Brúnó, a Hübner
Nyíregyháza BS legjobbja.

Férfi labdarúgás: Hornyák Marcell, a
Nyíregyháza Spartacus FC legjobbja.

Egyéb csapat- és egyéni sportágak leg-
jobbjai

Amerikai foci: Tóth Gábor, Nyíregyháza
Tigers Amerikai FC.

Ülõröplabda: Kertész Róbert, Nyíregy-
házi Sportcentrum.

Vízilabda: Orosz Márton, AQUA SE.
Teke: Fehér Béla, Nyíregyházi Teke Klub.
Asztalitenisz: Laskai Írisz, Nõi Asztalite-

nisz Club.

Lövészet: Nizsalóczki Soma, Nyíregyhá-
zi Polgári Lövész Egyesület.

Kerékpár: Hrenkó Norbert, Nyírségi Ke-
rékpárosok Sportegyesülete.

Jó tanuló – jó sportolók:
Leányok: Barna Bianka Dorottya, úszás,

Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakor-
ló Általános Iskola és Gimnázium. Éber-
hardt Anna, úszás, Nyíregyházi Kodály
Zoltán Ált. Iskola. Molnár Annamária,
aerobik, Jókai Mór Református Ált. Iskola.

Fiúk: Bogár Péter, labdarúgás, Nyíregy-
házi Egyetem Eötvös József Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gimnázium. Farkas Zoltán,
atlétika, Túróczy Zoltán Evangelikus Óvo-
da és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Ált.
Iskola. Susla Vincze, kerékpár, Nyíregyhá-
zi Kodály Zoltán Ált. Iskola.

Középiskola: Leányok: Kiss Anasztázia,
úszás, Nyíregyházi Arany János Gimnázi-
um és Általános Iskola. Kiss Virág, atlétika,
Vasvári Pál Gimnázium. Rudi Zsófia Gréta,
aerobik, Nyíregyházi Egyetem Eötvös József
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium.

Fiúk: Sipos Timót kosárlabda, Nyíregy-
házi Krúdy Gyula Gimnázium. Bánszki
Dániel grappling, Nyíregyházi Vasvári Pál
Gimnázium. Dolgos Bence, kézilabda,
Nyíregyházi Arany János Gimnázium és
Általános Iskola.

lás-nevelés kiemelt támogatója. The Kop-
jary Water Kft. verseny- és szabadidõsport
kiemelt támogatója. Nyíregyházi Extrém SE
I. Nyíregyháza Extreme Trail verseny szer-
vezése.

Városi diák- és szabadidõs sportrendez-
vényeken legaktívabb iskolák: Nyíregyhá-
zi Vasvári Pál Gimnázium. Móricz Zsig-
mond Általános Iskola Kertvárosi Tagintéz-
ménye.

Sportágak díjazottai:
Kiemelt csapatsportágak legjobbjai
Nõi röplabda: Varga Elizabet Lenke, a

FATUM-Nyíregyháza NB I-es csapat leg-
jobbja.

Nõi kosárlabda: Borza Laura, a Nyíregy-
házi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egye-
sület NB I/B-s csapatának tagja.

Nõi kézilabda: Varga Fruzsina, a Kölcsey
DSE NB II-es csapatának legjobbja.

Gyula Sándor úszóedzõ több évtizedes
munkájáért vehetett át elismerést dr.

Kovács Ferenc polgármestertõl és Kósa
Árpád kabinetvezetõtõl

na, röplabda, EB résztvevõ, Universiade 4.,
edzõ: Hollósy László. Tóth Dalma, röplab-
da, Universiade 4., edzõ: Hollósy László.
Berencsi Csaba, karate, U20 EB 3., edzõ:
Tóth Tibor. Kovács Richárd, ökölvívás, EB
részvétel, edzõ: Nagy Lajos. Závaczki Bá-

A Nyíregyháza Sportjáért elismerésben részesülõ sportolók és edzõk

Ezúttal is átadták a Jó tanuló – jó sportoló
címeket

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
pályázatot hirdet az Ifjúsági Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága a gyer-
mekek és fiatalok programjai, kezdeményezései és szervezeteik támogatása érdekében, a Közgyûlés-
nek a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú
rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, és a 156/2019. (XI. 21.) sz. határozatában foglaltak
szerint az Önkormányzat Ifjúsági Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot
hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: gyermekek és fiatalok programjai, kezdeményezései és szervezeteik támogatása.
A pályázat keretében támogathatóak olyan programok, amelyek szervesen illeszkednek az ifjúsági
közösségek, informális ifjúsági csoportok, szervezetek szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjú-
sági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerõsítéséhez, elõsegítik a
fiatalok társadalmi részvételét, a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidõ hasznos
eltöltését. Elõnyt élveznek a városi szintû rendezvények, illetve amelyek több iskola bevonásával való-
sulnak meg.

Nem kérhetõ támogatás táborok, sporttáborok, edzõtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat
nem támogatja az oktatási intézmények által szervezett, az intézmény mûködésébe tartozó rendezvé-
nyeket (szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.).

