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Ügyfélfogadási rend a kormányablakokban

Ismét teljes nyitvatartással várja az ügyfeleket a leg-
több kormányablak 2023. március 20-tól, hétfõtõl.

Harmincegy kormányablak és okmányiroda hétfõ-
tõl ismét a hét minden napján nyitva tart, hét helyszín
esetében pedig legkésõbb május elejéig visszaáll a
korábbi ügyfélfogadási rend.

A téli idõszakban több, kisebb forgalmú kormány-
ablakban csökkentett nyitvatartással volt lehetõség az
ügyintézésre, egyes helyszíneken pedig szünetelt az
ügyfélfogadás, mivel a háború és a brüsszeli szankci-
ók miatt bekövetkezett energiaválság gázfelhaszná-
lás-mérséklést tett szükségessé.

Március 20-tól kezdve a kistelepüléseken élõk la-
kóhelyükhöz közel a kormányablakbuszokban is in-
tézhetik okmányügyeiket és mintegy 2500 állami ügyet.
A kormányablakok nyitvatartásáról és a kormány-
ablakbuszok menetrendjérõl a kormanyablak.hu web-
oldalon tájékozódhatnak.

Hulladékért virágot akció

Idén sem marad el az Észak-Alföldi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. népszerû kezdeményezése.
Már zajlik a hulladékért virágot akció, a program ápri-
lis 1-ig tart. A  különválogatott papír-, mûanyag, öb-
lösüveg, fém csomagolási hulladékért, valamint italos
kartondobozokért  utalványt vagy növényi hulladék-
ból készült komposztot kapnak a résztvevõk.

Helyszínek:
– Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 3. sz. alatti Hul-

ladékudvar
Nyitvatartás: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 7.00–

17.00; szerda: 7.00–19.00, szombat: 8.00–14.00, va-
sárnap: zárva.

– Nyíregyháza, Kerék u. 1. sz. alatti Hulladékudvar
Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig: 7.00–17.00, szom-

bat: 8.00–14.00, vasárnap: zárva.

Tarjányi István ezüstérmes lett

FITT-VÁROS majálissal ünnepel Nyíregyháza
A Mozdulj Nyíregyháza! ingyenes mozgásprogram-so-

rozat jubileumi 10. évében egy újszerû, nagyszabású ren-
dezvényt szervez az önkormányzat és a sportcentrum,
melyre május 1-jén várjuk a város apraját-nagyját – je-
lentette be dr. Kovács Ferenc polgármester. A FITT-VÁ-
ROS esemény részleteirõl Hornyák Enikõ sportreferens
adott tájékoztatást.

A 2023. május 1-jén a Continental Arénában FITT-VÁ-
ROS elnevezéssel rendezendõ új városi sportesemény cél-
ja a sport, a mozgás és az egészséges életmód népszerû-
sítése mellett a városunkban elérhetõ gazdag sportolási
lehetõségek bemutatása. Ezért az önkormányzatnál vár-
ják azon sportszervezetek, fitnesz- és konditermek, vala-
mint a sport területén aktív helyi vállalkozások jelentke-
zését, akik a rendezvény keretében bemutatkoznának,
népszerûsítenék sportágukat és az általuk kínált sportolá-

si lehetõségeket. További részletekkel kapcsolatos kér-
déseiket és részvételi szándékukat 2023. április 12-ig a
sport@nyiregyhaza.hu címre jelezhetik. A 10 órakor kez-
dõdõ program zárásaként – melynek részletei késõbb je-
lennek meg – Rubint Réka tart alakreform edzést délután
négytõl. (Plusz információ: Béres Alexandra pedig április
11-én tart délután hattól súlykontroll tornát az arénában!)

Nyíregyházi Városrészek Bajnoksága

A FITT-VÁROS-ra visszatérve: a nagy sportmajális ke-
retében várják 10 fõs csapatok jelentkezését egy 40 mé-
ter hosszú, felfújt akadálypályán rendezett váltóverseny-
re. A csapat tagjai között szerepelnie kell min. 3 nõnek
és min. 2 fõ 16 év alatti gyermeknek. Elõzetes részvételi
szándékukat 2023. április 12-ig a sport@nyiregyhaza.hu
címre jelezhetik. A nevezés ingyenes, de idõrendi sor-

rend alapján történik. Az elsõ 20 csapat nevezését köve-
tõen beérkezettek várólistára kerülnek. A program a vá-
rosrészek küzdelme a díjakért (nagy értékû vacsorautal-
vány, sportszercsomagok, belépõk és egyéb élményutal-
ványok), és a dicsõségért a Nyíregyházi Városrészek Baj-
nokságán, ahol a fizikai teljesítmény és az ügyesség is
számít. Ez egy csapatverseny lesz, ahol a versenyzõk
speciálisan kiépített pályákon versenyezhetnek. Fontos
a sebesség, az erõ, az ügyesség, a kitartás és a koncent-
ráció az ország egyik leghosszabb akadálypályáján. Egy
személy csak egy csapatnak lehet a tagja, más színeiben
nem indulhat, s kizárólag nyíregyházi lakcímkártyával
rendelkezõk lehetnek a csapatok tagjai, mint ahogy a
teljes aznapi program is a városlakóknak szervezõdik. (A
rendezvénnyel kapcsolatos további, folyamatosan frissü-
lõ részletek a  nyiregyhaza.hu  webportálon.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Tarjányi István kiemeltként kezdett Olaszországban,
a kerekesszékes vívók kvalifikációs világkupa verse-
nyén, mivel 3. a világranglistán. Magabiztosan nyert a
brit Coutya ellen, majd nagy csatában, 15-14-re gyõzte
le a kínai Zhut. A francia Valet következett, 15:6-ra nyert
a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzõje. A döntõben a
lengyel Dabrowski ellen 15:10 lett a végeredmény a
lengyel fiú javára, így István ezüstérmes lett, a kvalifi-
kációs világranglistán pedig a második helyre jött fel.

(Miniszterelnökség)

Egy kis ízelítõ a tavaszból

Igaz, az idõjárás-elõrejelzés erre a hétre kellemetlenebb idõt jósol, már kaptunk egy kis ízelítõt a tavaszból, az
aranyesõ is virágba borult. Sokan kihasználták a szép idõt, sétáltak, beszélgettek a színesedõ belvárosban.
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Tavaszi pezsgés a Váci Mihály Kulturális Központban
Változatos programokkal nyit ki újra március 27-én a

Váci Mihály Kulturális Központ. A színes programka-
valkád minden korosztály számára kínál szórakozást, ki-
kapcsolódást. Lesznek gyermekprogramok, kiállítások,
színházi elõadások és zenei produkciók is – tájékoztatta
szerkesztõségünket Mészáros Szilárd igazgató.

Április 1-jén a Nyíregyházi Média és Lemezbörzével
indítanak, másnap a Lúdas Matyi címû zenés mesejáté-
kot tûzik mûsorra, a gyermekek örömére. A Mandala Dal-
színház által színpadra álmodott elõadás önfeledt szóra-
kozást ígér, amirõl a színpadon mintegy 40 szereplõ gon-
doskodik. Hullan Bea festõnõ extravagáns kiállítása nyí-
lik április 4-én, melynek középpontjában a nõi portrék
állnak, ezeken keresztül mutatja be a nõ archaikus egyé-
niségeit, a nõ ezer arcát, megannyi hangulatát, érzését.

