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MADE IN NYÍREGYHÁZA

53 8
KÖZGYÛLÉS UTÁN...
Januárban a megszokot-
tól kevesebb napirend
került nyílt ülésen a
testület elé, mégis szinte
valamennyi kérdésre és
hozzászólásra inspirálta
a képviselõket.

13 MILLIÁRD FORINT.
Ennyit fordít idén a
kormány a munkahelyte-
remtésre és a meglévõ
álláshelyek megtartásának
támogatására – mondta
Czomba Sándor államtit-
kár Nyíregyházán.

ANCONÁBAN: RÖHÖG
A VAKBELEM. Nincs
premier izgalom nélkül,
ráadásul a sors is rátesz
mindig egy lapáttal.
Ezúttal Nyomtató Enikõ
színésznõ vakbelét kellett
eltávolítani... AMIRÕL AZ UTCÁK...
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Adósság nélkül kezdheti az új évet a nyíregyházi önkor-
mányzat. Ezt dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter
jelentette be a városházán. A kormány az önkormány-
zatok adósságkonszolidációja során Nyíregyháza 18 mil-
liárd 670 milliós adósságából korábban 12,1 milliárdot
vállalt át, most pedig a fennmaradó 6 milliárd 530 mil-
liót is. Ez azt jelenti, hogy a megyeszékhely idei költség-
vetésében felszabadul 2,8 milliárd forint, amit egyéb-
ként adósságtörlesztésre kellett volna fordítani.

Örömteli bejelentéssel érkezett dr. Hende Csaba Nyír-
egyházára: a város életében új korszak kezdõdik, adósság
nélkül kezdheti az új évet. A honvédelmi miniszter el-
mondta, 2002-ben az ország településeinek alig volt adós-
sága. Ezt követõen a szocialista kormányok vidékellenes
politikájukkal finanszírozás nélkül róttak újabb és újabb
feladatokat az önkormányzatokra. Ez vezetett oda, hogy
feléljék vagyonukat és eladósodjanak. 2005 és 2010 kö-

NYÍREGYHÁZA, AZ ADÓSSÁG NÉLKÜLI VÁROS

zött négyszeresére nõtt a települések adósságállománya,
amely a ciklus végére meghaladta az 1200 milliárd forin-
tot. A kormány most mindent megtesz azért, hogy talpra
álljanak az önkormányzatok.

A miniszter hangsúlyozta, a kormány adósságkonszoli-
dációja minden magyar települést érint, így február végé-
ig minden önkormányzat megszabadul az adósságától.
Nyíregyháza 18 milliárd 670 milliós adósságából koráb-
ban 12,1 milliárdot vállalt át a kormány, most pedig a fenn-
maradó 6 milliárd 530 milliót is.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT ERÕBÕL IS 
TUDJA FOLYTATNI A FEJLESZTÉSEKET

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere megkö-
szönte a kormány adósságátvállalását, hiszen a megyeszék-
hely a legeladósodottabb városok között szerepelt. Hang-
súlyozta, most a tiszta lappal új távlatok nyílnak meg Nyír-

egyháza további fejlõdésében. Az önkormányzatnak az idei
költségvetésbõl 2,8 milliárd forintot kellett volna adósság-
törlesztésre fordítani. Ez több mint egyharmada a város tel-
jes adóbevételének, az adósságátvállalás nélkül már nem
lehetett volna teljesíteni. Így viszont az önkormányzat hite-
lek nélkül, saját erõbõl is tudja folytatni a fejlesztéseket.

Petneházy Attila önkormányzati képviselõ mindezt az-
zal erõsítette meg, hogy már az elsõ körös adósságátválla-
lás, és az önkormányzat szigorú pénzügyi gazdálkodása
is lehetõséget adott újabb beruházásokra. Többek között
500 millió forintot fordítottak az utak felújítására, elké-
szült a piaccsarnok rekonstrukciója és több saját erõs fej-
lesztés is megvalósult.

A sajtótájékoztatón dr. Vinnai Gyõzõ kormánymegbí-
zott a megye szempontjából azt hangsúlyozta, hogy a te-
lepülések háromnegyede küzdött az adósságterhekkel, de
a kormány intézkedése után ezek az önkormányzatok is
fellélegezhetnek.

VÁLASZTÁS 2014
Április 6-ára írta ki az országgyûlési képviselõválasztást

Áder János köztársasági elnök, a jogszabályok szerint ez a
legkorábbi lehetséges idõpont a választás megtartására. A
választáshoz kapcsolódó határidõket, határnapokat a köz-
igazgatási és igazságügyi miniszter rendeletben határozza
meg a kitûzést követõen. A választás kitûzésével hivatalo-
san még nem kezdõdött meg a kampány, mert az a vá-
lasztást megelõzõ 50. napon, azaz február 15-én indul.
Mintegy 8 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkezõ
választójogosultnak február 7. után kell kézhez kapnia a
névjegyzékbe való felvételrõl szóló értesítést.