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támo-

gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyi-
séggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkezõ és
tevékenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a helyi önszervezõdõ közössé-

gek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján és Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 156/2019. (XI. 21.) sz. határozatában foglaltak szerint a
helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi alapból (Ifjúsági Alapból) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 1 250 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályá-

zati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A pályázó alaponként legfeljebb három támogatandó tevékenységre pályázhat.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Közgyûlés határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Közgyûlés

határozatában megállapította,
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Közgyû-

lés határozatában megállapította.
f.) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 példányban, a http://

varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ, a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán szemé-
lyesen átvehetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein
a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz 2019. december 20. napjáig lehet benyújtani szemé-
lyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., Szociális és Köznevelési Osztály titkárság, 102. szoba).

g.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Szociális és Köznevelési Osztály
munkatársától, Korpai Tibor ügyintézõtõl a 42/524-524/107 m. telefonszámon.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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TERMÉSZETFOTÓ-KIÁLLÍTÁS

Tavaly 26. alkalommal írta ki a naturArt – Magyar
Természetfotósok Szövetsége Magyarország és Közép-
Európa legrangosabb természetfotós pályázatát. A zsûri
összesen mintegy 4000 képbõl válogatott, és az érté-
kes, komoly szakmai elismerést jelentõ díjakért az utol-
só fordulóban 125 mû versengett. A díjakat november
6-án adták át a Magyar Természettudományi Múze-
umban, majd megnyílt a legjobb képekbõl rendezett
kiállítás. Nyíregyházán már hagyománya van annak,
hogy a Váci Mihály Kulturális Központban is bemu-
tatnak egy válogatást, a legjobbnak ítélt képekbõl. Eze-
ket december 31-éig tekinthetik meg az érdeklõdõk a
VMKK földszintjén. A belépés díjtalan.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Mussó László (12. sz. vk. önk. képvise-

lõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. december 2., 16.30 óra.

Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Idõpont: 2019. december 2., 18.00 óra.

Helyszín: Koszorú utcai Általános
Iskola.

Bajnay Kornél (14. sz. vk. önk. képvise-
lõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. december 2., 17.00 óra.
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.

Idõpont: 2019. december 3., 17.00 óra.
Helyszín: Nyírjes.

Idõpont: 2019. december 4., 17.00 óra.
Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.

Dr. Ujhelyi János (8. sz. vk. önk.
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. december 3., 16.00–
18.00 óráig.

Helyszín: Vasutas Mûvelõdési Ház,
Toldi u. 23.

Lövei Csaba (3. sz. vk. önk. képviselõ-
je) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. december 3., 17.00–
19.00 óráig.

Helyszín: Jósavárosi Mûvelõdési Ház,
Ungvár stny. 33.

Nagy Szabina (2. sz. vk. önk. képvise-
lõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. december 4., 17.00 óra.
Helyszín: Jósavárosi Polgárõr Egyesü-

let, Ungvár stny. 25.

Dr. Vinnai Gyõzõ (Sz-Sz-B megye 2.
sz. vk. országgyûlési képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. december 5.,

15.00–17.00 óráig.
Helyszín: Választókerületi Iroda,

Luther u. 3.

A TRIANON TÁRSASÁG NYÍREGYHÁZI SZERVEZETE
november 29-én 13.00 órától emlékezik meg a Székely
Hadosztályról és vitéz Vén Zoltánról, a hadosztály fõhad-
nagyáról, m. kir. ezredesrõl, aranysarkantyús vitézrõl a
megyeháza falán felavatott két emléktáblánál, katonai tisz-
teletadás mellett. A koszorúzás után a megyeháza Alpár
Ignác termében Komiszár Dénes tart elõadást az arany-
sarkantyús vitézekrõl.

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS november 29-én 13.00 órától
az Orosi Fiókkönyvtárban.

ÉLÕ NÉPMÛVÉSZET november 29-én 15.00–18.00 órá-
ig a Móricz Zsigmond könyvtárban.

DÍJÁTADÓ. A Hangsúly Mûvelõdési és Mûvészeti Ala-
pítvány Ratkó József-díjának ünnepélyes átadása novem-
ber 29-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

HANGYARANKA NAGY KALANDJA. A Burattinó Báb-
színház elõadása – november 30-án 16.00: Hangyaranka
nagy kalandja. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület
II. emelet.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ROZSRÉTSZÕLÕN de-
cember 1-jén, 8-án, 15-én és 22-én 10.30–12.30-ig.

KÖNYVBEMUTATÓ. Az MNL Sz-Sz-B Megyei Levéltá-
ra várja az érdeklõdõket december 2-án 11.00 órától „Ar-
cok és könyvek a történelemtudomány mûhelyébõl” so-
rozatának Romamúlt a források tükrében címû könyvbe-
mutatójára. Helyszín: a levéltár kutatóterme.