Operett és vers

– Nagy sikerû operettel folytatjuk programjainkat ápri-
lis 15-én. A Lili bárónõben olyan ismert slágerekkel fû-
szerezzük az estét, mint: Az egy kis cigaretta, a Tündér-
királynõ légy a párom, vagy a Gyere, csókolj meg tubi-
cám. Hagyományainkhoz híven az idén is megrendez-
zük a költészet napja alkalmából meghirdetett szavaló-
versenyt a vármegyei diákságnak „A velünk élõ Petõfi”
címmel. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatá-
sával jön létre, amely lehetõséget ad a színvonal további

emelésére, a díjakat is beleértve. Ugyancsak e program
keretein belül 400 gyermek vehet részt ingyenesen a
„Hiszek egy hazában” címû zenés történelmi idõutazás-
ban – sorolta Mészáros Szilárd.

Örökzöld slágerek

Humorral és iróniával, s leginkább örökzöld Neoton
slágerekkel (Kétszázhúsz felett, Santa Maria, Holnap
hajnalig) átszõtt musicalt láthat a nagyérdemû május 12-

én a nagyszínpadon, Szép nyári nap címmel. Együtt
nosztalgiázhatunk május 24-én Szécsi Pál slágereivel,
„Szereted-e még?” címmel. Az est szólistája Gergely
Róbert, akit a vokalisták mellett a Stúdió 11 Combo kí-
sér. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértõ interak-
tív elõadására invitálják az érdeklõdõket május 19-én,
amikor a világpolitika különbözõ aktuális témáiról lesz
szó. A Nyíregyházi Városi Galéria ad helyet a Lengyel-
országi Rzeszow testvérvárosból érkezett kiállításnak
április 5-én.

A tagintézmények kínálata

– Tagintézményeink is színes programokat kínálnak
az újranyitás kapcsán. A Karády Katalin életérõl szóló
zenés színdarab kel életre a Városmajori Mûvelõdési Ház
színpadán május 26-án. Színvarázs címmel nyílik kiál-
lítás az Alvégesi Mûvelõdési Házban, Hegedüsné Erzsó
amatõr festõmûvész alkotásaiból. Ugyancsak ezen a
helyszínen pünkösdi kézmûves vásárral, Stand up
comedyvel és tojásfadíszítõ programokkal várjuk az ér-
deklõdõket. A Kölyökvár ruhabörzével nyitja az ápri-
list, majd Önbizalom-erõsítõ morzsák címmel interak-
tív beszélgetésre invitáljuk a lelki feltöltõdésre vágyó-
kat – tekintett elõre az igazgató. (A VMKK programjai-
ról részletes információ található a www.vmkk.hu hon-
lapon.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A Mandala Dalszínház a Lúdas Matyit viszi színre az
április eleji matinén

(x)

3 érdekesség a töltött káposztáról,
amit valószínûleg Ön sem tudott!

Ön tudta, hogy közel 7400 darab töltött
káposzta elkészítésével állítottak világrekor-
dot Magyarországon? A következõkben el-
áruljuk Önnek, hogy honnan is ered ez a fi-
nomságunk, valamint azt is, hogy a történe-
lem során milyen különleges alapanyagokat
hagytunk magunk mögött. Továbbá terítékre
kerül majd a jómódúak háztartását gazdagító
rizs kapcsolata is a töltött káposztával.

1. A töltött káposzta a török hódoltságot kö-
vetõen terjedt el. A hazai konyhában az elõdje
pedig a káposztás hús volt. Ez a típusú étel
tehénhúsból készült, valamint még nem léte-
zett töltelék. A töltött káposzta az alapanya-
goktól és az elkészítési módoktól függetlenül
egész Európában elterjedt és közismert étellé
vált. A balkáni népek szõlõlevélbe burkolnak,
míg vannak, akik a húst gombával, kukoricá-
val, árpával vagy kölessel helyettesítik.

2. Magyarországon a rizstermesztés csak a
18. században kezdõdött. A népi táplálkozási
szokásokat tekintve az étkezések során ebben
az idõben rizs aligha került fel az asztalra. El-
sõsorban a vagyoni állapottal függött össze,
ami azt jelentette, hogy a paraszti háztartások-
ban rendszerint egy olcsóbb megoldást (pl.
kását) választottak a töltelék részeként.

3. 7377 szabályos formájú és méretû tölte-
lékkel készítették el Tetétlen községében a re-
kord mennyiségû káposztát, majd fõzték meg
egyszerre mindezt egy helyszínen és egy
edényben, egy majdnem 2000 literes üstben.
Ehhez pedig 1 tonna káposztát szereztek be,
ebbõl ténylegesen 600 kg-ot használtak fel,
valamint 531 kg hús került a töltelékbe.

Tulajdonképpen mindegy, hogy a hajdúsá-
gi, a szatmári vagy a szabolcsi töltött káposztát
szeretjük, teszünk-e bele szalonnát vagy sem,
rizzsel készítjük, vagy más típusú töltelék-
alapanyagot használunk, hogyan fûszerezzük,
édes vagy savanyú a kész étel. Egy dolog biz-
tos: sokszor felkerül az asztalra és legtöbbünk
rendkívüli módon szereti. Így a nyugdíjas ellá-
tottjaink kedvére a Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió (BTESZ) étlapján is szerepel ez a fi-
nomság.

A finom ebédért nem kell bekapcsolnia a
tûzhelyét! A BTESZ állami támogatással és ház-
hoz szállítással kedvezményes, kétfogásos
menüt (leves+fõétel) biztosít nyugdíjasoknak!
Önnek csupán változatos étlapunkról kell vá-
lasztania. További információkért hívja ingye-
nesen a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
zöldszámát: 06-80/900-368, vagy tekintse
meg a rendelés menetét a btesz.hu/etlap hon-
lapon.

Válasszon jövõ heti étlapunkról, majd hívjon
minket:

04. 03., HÉTFÕ
A: Brokkolikrémleves – Szezámmagos csir-
kemell, kukoricás rizs
B: Magyaros gombaleves – Csikós tokány,
fõtt tészta

04. 04., KEDD
A: Meggyleves – Pirított sertésmáj, fõtt burgonya
B: Reszelttészta-leves – Roston virsli, tökfõ-
zelék

04. 05., SZERDA
A: Babgulyás – Sajtos pogácsa
B: Frankfurti leves – Lekváros nudli

04. 06., CSÜTÖRTÖK
A: Karfiolleves – Sertéspörkölt tarhonya
B: Sárgaborsó-krémleves – Magyaros töltött
karaj, petrezselymes burgonya

04. 07., PÉNTEK
NAGYPÉNTEK

A Nyíregyházi Közterület-felügyelet
belvárosi forgalomellenõrzõ akciója

Nyíregyháza MJV Hatósági Fõosztály
Közterület-felügyelete tájékoztatja a köz-
lekedõket, hogy 2023. március 28-án, 29-
én és 30-án 6.00 órától 20.00 óráig a bel-
városban forgalomellenõrzõ akciót hajt
végre. Az ellenõrzés célja, kiszûrni a kor-
látozott forgalmú belvárosba (Kossuth tér,
Dózsa György utca, Rákóczi utca) és a
Nagy Imre térre jogtalanul behajtókat, a
belvárosban (Kossuth tér, Dózsa György
utca, Nagy Imre tér, Jókai tér, Hõsök tere,
Szabadság tér, Egyház utca, Síp utca, Or-
szágzászló tér, Zrínyi Ilona utca) szabály-
talanul parkolókat.

A korlátozott forgalmú belvárosba és a
Nagy Imre térre a megfelelõ engedély nél-

kül behajtókkal szemben közigazgatási bír-
ságot alkalmaznak, melynek összege fix
30 000 Ft, valamint ehhez kapcsolódó 4
közlekedési elõéleti pontot is kiszabják.

A szabálytalanul parkolókkal szemben
helyszíni bírságot szabnak ki vagy felje-
lentést alkalmaznak.