A sajtótájékoztató résztvevõi:
dr. Vinnai Gyõzõ kormánymegbízott, dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, Petneházy Attila önkormányzati képviselõ, dr. Kovács Ferenc polgármester
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

KEZDETÉT VETTE AZ AGÓRA
PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA

JANUÁR 16., CSÜTÖRTÖK

EMBERBARÁT BOLYHOS, A VARI
Bolyhos, a Nyíregyházi Állatpark vari-

ja mindennap gondozójával, Farkas Zsu-
zsával sétál a trópusi házban. A vari lány
ugyanis társaival nem túl barátságos, ezért
tõlük elválasztva külön lakik. A hétéves
Bolyhost az anyja nem gondozta, ember
nevelte, ezért ilyen a viselkedése.

A belvárosban járók a múlt héten
azzal szembesülhettek, hogy megkezdõ-
dött a sürgés-forgás a város emblema-
tikus épülete, a Váci Mihály Kulturális
Központ körül. A munkaterületet palánk
takarja, melyen belül már munkagépek
dolgoznak. Ezzel elindult a régen várt
Agóra Program megvalósítása.

A Váci Mihály Kulturális Központ kor-
szerûsítésére és funkcióbõvítésére össze-
sen mintegy 1 milliárd 955 millió forintot
költhet a helyhatóság. Ebbõl az uniós tá-
mogatás meghaladja az 1 milliárd 684
millió forintot, ez a költségek 86,12 szá-
zalékát teszi ki – tájékoztatta lapunkat
Rendes Sándor sajtószóvivõ.

A munkálatok, amelyek még az idén
befejezõdnek, a mûvelõdési központ mel-
lett érintik a szomszédos Kodály Zoltán
Általános Iskola egy részét, továbbá a Vá-
rosi Galéria, a Pál Gyula Kiállítóterem és
a Kölyökvár épületét is.

A rekonstrukcióval az épületek közmû-
velõdési, kiállítói és szórakoztatói funkci-
ója tovább bõvül. Kialakítanak például
több mint 1700 négyzetméter közösségi és
1100 négyzetméter multifunkcionális te-
ret. Különbözõ rendezvények tartására lé-
tesítenek egy majdnem 700 négyzetméte-
res úgynevezett mobil teret. A rekonstruk-

ció természetesen érinti a kiszolgálóhelyi-
ségeket is.

A pályázatban az önkormányzat vállal-
ta, hogy a funkcióbõvítés után is megõrzi
arculatát a mûvelõdési központ épülete,
amely Nyíregyháza jelképévé vált és he-
lyi védelem alatt is áll – tájékoztatott Ren-
des Sándor.

SZOBORSZERÛ ÉPÜLET

A Bán Ferenc építész által tervezett nyír-
egyházi mûvelõdési központ a posztmo-
dern kor legprogresszívebbnek tartott köz-
épülete. Az építészeti mozgalom az 1960-
as években indult. A japán Kurokawa ne-
vével fémjelzett irányzat a jövõ városát fle-
xibilis, nagyméretû, ám egységes modu-
lokból álló építmények hálózataként kép-
zelte el.

A nyíregyházi épület is egy ilyen mo-
dulként, monumentális, szabad, játékos
idomként készült. A nagy tömegû, de nem
tömbrendszerû, inkább légies épület alig
támaszkodik a földre, látványa alapján két
széles lépcsõsorral kapcsolódik a talajhoz,
megjelenése a lebegés látszatát kelti. Az
épület elhelyezkedésével is szembeszállt
a kor akkori rendjével, a városközpontban
szabadon, „szoborszerûen” áll.

(MTI – városháza sajtószolgálat)

„Nagyon örülök az új
rendeletnek, miszerint csak
pórázon lehet sétáltatni a
kutyákat. Többször szem-
besültem azzal, hogy a sza-
badon futkosó nagyobb ku-
tyák megtámadják a kiseb-
beket.”           Péli Tóth Lili

„Egyetértek a szigorúbb
szabályozással, hiszen na-
gyon sok kutya van a város-
ban. Nekem is van kutyám,
de én pórázon tartom és
nem engedem soha el, de
sajnos sok kutyatartó van,
aki szabadon sétáltatja az
állatot más kutyák és gyermekek közelé-
ben is. Úgy gondolom, hogy az állattartás
felelõsséggel is jár.”               Málik Lászlóné

A teljes válaszok megtekinthetõek a Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû
mûsorában, amiben a városlakók fejthetik ki véleményüket az aktuális témával kap-
csolatban. A mûsor minden hétköznap, a Híradó után látható. Ha van jó kérdésük,
ötletük, írjanak a következõ címre: dorinakerdez@nyiregyhazitv.hu.