ROCKLEGENDÁK KONCERT december 2-án 12.00
órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

KÖNYVTÁRI  TEADÉLUTÁN. December 3-án 16.30-tól
a Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtárában (Sóstói út
31/B, „B” tanulmányi épület) folytatódik a Könyvtári tea-
délután címû programsorozat, melynek keretében Adventi
kalandozások a Szentföldön avagy egy vetítettképes rend-
hagyó földrajzóra címmel dr. Sipos László PhD, docens 
tart elõadást.

KIÁLLÍTÁS. A Benczúr Gyula Képzõmûvészeti Alkotó-
kör Ünnepnapok címû kiállítása látható a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Megtekinthetõ: december 4-éig.

MIKULÁS ÜNNEPSÉG december 5-én 13.30-tól a
Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

A DEÁK FERENC AKADÉMIA EGYESÜLET 23. elõadás-
sorozata, témája: A világtörténelem legnagyobb hatású
alakjai. December 5-én 17.00: II. János Pál. Elõadó: Ba-
logh Margit, MTA tudományos fõmunkatárs. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár.

KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ december 6-án 10.00 órá-
tól a Mandabokori Mûvelõdési Házban.

SZENTPÉTERI CSILLA ÉS BAND „Csillagpor koncert-
je” december 6-án 18.00 órától a Váci Mihály Kulturális
Központban. Sztárvendég: Feke Pál.

KREATÍV ÖLTÉSEK kiállítás Deák Andrea alkotásaiból
a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Egyedi,
kézzel készített textilfigurák, sztárbabák és kiegészítõk.
Megtekinthetõ: december 6–20-áig.

KUNST.NETZ.EUROPA. 2019 – Ausztriából, St.
Pöltenbõl érkezõ európai vándorkiállítás a Pál Gyula Te-
remben. Megtekinthetõ: december 14-éig.

SZALAGAVATÓ AZ                   MÛSORÁN
A Nyíregyházi Televízió szalagavatós sorozatában no-

vember 30-án, szombaton a Nyíregyházi Arany János
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, valamint
az Abigél Többcélú Intézmény mutatkozik be.

Adásidõk: szombat 20:30, vasárnap 9:30, 20:00, kö-
vetkezõ hét szerda 20:00, csütörtök 8:30.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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EMLÉKEZÉS OSVÁTH IMRÉRE
Osváth Imre 1912. november

19-én született. Épületszobrász
édesapjának a Víz utcában volt a
mûhelye. Imre a Polgári Fiúiskolá-
ban töltött diákévek után itt sajátí-
totta el a szakma fogásait. Már 17
esztendõsen felhívta magára a fi-
gyelmet: a Keresztény Iparosok
Országos Szövetségének helyi ki-
állításán bemutatott szobraival II.
díjat nyert. A város kultúr-bizott-
ságából is többen szerették volna,
ha ösztöndíjjal képezhetné magát,
hiszen „mélyen rejlõ, csiszolatlan
gyémánt még, de ígéretes jövõt je-
lentõ, ha hivatott mester kezébe
adjuk”. Ezt erõsíti meg a Hõsök te-
metõjében 1930. május 25-én le-
leplezett emlékoszlop turulmadara is. 1930 szeptembe-
rében Kisfaludi Strobl Zsigmond magánmûtermébe in-
vitálta. Már meglátszottak a mesternél töltött hónapok
azokon a szobrain, amelyeket legfõbb pártfogója, dr.
Bencs Kálmán polgármester jóvoltából 1931-ben a vá-
rosháza dísztermében állítottak ki. 1931-ben sikerrel fel-
vételizett a Képzõmûvészeti Fõiskolára, ahol Kisfaludi
Strobl tanítványa lett.

Országzászló emlékmûvét 1934. szeptember 2-án
leplezték le. Jósa András ma is látható bronz mellszob-

rát a múzeumalapító születésének
a 100. évfordulója alkalmából ké-
szítette. 1935-ben elnyerte a
Hóman Bálint kultuszminiszter ál-
tal meghirdetett pályázatot Szé-
kely Bertalan festõmûvész mell-
szobrára. Már fõiskolai évei alatt
több vidéki köztéri szobrot alko-
tott. Ma is áll az 1935-ben készí-
tett csengeri és az 1936-os deme-
cseri világháborús emlékmû.

1937-ben a budapesti kiállítá-
sokon szobraival elnyerte a Kép-
zõmûvészeti Fõiskola legtehetsé-
gesebb növendékeinek elismeré-
séül alapított nagydíját, a Nemze-
ti Szalon éremosztályának elsõ
díját, és a Korsós leány címû szob-

rával a fõváros nagydíját, 200 pengõt. Ösztöndíjasként
három évet Rómában töltött. 1940-ben elkészítette Ung-
váron a kárpátaljai harcok hõsi halottainak emlékére
emelt szobrát. 1945-ben amerikai hadifogságba esett,
majd Ausztráliában telepedett le. Új hazájában is ka-
pott mûvészi megrendeléseket, de nagyra hivatott mû-
vészete ezekkel együtt sem tudott kiteljesedni. 1978-
ban hunyt el.