Felhívják a szabályszegésen vagy sza-
bálysértésen tetten ért jármûvezetõk figyel-
mét, hogy a helyszíni eljárás során sze-
mélyazonosságukat kötelesek igazolni a
közterület-felügyelõnek, ennek megtaga-
dása esetén a felügyelõ rendõri segítséget
kér, és szabálysértési eljárást kezdemé-
nyez személyazonosság igazolásával kap-
csolatos kötelességek megszegése miatt.

Lakossági tájékoztató zajhatásról
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy

március 30-án (csütörtökön) 15 és 18 óra
között a Magyar Honvédség 2. vitéz
Vattay Antal Területvédelmi Ezred 5. Te-
rületvédelmi Zászlóalj harcászati kikép-
zést hajt végre a nagyszállási gyakorló-
téren. Az említett idõszakban megnö-
vekedett zajhatásra lehet számítani Nyír-

egyháza-Nagyszállás településen a gya-
korlótér 3 km-es körzetén belül.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jog-
szabályokat betartva törekszik arra, hogy
a lehetõ legkisebb mértékben zavarja az
állampolgárok nyugalmát.

Szíves együttmûködésüket és megér-
tésüket köszönjük!
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A Nyíregyházi Ipari Park fejlesztése során kiemelten
figyelembe vesznek minden környezetvédelmi szempontot

Hogyan zajlanak a környezetvédelmi engedélyezési
eljárások, milyenek az európai normák, elõírások, ho-
gyan mûködik az együttmûködés az ipari park fejleszté-
séért felelõs szakemberekkel? Ezek a kérdések is felme-
rültek a Rozinka Zsolt Illés által szerkesztõségünknek
adott interjúban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Fõosztályának fõosztályvezetõje
összefoglalva kiemelte: a teljes ipari betelepülési folya-
mat szigorú szakmai kontroll alatt van. Az alábbiakban
az általa mondottakból készítettünk összeállítást.

A Déli Ipari Park már az 1990-es évek elején tartalék
iparterületként volt kijelölve a város településrendezési
tervében. A terület fejlesztése 1999–2000 körül kez-
dõdött, az elsõ betelepülõ Flextronics Kft. 2000-
ben kapott környezetvédelmi engedélyt. Az ipari
park fejlesztése folyamatos volt, a területbõví-
tések során mindig elõzetes vizsgálatot foly-
tatott le a környezetvédelmi hatóság. Ennek
részeként vizsgáltuk a környezeti hatásokat,
elsõsorban a lakosságot zavaró zajhatásokat,
levegõtisztaság-védelmi hatásokat. Termé-
szetvédelmi szempontból vizsgáltuk, hogy
van-e védett érték a bõvítési területen. Az el-
járásokba mindig bevontuk a katasztrófavédel-
mi igazgatóságot, az illetékes nemzeti park igaz-
gatóságot és vízügyi igazgatóságot. Egyes szakkér-
désben nyilatkoztak a népegészségügyi, agrárügyi, föld-
hivatali, növény- és talajvédelmi, építésügyi, örökségvé-
delmi, bányászati hatóságok.

Elõzetes vizsgálatok,
tudatos helyszínválasztás

A területen a város megvizsgálta a talaj- és talajvíz-
szennyezettséget is, így egy olyan alapállapot-felmérést
tudott átadni a betelepülõ vállalkozásoknak, amely alapja
a késõbbi környezetvédelmi vizsgálatoknak. Környezet-
védelmi, természetvédelmi szempontból elõnyös, ha tu-
datos az iparterület kiválasztása, mivel elkerülhetõek a
késõbbi lakossági konfliktusok. Egy tevékenység hiába
felel meg a környezetvédelmi határértékeknek, a tevé-
kenysége lehet zavaró. A megfelelõ távolságok betartá-
sával kiküszöbölhetõek az egyes területfelhasználási öve-
zetek egymásra gyakorolt zavaró hatása. A terület elõze-
tes vizsgálatával, a szakhatóságok bevonásával a terve-
zett beruházók már a környezetvédelmi engedélyezési
eljárás elõtt garanciákat kapnak arra, hogy a terület nem
szennyezett, a területen megvalósítandó beruházással
kapcsolatban – a technológiából eredõ kibocsátásokat
kivéve – kizáró ok nem merülhet fel. Ez most alap, de
gondoljunk csak a ’90-es évekre: nem voltak minden eset-
ben tekintettel arra, hogy ne legyenek zavaróak a lakó-
területekre. A Tünde utca környékén is voltak ezért konf-
liktusok, a Derkovits utca környékén pedig évtizedek óta
közel van egymáshoz az ipar és a lakókörnyezet.

Engedély nélkül nincs építkezés
Vannak olyan beruházások, amelyhez elegendõ az ipari

park kialakítására lefolytatott elõzetes vizsgálat, de
amennyiben a tevékenység szerepel a környezeti hatás-
vizsgálati és az egységes környezethasználati engedé-
lyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rende-
let (késõbbiekben Korm. rendelet) 1–3. mellékletében,
akkor az építési engedélyezési eljárás elõtt le kell foly-
tatni a szükséges környezetvédelmi eljárást. Nagyon fon-
tos, hogy az építési munka nem kezdhetõ meg az
eljárás(ok) lefolytatása nélkül, illetve a késõbbi építési
munka sem térhet el a környezetvédelmi engedélyezési
eljárásban ismertetett munkáktól. Ezért is elõnyös egy
környezetvédelmi szempontból vizsgált ipari parkban
beruházni, mivel itt a tereprendezési munkák a konkrét
beruházás engedélyezése elõtt már elvégezhetõek.

Szigorodnak a határértékek
Magyarországon már 1993 óta kell egyes tevékenysé-

gek esetén környezetvédelmi engedélyezést lefolytatni

a beruházás megkezdése elõtt. Az európai uniós csatla-
kozásunk elõtt már 2001-ben megkezdõdött ezen a téren
is a jogharmonizáció, a környezetvédelmi vizsgálatokat
elõíró jelenlegi jogszabály 2006. január 1-tõl hatályos,
összhangban van az EU elõírásaival, irányelveivel. Ezek
folyamatosan változnak, hiszen szigorodnak a szakma-
politikai célok, illetve az elérhetõ legjobb technika szint-
jéhez vannak meghatározva a kibocsátási határértékek,
amelyek a technikai szint javulásával egyre szigorodnak.

Felülvizsgálatok a szigorú szabályok
szellemében

A kiadott környezetvédelmi engedélyek nem
„örök érvényûek”, hanem 5 évente felül-

vizsgálatra kerülnek, így érvényesíthe-
tõek a szigorúbb környezetvédelmi
szabályok is, de évi rendszerességû
az adatszolgáltatással a kontroll, és
folyamatos a monitoring. A ma-
gyarországi környezetvédelmi sza-
bályok megfelelnek az EU irányel-
veinek, egy beruházónak ugyan-

olyan környezetvédelmi szabályok-
nak kell megfelelni pl. Németország-

ban, mint Magyarországon. Ezt annyi-
ra komolyan vesszük, hogy levegõtiszta-

ságnál a határérték-túllépés azonnali tiltást von
maga után, míg a zaj- és rezgésvédelemnél tapasztalt
negatív jelenségeknél intézkedési terveket kérünk, illet-
ve korlátozásokat vezetünk be, sõt, a tevékenység meg-
szüntetését is elõírjuk, ha szükséges. Volt már ilyenre
példa Nyíregyházán is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy
korszerûsítésre „kényszerítjük” a cégeket.