„Ha jól be vannak tanítva
a kutyusok és eleget foglal-
koznak velük, nem áll fenn a
támadás veszélye. Akkor
sincs nagy gond, ha csak ide,
a ház elé hozzuk le õket sé-
tálni. Véleményem szerint a
probléma inkább a nagyobb

testû kutyák esetében van.” Kormány Vanda

„Szerintem nagyon fon-
tos, hogy a kutyákat pórázon
sétáltassák a gazdik, és nem
csak a nagy ebek, de a kicsik
is gyakran támadnak, fõleg
egymásra. Annak is örülök,
hogy szigorúbban veszik,
hogy a kutyatulajdonosok
eltakarítsák a kutyapiszkot, én mindig ezt
teszem.”       Gelleiné dr. Szerényi Nikolett

JANUÁR 20., HÉTFÕ

MÓDSZERTANI ORSZÁGJÁRÁS
Kiállítás nyílt az Eötvös József Gya-

korló Általános Iskola és Gimnázium au-
lájában. A Vidékfejlesztési Minisztéri-
um Zöld Forrás támogatásában megva-
lósuló vándorkiállításon az erdei isko-
lák életét mutatják be. A tárlat január
25-éig tekinthetõ meg.

JANUÁR 18., SZOMBAT

AJÁNDÉK A FENYÕÉRT
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

és városunk önkormányzata idén is ju-
talmazta azokat, akik hajdani karácsony-
fájukat – vagy többet is – a hulladékud-
varba szállították. A leadott fák után já-
tékszelvény járt, mellyel értékes ajándé-
kokhoz juthattak.

JANUÁR 18., SZOMBAT

BÖLLÉRVERSENY NAPKORON
Disznót vágtak, hurkát és kolbászt töl-

töttek, valamint húsos ételeket készítet-
tek Napkoron, a 13. alkalommal ren-
dezett böllérversenyen. Hazai és hatá-
ron túli baráti társaságok versengtek a
legjobb fogópálinka, forralt bor, hurka,
kolbász és toros káposzta címért.

JANUÁR 16., CSÜTÖRTÖK

VESZÉLYJELZÉS OKOSTELEFONON
Már letölthetõ a katasztrófavédelem

okostelefonokra és táblagépekre fejlesz-
tett ingyenes veszélyhelyzetjelzõ alkal-
mazása. A rendszer jelzi, ha szélvihar
vagy nagy havazás közeleg, és a forgal-
mi torlódásokat is segít elkerülni. A VÉSZ
január 8-a óta teljes verzióban elérhetõ.

JANUÁR 20., HÉTFÕ

MENTORÁPOLÓK
A GYAKORLATI KÉPZÉSÉRT
Az ápolóhallgatók gyakorlati képzését

segíti a jövõben az a mentorprogram,
amelyet 32 milliós európai uniós pályá-
zati forrásból valósított meg a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Kara. Ezzel megva-
lósult a képzések közötti átjárhatóság is.

JANUÁR 21., KEDD

SIKERES BEMUTATKOZÁS

Nagy sikerrel mutatkozott be a Nyír-
egyházi Fõiskola Budapesten a 14.
Educatio Nemzetközi Oktatási Szakki-
állításon. A rendezvényen több mint
100 kiállító és körülbelül 30 ezer láto-
gató vett részt.

JANUÁR 16., CSÜTÖRTÖK

MACSKÁT MENTETTÜNK
Eperke, az egyéves kiscica, napokig

ücsörgött egy ház tetején, nem tudott
lemászni. Gazdája televíziónkhoz for-
dult, hogy segítsük megmenteni. A
NYÍRVV munkatársai megkeresésünkre
azonnal intézkedtek, végül a Kelet-Ma-
gyarországi Speciális Mentõk segítettek.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

OLYAT IS ADUNK, AMI NEM KÖTELEZÕ –
SZOCIÁLIS KÉRDÉSEK IS NAPIRENDEN

Erre reagálva a FIDESZ-KDNP
frakcióból többen is kiemelték, hogy
szerintük a helyszínválasztás töké-
letes. Dr. Adorján Gusztáv frakció-
vezetõ például azt mondta, hogy
ugyan valóban magasak a költségek,
de az elkövetett bûnökhöz képest
még ezek is eltörpülnek. Dr. Szilassy
Géza képviselõ, egyben a szobor-
állítást kezde-
ményezõ Pe-

riférián Alapítvány elnöke pedig arra
hívta fel a figyelmet, aki azt állítja,
hogy a '70-es évek után nem voltak
a kommunizmusnak áldozatai, annak
hiányosak a történelmi ismeretei.