Nyilvánosság bevonásával zajló folyamat
A Korm. rendelet egyes tevékenységek esetén elõzetes

vizsgálatot, vagy környezeti hatásvizsgálatot, vagy egy-
séges környezetvédelmi engedélyezést ír elõ. Minden eset-
ben vizsgálatra kerülnek a környezetvédelmi hatások, a
nyilvánosság bevonásra kerül a döntés elõkészítésébe.
Minden esetben a dokumentációt csak szakértõ készíthe-
ti. A dokumentációk, azok hiánypótlásai, a döntések elér-
hetõek a környezetvédelmi hatóság honlapján bárki szá-
mára. A hatásterülettel érintett önkormányzatok részére is
megküldésre kerül a dokumentáció, a döntés, amit hely-
ben szokásos módon kell a lakossággal közölni.

A német Boysen is megkapta az
egységes környezethasználati engedélyt

A nagy érdeklõdést kiváltó, január végi közmeghall-
gatás után február közepén (a 60 napos eljárás végén) a
Boysen is megkapta az egységes környezethasználati
engedélyt, ami a környezetvédelmi engedélyezés csú-
csát jelenti. A közmeghallgatáson tévesen kérdésként
többször elhangzottakkal szemben a német cég nem ak-
kumulátorgyártással foglalkozik, hanem fémfelület-kezelõ
üzem, melybõl jelenleg is több van Nyíregyházán, vala-
mint a vármegyében. Az elektromos autók akkumulátor-
tartó alvázát szeretnék gyártani, de mivel szerepel ben-
ne az akkumulátor szó, többen félreértelmezték, illetve
a telepengedélyezésnél akkumulátorgyártás szerepel, s
ennek a része az alvázlemez gyártása. Katasztrófavé-
delmi szempontból sem veszélyes besorolású üzem a
Boysen, ilyen egységes környezethasználati engedéllyel
135 üzem, telephely rendelkezik (nagyobb részük mezõ-
gazdasági) pillanatnyilag a vármegyében, a vármegyék
közül a miénkben van az egyik legnagyobb számban
ilyen engedély kiadva. A technológiájuk pedig megfelel
a legmagasabb szintû követelményeknek.

További engedélyek lehetnek szükségesek
Az elõzetes vizsgálat nem feltételez jelentõs környe-

zeti hatást, itt nincs közmeghallgatás. Ha nincs kizáró

ok és a tevékenység nem jelentõs hatású, akkor a kör-
nyezetvédelmi hatóság meghatározza, hogy a tevékeny-
ség milyen egyéb (levegõtisztaság-védelmi, hulladékgaz-
dálkodási stb.) engedélyek birtokában kezdhetõ meg.
Amennyiben jelentõs környezeti hatás feltételezhetõ,
akkor meghatározza a környezeti hatásvizsgálati eljárás-
hoz szükséges további vizsgálatokat.

Közmeghallgatás: nem lakossági fórum
A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezet-

használati engedélyezési eljárások során közmeghallga-
tásra is sor kerül. Ez nem lakossági fórum, ezen a hatáste-
rületen élõk vehetnek részt, akik a dokumentációval, a
beruházással kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel a be-
ruházó felé, a dokumentációt már minimum 30 nappal a
közmeghallgatás elõtt a hatóság honlapján megismerhet-
ték. A környezetvédelmi hatóság ezeket az észrevétele-
ket beépíti a határozatába és figyelembe veszi a dönté-
sénél. Természetesen csak a beruházással összefüggõ ész-
revételeket veszi figyelembe, a beruházást támogató,
ellenzõ nem szakmai érveket nem.

W-Scope: senki nem volt kíváncsi a
részletekre

Ami a közmeghallgatásokat illeti, megvizsgáltuk, az
elmúlt 5 évben 47 közmeghallgatást tartottunk, amin
összesen 13 ember jelent meg. A már épülõ W-Scope,
ami az akkumulátorokhoz szükséges anód-katód elvá-
lasztó mûanyag lemez bevonatolásával foglalkozik,
vagy ismertebb nevén szeparátorfóliákat gyárt, tavaly
augusztusban kapott egységes környezethasználati en-
gedélyt úgy, hogy az elõzetesen beadott anyagaikra
például volt konkrét észrevételünk. Ám senki nem vett
részt az annak rendje és módja szerint meghirdetett
közmeghallgatáson és egyetlen észrevételt sem tettek
írásban. Korábban is voltak közmeghallgatások, akadt
rá példa, hogy több száz ember tiltakozott egy megva-
lósulás ellen, és olyan is, amikor szintén sokan azért
tüntettek, mielõbb adjuk ki az engedélyt, hogy valósul-
jon meg a beruházás, mert dolgozni szeretnének, de
akkor is és most is a döntésünket csak a jogszabályok-
nak való megfelelõség alapján adhatjuk ki.

Az engedély intézkedéseket is tartalmaz
Amennyiben nincs az eljárás során kizáró ok, a bemu-

tatott tevékenység megfelel a környezetvédelmi jogsza-
bályoknak a környezetvédelmi hatóság környezetvédel-
mi engedélyt, vagy egységes környezethasználati enge-
délyt ad, ami tartalmazza azokat az intézkedéseket,
amelyek a jelentõs kedvezõtlen környezeti hatások el-
kerülésére, megelõzésére, csökkentésére, kiegyenlítésé-
re vonatkoznak. A határértékeknek való megfelelés so-
rán vizsgálja az elérhetõ legjobb technikának való meg-
felelést is. Mindezeken felül próbaüzem is elõírható, ami
még az üzemszerû mûködés elõtt mutatja meg a papíron
leírtak gyakorlati megvalósulását. S hogy ez a folyamat
mennyire nem automatikus, jelzi, hogy volt már rá pél-
da, hogy nem adtak ki engedélyt, esetleg a település nem
engedélyezte a letelepülést.

Együtt gondolkodás a szakemberekkel
A környezetvédelmi hatóság fontosnak tartja az ipari

park fejlesztéséért felelõs szakemberekkel való együtt-
mûködést. Az egyes beruházásoknál elõzetesen meg tudja
fogalmazni a környezetvédelmi igényeket, illetve az ön-
kormányzat hozhat szigorúbb környezetvédelmi elõírá-
sokat az illetékességi területén, amivel biztosíthatja a
településen élõk nagyobb biztonságát. Tudomásom sze-
rint jelenleg vizsgálják a mélyfúrási kút létesítésének ti-
lalmát az iparterületen, illetve levegõtisztaság-védelmi,
vízvédelmi monitoring rendszer kiépítését, amit a jelen-
legi beruházóknál a környezetvédelmi jogszabályok nem
írnak elõ.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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Májusban megnyílik a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének vállalkozásfejlesztési várme-
gyei hatókörû irodája Nyíregyházán. Hazánk egyik leg-
meghatározóbb munkaadói érdekképviselete a VOSZ,
amely idén ünnepli fennállásának 35. évét. 2023-ban
egy 5 éves stratégiát és cselekvési programot is elindí-
tott a szövetség.

A napokban tartotta vállalkozói fórumát, majd taggyû-
lését a VOSZ vármegyei szervezete Nyíregyházán. 1988-
ban alakult meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége, az igazi fellendülés Demján Sándor idejében
– 1998-ban lett az elnök – történt a VOSZ életében. Ekkor
jöttek létre a megyei szervezetek, így a szabolcs-szatmár-
beregi is. Az õ nevéhez köthetõ a Széchenyi kártya, ami a
magyar gazdaság egyik legsikeresebb szolgáltatása. 20 év
alatt több mint 450 ezer vállalkozás részesült a kedvez-
ményes, államilag támogatott hitelprogramból, az összes
kihelyezés pedig megközelíti a 6000 milliárd forintot –
hangzott el a fórumon. Szintén Demján Sándor hozta létre
a Prima Primissa díjakat, a megyében tavaly adták át ti-
zenhatodik alkalommal az elismeréseket.

Helyi együttmûködés
Dr. Kovács Ferenc polgármester a keddi, vállalkozói

fórumon tartott beszédében kiemelte, a nyíregyházi fej-
lesztésekben mindig elsõdleges, hogy a multikat össze-
kössék a helyi kis- és középvállalkozásokkal. – Pár hét-
tel ezelõtt a városházán írtunk alá egy másik jelentõs
megállapodást, a foglalkoztatási paktum alapján a kö-
vetkezõ hét évben közel 7 és fél milliárd forint áll ren-
delkezésre a megyében arra, hogy segítse azokat, akik a
munkaerõpiacra szeretnének belépni, meghatározott fel-
tételek mellett. A 12 fõs partnertestületben a VOSZ is
képviselteti magát – mondta a polgármester.

Nem várt kihívások
– A vállalkozásokat hátrányosan érintette a koronaví-

rus, most pedig a háborús helyzet és az ennek kapcsán

Vállalkozásfejlesztési irodát nyit a VOSZ Nyíregyházán
közeljövõre. – Az elmúlt 35 évben nagyon komoly tu-
dás, tapasztalat halmozódott fel a tagságunkban, a
vezetõ testületekben és a környezetünkben lévõ tanács-
adó cégekben, valamint egy komoly forrás is a Szé-
chenyi kártya bevételébõl. Ezt szeretnénk célirányo-
san, nagyon progresszív programok mentén a gazda-
ságba visszaforgatni, a vállalkozásokat támogatni a
mindennapi munkájukban és a fejlesztéseikben. Két
lényeges eleme lesz még ennek a stratégiának. Eddig
nem volt fizikai VOSZ irodánk, de most szeretnénk,
ha egy éven belül minden megyeszékhelyen lenne egy
jó helyen lévõ, modern iroda. Ez kicsit a vállalkozók
házát is jelenti majd nekünk, ahol a Széchenyi kártya
mellett egyéb pénzügyi termékeket és tanácsadást, il-
letve másfajta szolgáltatást is igénybe vehetnek a már
meglévõ és a leendõ tagjaink – nyilatkozta Eppel Já-
nos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsé-
gének elnöke. A másik cél, hogy kisebb szakmai cso-
portok érdekeit csoportosulásokon keresztül tudják kép-
viselni, ez lehet szekció vagy tagozat.

Vállalkozásfejlesztési iroda
Az elõadások után egy együttmûködési megállapo-

dást is aláírtak a fórumon. Ennek egyik eleme, hogy
májusban megnyílik a Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetségének vállalkozásfejlesztési, vármegyei
hatókörû irodája Nyíregyházán, amelyet a PRIMOM Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Alapítvánnyal szoros
együttmûködésben fognak mûködtetni.

Tehetségek támogatása

Czomba Csaba egy fontos bejelentést is tett a rendez-
vény végén, fiatalokat fognak támogatni egy megyei film-
fesztiválon. A VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Szervezete 300 ezer forinttal támogatja majd a verseny
egyik résztvevõjét.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

beállt energiaár-emelkedés, infláció. De például az épít-
kezések, a fejlesztések nem álltak le. Igaz, voltak ki-
sebb-nagyobb leépítések, de nem tudunk a megyében tö-
meges elbocsátásról – tette hozzá Czomba Csaba, a VOSZ
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezetének elnö-
ke.

Egyre több tag

A megyei szervezet tagjainak száma folyamatosan
emelkedik, ez köszönhetõ annak is, hogy olyan progra-
mot kínálnak, amely buzdítja az újabb és újabb tagok
csatlakozását. A VOSZ által hozott döntésekrõl, a szer-
vezet tárgyalásairól a kormányzattal és a különbözõ ha-
tóságokkal – többek között ezeket az információkat a
leggyorsabban, elsõ kézbõl kaphatják meg a tagok, akik-
nek a létszáma már a 300-at is elérte a térségben.

5 éves stratégia

A VOSZ ebben az évben egy 5 éves stratégiát és
cselekvési programot is elfogadott, ami irányt mutat a

Egy együttmûködési megállapodást is aláírtak a fóru-
mon az iroda nyitásáról



Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

H I R D E T M É N Y
a Nyíregyházi Tankerületi Központ illetékességi területén mûködõ

általános iskolák 1. évfolyamára történõ beiratkozásról

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, továbbá a neve-
lési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhaszná-
latáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet)
22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai
beiratkozás idejét, az errõl való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

A 2022/2023. tanév rendjérõl szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 8. § alapján

az általános iskola 1. évfolyamára történõ beiratkozás ideje
a 2023/2024 tanévre:

2023. április 20. (csütörtök) 8:00–18:00 óra,
2023. április 21. (péntek) 8:00–16:00 óra.

Az adott évben tanköteles korba lépõ gyermeket a szülõ köteles beíratni a lakó-
helye szerint illetékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára. A korábbi évek-
nek megfelelõen a szülõ/törvényes képviselõ csak egy általános iskolába nyújthat-
ja be gyermeke jelentkezését.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést
hoz, a szülõ a gyermeket a döntés véglegessé válását követõ öt napon belül köte-
les beíratni a kötelezõ felvételt biztosító iskola elsõ évfolyamára.
Az adott évben tanköteles korba lépõ sajátos nevelési igényû gyermeket a szülõ a
szakértõi bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határoza-
tában megjelölt idõpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is
teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt
a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a 2011. évi CXC.
törvény 91. § (2) bekezdése szerint az Oktatási Hivatalnak.
A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha mene-
kült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján
befogadott jogállású; ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ sze-
mélyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja; ha a harmadik országbeli állampol-
gárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és beván-
dorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodás-
ra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti
feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá
a tizennyolcadik életéve betöltése elõtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a
magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága
alatt álló gyermeket kellõ idõben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az EMMI rendelet 22. § (4) bekezdése értelmében az általános iskola elsõ évfo-
lyamára történõ beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított sze-
mélyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. A fentiek okán a személyes
megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelezõ, de felhívjuk a figyelmet a
szülõk által 2023. április 5-étõl megtehetõ elõzetes, KRÉTA rendszerben történõ
online elõzetes jelentkezés lehetõségére, és annak hasznosságára, hiszen ezáltal
rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

A különélõ szülõk a gyermek sorsát érintõ lényeges kérdésekben (így az iskola
megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülõi felügyeletet
a szülõk megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülõ gyakorolja,
kivéve, ha a gyermekétõl különélõ szülõ felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben
korlátozta vagy megvonta.

Az EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése, továbbá 83. § (1) és (3) bekezdése értel-
mében az iskola igazgatója az iskolai felvételrõl tanulói jogviszonyt létesítõ vagy
kérelmet elutasító döntést hoz. A döntést írásba kell foglalni, és azt írásban kell
közölni – kiskorú tanuló esetén – a szülõvel.

Az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján az iskola döntése ellen a szülõ – a közlés-
tõl, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – a tanu-
ló érdekében eljárást indíthat.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a fenntartó jár el, és hoz
másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelem-
re hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában lévõ általános iskolák eseté-
ben a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Nyíregyházi Tankerületi Központhoz (4400
Nyíregyháza, Sóstói út 31/B) kell benyújtani.

Nyíregyháza, 2023. március 17.
Gaszperné Román Margit

tankerületi igazgató
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Tovább nõ a bölcsõdei
férõhelyek száma

Egyszerre öt helyen folynak kivitelezési
munkálatok, vagy terveznek bölcsõdei fej-
lesztéseket, komplett építkezést vagy fé-
rõhelybõvítést Nyíregyházán, melynek csak
egy része önkormányzati fenntartású – tá-
jékoztatott kérdésünkre Jászai Menyhért.
Az alpolgármester kiemelte: a jelenleg 
mûködõ 23  bölcsõdébõl 9 van önkormány-
zati fenntartásban, ám ez a férõhelyek
70%-a, s a fejlesztésekkel felkészülnek az
igények várható növekedésére, valamint
egy EU-célnak is igyekeznek megfelelni.

Az elmúlt 10 évben hatékonyan használ-
ta fel az önkormányzat az EU forrásokat,
hiszen valamennyi bölcsõde és óvoda ener-
getikai vagy komplex felújítása megtörtént,
döntõen eszközbeszerzésekkel – utalt az
elõzményekre az alpolgármester.

Szabad intézményválasztás
Jászai Menyhért hozzátette, a 23 bölcsõ-

dei ellátást nyújtó bölcsõde és családi böl-
csõde lefedi a város egész területét. Ebbõl
9 önkormányzati fenntartású, ami kötele-
zõ, gyermekjóléti alapellátás a város szá-
mára. A szabad intézményválasztás
elve alapján a városlakók válogat-
hatnak a szolgáltatások között,
tehát jó értelemben véve ver-
seny van, ami az ellátás szín-
vonalát javítja. – A többi fenn-
tartó számára azonban ez nem
kötelezõ tevékenység, így, ha
bármilyen beavatkozásra van
szükség, azt a városnak kell meg-
tenni, például, ha valaki bezár egy in-
tézményt. Volt rá példa, de kezeltük, tehát
az önkormányzatnak –  az igényeket is fi-
gyelembe véve – az egész városi ellátó-
rendszerre tekintettel kell gondolkodnia,
terveznie.

 
Szinte teljes kihasználtság
Az alpolgármester kiemelte, jelenleg

ezret meghaladó férõhely van a városban,
az önkormányzati rész ennek a döntõ több-
ségét adja, nagyjából 70%-ot. – A kihasz-
náltságot tekintve van egyfajta szezonalitás
a jelentkezések üteme és  az óvodai rend-
szerbe való átlépések miatt. Ha szükség
volna rá, s több gyerek igényelne ellátást,
akkor még tudnánk megnyitni kapacitást,
de ez nem korlátlan. Tudni érdemes, hogy
az Európai Tanács még 2002-ben kitûzte a
célt, hogy a tagállamokban a 3 éves kor
alatti gyerekek 33%-ának gondozásban kell
lennie, ezt 2022-ben megismételték, 2030-
as céldátummal. Nyíregyházán e cél meg-
valósulásához még mintegy 300 férõhely
hiányzik! De nemcsak ezért építünk, ha-
nem a jövõbe is tekintünk, bízunk a gyer-
meklétszám emelkedésében.

A gazdaságfejlesztés
is ösztönzõ

– Nyíregyházán hangsúlyos a gazdaság-
fejlesztés, közel 2000 új munkahely létesí-
tése már biztosnak mondható. Várakozásunk
szerint egyre többen állnak munkába, mind-
ez összefüggésben van a családot alapító
nõk munkába állásának segítségével. Ezt
akadályozhatja, ha nincs elegendõ férõhely,
ezért mi az észszerû bõvítést tekintjük
feladatunknak, a pillanatnyi helyzetet és a
beruházások jövõbeli kihívásait egyszerre
elemezve, hogy nagyobb munkavállalói lét-
számot is ki tudjunk szolgálni.

Honvéd utca, Nyírszõlõs
és társaik

A napokban egy sajtóközlemény jelent
meg arról, hogy a Honvéd utcán bölcsõdei
fejlesztést valósít meg az önkormányzat. –
Itt a korábbi, nem önkormányzati fenntartó
úgy döntött, nem folytatja a tevékenységét,
az épület is leromlott, ezért úgy határoztunk,
amint azt az EU források lehetõvé teszik –

hiszen döntõen ebbõl finanszírozzuk
ezeket a programokat –, akkor ezt

a népszerû, jó fekvésû bölcsit új-
raépítjük, 3 csoporttal, 36 férõ-
hellyel számolva, Nyírszõlõs-
ben is tervezve van egy bölcsõ-
de, ott a pályázás, a forrás meg-
szerzése folyamatban van. Más

fenntartók is így gondolkodnak:
már 3 beruházás elindult, gyakor-

latilag párhuzamosan. Örökösföldön,
az Orosi úthoz közel, a Bokréta utcán, vala-
mint Salamonbokorban történik férõhelybõ-
vítés, vagy új intézmény építése. Látható cél
a külsõ városrészek ellátásának fejlesztése,
ahol sok fiatal család telepedett meg, szük-
ség van a kapacitásokra, s az ovik is teljes
kihasználtsággal mûködnek.

Nincs gondozási díj
– S ha már a pénzrõl van szó, komoly

eredmény, hogy Nyíregyházán az önkor-
mányzati fenntartású intézményekben nem
fizetnek a családok gondozási díjat. Ugyan-
is, akármilyen nehéz volt a helyzet az el-
múlt 12 évben, nem vezettük be, noha a
törvény lehetõvé tenné. S még egy fontos,
2022-es adat: a gyerekek 77%-a nem fizet
az étkezésért költségtérítést, sõt a nyári
zárva tartás idején például halmozottan
hátrányos helyzetû gyerekeknek házhoz
szállítjuk az ebédet. A városvezetés úgy
látja, ez az a terület, melynek elõnyeit le-
hetõség szerint érintetlenül kell hagyni, s
nagy érték, hogy az elmúlt bõ évtizedben
ez sikerült is – zárta az alpolgármester.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A Micimackó Bölcsõde is megújult
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Zajlik az élet a Móricz Zsigmond Színházban, próbák,
elõadások, premierek követik egymást – mint a két héttel
ezelõtt, Kirják Róbert igazgatóval készült interjúból is ki-
derült. Most Horváth Illéssel egy újabb kuriózum-elõadás-
ról beszélgettünk.

Színházunk mûvészeti vezetõje ugyanis ismét ma-
gyarországi õsbemutatót rendez, a Kapj el, ha tudsz
musicalnek április elsején lesz a premierje. Minden
idõk egyik legnagyobb amerikai csalójának igaz
történetébõl 2002-ben Steven Spielberg rendezett
igazi kultuszfilmet Leonardo DiCaprio és Tom Hanks
fõszereplésével, ez az alkotás lett az alapja a 2011-
es Broadway-musicalnek. A több Tony-díjra jelölt ze-
nés játék kiemeli a váratlan és érzelmes fordulatokban
egyaránt bõvelkedõ, szellemes történetet, zenei anyaga
dallamos és magával ragadó. Magyarországon elõször a
Móricz Zsigmond Színházban kerül színre Frank Abagnale
eseménydús élete.

– A nagy sikerû Idétlen idõkig után másodszor állítasz
színpadra õsbemutatóként Broadway-musicalt. Ennek a
jogát hasonlóan nehéz volt megszerezni?

– Talán már nem annyira. Egyrészt, mert régebbi, más-
részt, mert a dolgok mindig egy kicsit könnyebbé válnak,
hiszen azzal, hogy az Idétlen idõkiget jó színvonalon szín-
padra tudtuk állítani, kicsit erõsödtünk és beljebb kerül-
tünk ebben a körben. Minél több sikeres produkciót csinál
az ember, és minél több nehéz feladatot tud megoldani,
annál jobban erõsödik a bizalom iránta.

– A Kapj el, ha tudsz milyen nehézségû darab? Az Idét-
len idõkig esetében arról beszéltünk annak idején, hogy
elõadói szempontból az átlagosnál komolyabb, bonyolul-
tabb a zenei világa.

– Ez egy hagyományosabb szerkesztésû musical. Az
Idétlen idõkig zenei világa és a darab struktúrája rendha-
gyó és különleges volt. Ott nem feltétlenül jelenet és dal
felosztással haladt elõre a történet, sokszor a zenei beté-
tek vitték tovább a cselekményt. Itt a klasszikus szerkezet
mûködik, tehát a prózai epizódokat dalok szakítják meg,
és azután megyünk tovább a prózával. Ugyanakkor kife-
jezetten jó melódiák vannak benne, nagyon klassz,
dzsesszes, fülbemászó a zenei világa. Lendületes, energi-
kus dalok hangzanak majd fel.

– Te is többször fogalmaztál úgy korábban, hogy jó csa-

Újabb õsbemutató a Nagyszínpadon
pat van melletted, lehet bízni a társulat tagjaiban, akik
már sok nehézséget megoldottak.

– Így van. Ennek a próbafolyamatnak az is specifikuma,
hogy idõközben a fõszereplõ, Jenõvári Miklós fõvárosi sztár

lett a Madách Színházban, ami azzal jár, hogy so-
kat kell ott játszania. Itt pedig, mivel fõsze-

replõje az elõadásnak, szinte minden jele-
netben szerepel. Tehát ha õ nincs, akkor
igencsak korlátozottá válnak a próbalehe-
tõségek. Szerencsére Miklós – habár na-
gyon nagy rajta a terhelés, hiszen renge-
teget utazik, próbál, játszik – fiatal, ener-

gikus ember; abszolút jól veszi ezeket a ne-
hézségeket, nagy energiákkal dolgozik. Egy-

általán nem aggódom.
Szerintem a Kapj el, ha tudsz a közönség által nagyon

kedvelt elõadás lehet; hangulatos dalok, jó történet, és
benne van Illyés Ákos, aki jó humorérzéke mellett kiváló-
an tud egy emberi sorsot õszintén megjeleníteni. Remek
színész, nagy öröm dolgozni vele.

– Õ Tom Hanks alteregója.
– Igen. Bár én nem szeretem, amikor az amerikai színé-

szekre hivatkozunk, és azon keresztül azonosítjuk a szere-
peket; bár magam is ezt csináltam sokszor a marketing
értéke miatt, de aztán rájöttem, hogy nem kell Leonardo
DiCaprióra és Tom Hanksre hivatkozni, hiszen nem róluk,
hanem Frankrõl és Carlról beszélünk, akiket Miklós és Ákos
alakítanak. Õk is remek színmûvészek. Ráadásul a szín-
padon nem feltétlenül ugyanazok a karakterek jelennek
meg, mint a filmen, ahol más dramaturgiával, más eszkö-
zökkel dolgoznak. Az Ákosé például teljesen eltér a Tom
Hanks által alakított figurától. Egyrészt már a musical adap-
tációban is másféle karakterre írták meg az amerikaiak,
másrészt az eltérésre még rá is erõsítünk Ákossal. Ahhoz,
hogy a jelenetek teátrálisabbak és élvezhetõbbek legye-
nek, több humort csempésztünk a szerepébe.

– Mint ahogy már a Móricz Zsigmond Színházban meg-
szokhattuk, ezúttal is zenekar kíséri az énekeseket, ami
nagy dolog napjainkban.

– Valóban az. Olyan jó hallani, hogy az ide érkezõ ren-
dezõk rácsodálkoznak és hangot is adnak meglepetésük-
nek, hogy itt milyen fantasztikus, profi zenekar van! Ren-
dezõként nekem ez már a harmadik élõzenés produkcióm
lesz Nyíregyházán. Az Édes Charity volt az elsõ, majd az

Idétlen idõkig és most a Kapj el, ha tudsz. És akkor most
nem számoltam bele a szilveszteri gálát...

A legkülönbözõbb stílusú, dinamikájú és szerkezetû
zenéket, dalokat is nagyszerûen, azonnal hozzák ezek a
muzsikusok. Az, hogy az Idétlen idõkig zenei anyagát ilyen
profizmussal végig tudta csinálni a nyíregyházi zenekar,
elismerésre méltó, nemzetközi színvonalú teljesítmény.
Egyszerûen klassz ez a zenész csapat! Ebben óriási szere-
pe van Tamás Attilának, a színház zenei vezetõjének, aki
összefogja ezeket a tehetséges muzsikusokat, és kiváló
zenekarként mûködteti õket. Sõt, nemcsak a zenekart irá-
nyítja, de sokat tesz azért is, hogy a dalok és kórusok úgy
szólaljanak meg, a színészek úgy énekeljenek, ahogyan
az a nagykönyvben meg van írva. Attilának jelentõs érde-
mei vannak abban, hogy zenés darabok ilyen minõségben
tudnak megszólalni Nyíregyházán!

(Szerzõ: Kováts Dénes)

Ma van a színházi világnap
Március huszonhetedike van, ez a nap 1961 óta a

színházi világnap a Nemzetközi Színházi Intézet (ITI)
közgyûlésének határozata alapján, annak emlékére,
hogy 1957-ben ezen a napon volt a Párizsban mûködõ
Nemzetek Színházának évadnyitója. A világnap célja,
hogy felhívja a figyelmet a színházmûvészet – és tá-
gabb értelemben a kultúra – fontosságára, tisztelegjen
a színészek, a színházi dolgozók elõtt, kérje a közön-
ség szeretetét és támogatását.

1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel kö-
szöntik e napot, melyet minden évben a világszínház
egyik jelentõs alkotója ír, és melyet  a színházakban az
elõadások elõtt Magyarországon is felolvasnak. 

A világnap alkalmából számos színház készül prog-
ramokkal, így a  Móricz Zsigmond Színház is. Ma este
18.30-tól a Krúdy Kamarában várják a teátrum szerel-
meseit egy ünnepi közönségtalálkozóra, „Mindenkire
szerep vár” címmel. Az esten színházi történetekkel,
anekdotákkal, élménybeszámolókkal, hangulatos be-
szélgetéssel várják a nézõket a nyíregyházi társulat tag-
jai: Kirják Róbert igazgató, Fridrik Noémi, Gulácsi Ta-
más, Horváth László Attila, Pregitzer Fruzsina, Rák Zol-
tán, Szabó Márta, Széles Zita, Tóth Károly, valamint Tóth
Zolka színmûvészek.
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Önkéntes faültetés a Sóstói-erdõben
A tavaszi idõ beköszöntével,  illetve  a

föld fagyának kiengedésével elérkezett az
erdészek egyik legfontosabb feladata, az
ültetés idõszaka. A NYÍRERDÕ Zrt.  Nyír-
egyházi Erdészete – folytatva a sokéves ha-
gyományt – Nyíregyházán, a Sóstói-erdõben
önkéntes faültetést szervez. Az erdészek

március 31-én, pénteken 9.00–15.30-ig, az
Erdei Tornapályánál várják azokat, akik sze-
retnének tenni a vármegyeszékhely zöld
tüdejéért. Az érdeklõdõknek lehetõségük
nyílik az erdõ uralkodó fafaja, a kocsányos
tölgy csemetéinek ültetésére. További infor-
máció: Szokolovszki Géza 30/695-0010.

Református Esték
A Nyíregyháza-Sóstói Református

Egyházközség szervezésében megvaló-
suló Református Esték programsorozat
következõ elõadása: Gundel Takács
Gábor – Református magyar vagyok.

Idõpont: március 28. 17.00 óra. Hely-
szín: Sóstói Millenniumi Református
Templom, Kemecsei út 24.
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Sportdélután és kultúra
A Gyermekekért, a Fiatalokért és a

Családokért Közhasznú Egyesület sze-
retne csatlakozni a 175 éves Magyar
Honvédség felhívásához, ezen alka-
lomból várják az érdeklõdõket az
alábbi rendezvényre március 31-én
13.00–16.00 óráig. Helyszín: Erdei
Tornapálya.

13.00: Naninski és Figaro zenés, tán-
cos bemelegítés. 14.00: Séta Ilyés Gá-
bor helytörténésszel, elõadás a Sóstói-
erdõrõl. Továbbá: 175 bátor fiatal!
Gyertek fussatok a katonákkal! 175
perc séta a megyei nyugdíjasok közre-
mûködésével. A Nyírség Könyvtár Ala-
pítvány Mesél a Sóstói-erdõ címû kö-
tetének megtekintése. Egészségmegõr-
zés, dietetikus tanácsadás Bartáné Ba-
lázsi Ildikó dietetikussal.

Ingyenes lakossági
szûrõvizsgálat

A Nyírségi Hospice Alapítvány az
egészség világnapja alkalmából ingyenes
lakossági szûrõvizsgálatot szervez április
4-én 10.00–14.00 óráig a Continental 
Arénában. A szûrések között szerepel:
csontsûrûségmérés, táplálkozási tanács-
adás, vércukor-, vérnyomásmérés, sze-
mészeti szûrés, arteriográfiai  vizsgálat. A
belépés ingyenes.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot  h i rdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: gazdasági ügyintézõ – Vagyongazdálkodási Osztály.

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

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 4400 Nyíregyháza, Kos-

suth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Sza-

bályzata alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatok:
– Kapcsolatot tart az önkormányzati alapítású, illetve tulajdonú gazdasági társaságok-

kal.
– Figyelemmel kíséri, elemzi a társaságok vagyoni, pénzügyi, likviditási, jövedelmezõ-

ségi mutatóit, melyek alapján javaslatot tesz a tulajdonosi beavatkozásra.
– Döntésre elõkészíti a közgyûlés, valamint a közgyûlési bizottságok elé kerülõ gaz-

dasági társaságokkal kapcsolatos elõterjesztéseket.
– Döntésre elõkészíti a gazdasági társaságok – polgármester elé terjesztendõ – éves

beszámolóit, üzleti terveit, azok évközi módosításait.
– Segíti a gazdasági társaságokban lévõ részesedésekkel, valamint egyéb közhasznú

szervezetekben lévõ vagyonnal való hatékony gazdálkodást.
– Javaslattal él az egyéb pénzügyi befektetések, részesedések hasznosítására (üzletré-

szek, részvények, vagyoni bevételek, egyéb értékpapírok).
– Részt vehet a gazdasági társaságok felügyelõbizottsági ülésein, az ügyvezetéstõl,

könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet.
– Részt vesz az önkormányzat költségvetési elõirányzata tervezésében, a támogatási

igények és lehetõségek egyeztetésében.
– Elõkészíti az önkormányzati cégekkel kapcsolatos üzemeltetési, vagyonkezelési,

közszolgáltatási szerzõdéseket.
– Ellenõrzi és nyomon követi a vagyonkezelési szerzõdésekhez kapcsolódó adatszol-

gáltatási, beszámolási és nyilvántartási kötelezettségek teljesítését.
– Kapcsolatot tart a vagyonkezelést végzõ szervezetekkel.
– A társaságok évközben felmerült forrásigényei alapján elõkészíti a hitelfelvétellel

kapcsolatos elvi döntéseket.
– Figyelemmel kíséri az önkormányzati részesedések alakulását.
– A költségvetési gazdálkodást érintõ kiadmányozási rend szabályozása alapján gya-

korolja a szakmai teljesítések igazolását.
– Ellátja a vis maior támogatás igénylésével, felhasználásával, elszámolásával kapcso-

latos feladatokat.
– A feladatkörébe tartozó ügyekben kapcsolatot tart a társosztályokkal.
– Elõkészíti és kezeli az önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek vezetõ tiszt-

ségviselõivel kapcsolatos személyügyi anyagokat.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a jutta-

tásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– közgazdász végzettség.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ és problémamegoldó képesség,
– jó kommunikációs képesség,
– megfelelõ teherbírás, csapatszellem, lojalitás.
Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– gazdasági társaságoknál szerzett pénzügyi, gazdasági vonalon szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkába állás idõpontja: a munkakör betölthetõ legkorábban 2023. 05. 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 04. 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás menedzs-

ment nyújt (06-42/524-524/103-as és 567-es mellék).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erõfor-

rás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
– Elektronikusan a humanpolitika@nyiregyhaza.hu e-mail-címre, szkennelve.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 04. 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló,
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu,
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu,
– www.hellonyiregyhaza.hu,
– www.szon.hu,
– www.profession.hu.
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(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

Amirõl az utcák mesélnek...
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Építõmesterek nyomában: Szuchy József 1.
Szuchy József egy helybeli „jónevû ácsmester” fia-

ként látta meg a napvilágot 1877-ben. 1887-tõl 1893-ig
az Evangélikus Fõgimnázium tanulója, majd 1893 és
1897 között a Budapesti Állami Ipariskola építészeti
szakosztályán szerez építõmesteri képesítést. A nyári
szünidei gyakorlatokat Barzó és Vojtovits építõmeste-
reknél, valamint édesapjánál töltötte. Elsõként Fõzõ
Márton fõvárosi építési vállalkozónál nyert alkalma-
zást, majd hazatért.

Édesapjával 1903-ban elnyerték a Körte utcai óvoda
építésének jogát, s a helyi lap, mint „városunk lehetsé-
ges legfiatalabb végzett építész vállalkozóját” nevezte
meg. A Siklósi István városi fõmérnök által tervezett épület
még ma is áll. Ekkor a Kállai utca 45. sz. alatt hirdette
irodáját, és felvállalt „bárminõ köz- és magánépület,
bérház, gazdasági épület stb. szakszerû tervezését, mû-
vezetését és felépítését olcsón és kedvezõ feltételek mel-
lett”. János nevû testvérével nyerték el 1904-ben a Ka-
szinó Egylet Zrínyi Ilona utcai székházának az átépíté-
sét és korszerûsítését. Ezt az épületet 1976-ban lebontot-
ták, de még áll az ugyanebben az évben, saját tervei
alapján és kivitelezésében épült Széchenyi utca 14. szá-
mú ház (képünkön), amelyet Tóth Pál törvényszéki ta-
nácselnök és családja részére épített.

A nagyváradi születésû Vágó fivérek, László és Jó-
zsef készítették a Széchenyi utca 7. számú ház terveit,
amelyet Szuchy épített fel 1907-ben. E házban nyitotta
meg Haissinger Viktor gyógyszerész az „Angyalhoz”

címzett patikáját. A hányatott sorsú épület bejárata fö-
lötti homlokzatáról nemrégiben tüntették el a ház szép-
ségét és egyediségét alkotó díszek még megmaradt
utolsó részeit. E szempontból sokkal szerencsésebb az
egykori Szabolcs szabadkõmûves páholy Benczúr téri
székháza, amely szintén Szuchy kivitelezésében épült
1907–1908-ban. Ezt az épületet már évekkel ezelõtt
szépen felújították és a tér egyik éke.

János testvérével együtt tervezték és építették a Gaz-
dák Otthonát 1908-ban. E tekintélyes megjelenésû, de
szerényen díszített épület egy idõben a Móricz mozi-
nak is helyet biztosított.
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