A kezdeményezést a Jobbik nyír-
egyházi képviselõi is támogatták.
Vass Zoltán szerint az emlékmûvet
már 10 éve meg kellett volna építe-
ni.

TÁRGYALNAK A PÁLYÁRÓL

A közgyûlésen tájékoztató hangzott el a MÁV Zrt.-vel
folytatott tárgyalásokról is, amit a Tiszavasvári úti NYVSC
pálya átvétele ügyében kezdeményezett a városvezetés.
Nyíregyháza polgármestere elmondta, folynak a tárgyalá-
sok az MNV Zrt.-vel és a MÁV-val is. Véleménye szerint
az elõzõ városvezetés rendkívül elõnytelen, rossz szerzõ-
dést kötött.

Nagy László (MSZP) – mint az elõ-
zõ városvezetés alpolgármestere – a
fideszes képviselõk kérdéseire, mely
szerint miért kellett jelentõs beruhá-
zást végrehajtani egy nem városi tu-
lajdonon, ismertette a szerzõdés elõz-
ményeit. Elmondta: a veterán atléti-
kai EB megrendezésének feltétele volt
2 atlétikai pálya megléte. Az egyik a
stadionban rendelkezésre állt, a má-
sikhoz a MÁV-tól kellett megvásárol-

ni az ingatlant. Szerinte nem igaz, hogy ingyen megkaphatta
volna az önkormányzat, a vasúttársaság erre nem volt haj-
landó, akkor nem ez az üzletpolitika folyt. Dr. Kovács Fe-
renc polgármester szerint a kérdések megválaszolatlanok
maradtak, a korábbi városvezetés egy olyan területre költöt-
te a pálya értékének többszörösét, majd vásárolta meg, ami-
tõl a MÁV már egyébként is szabadulni akart.

Az újonnan épülõ gyepmesteri telepnek helyet adó
ingatlan megvásárlásáról is döntöttek a képviselõk. A
jelenleg a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tulajdo-
nában lévõ telek megvásárlásáról szóló elõterjesztést
elfogadták.

Dr. Horváthné
dr. Veisz Katalin

Az év elsõ közgyûlésén a megszokottól kevesebb na-
pirend került nyílt ülésen a testület elé, mégis szinte
valamennyi kérdésre és hozzászólásra inspirálta a kép-
viselõket.

Szerzõk: Sipos Marianna, Erdõs József

Az idei elsõ közgyûlés elismerés átadásával vette kez-
detét. A közgyûlés döntése alapján az idén „Nyíregyháza
Város Kultúrájáért” „Katona Béla-díjat” vehetett át Szabó
Soma karnagy eddigi munkájának elismeréseként. (Rész-
letek és portré a 10. oldalon.)

RENDELÕK: ÓRIÁSI ELÕRELÉPÉS

Nyíregyháza polgármestere a két
közgyûlés között történtek kapcsán
kiemelte, az önkormányzat pályá-
zat útján hat felnõtt- és három gyer-
mekorvosi rendelõ felújítását való-
sítja meg mintegy hatvanmillió fo-
rintból, százszázalékos támogatott-
sággal. A városvezetõ beszámolt
arról is, hogy jó ütemben halad a
csapadékvíz-elvezetõ rendszer fej-
lesztése, melyre több mint négy-
százmillió forintot fordítanak.

Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin
(FIDESZ-KDNP) üdvözölte a rendelõk felújítását célzó fej-
lesztést. Ezzel a beruházással jelentõs elõrelépés történik
az alapellátásban dolgozók munkakörülményeiben és az
ellátást igénybevevõ városlakók korszerû körülmények
között történõ gyógyításában.

CSAPADÉKVÍZ: MEGOLDÁSOK

Petneházy Attila (FIDESZ-KDNP)
Sóstógyógyfürdõ, Sóstóhegy önkor-
mányzati képviselõje azt mondta, a
csapadékvíz elvezetése terén na-
gyot lépett elõre a város, a most
zárult beruházással sóstói ingatla-
nok nagy része mentesül a belvíz-
veszélytõl, mely a korábbi években
komoly problémát jelentett. Dr. Ko-
vács Ferenc polgármester hozzátet-
te: a város csapadékvíz-koncepci-
ója elkészült, ezzel meghatározták

a fejlesztés további irányát, tovább csökkentve a belvíz-
veszélynek kitett területek arányát.

TERÍTÉKEN A REZSICSÖKKENTÉS

Jeszenszki András (MSZP) a re-
zsicsökkentés kapcsán a Pacsirta
utcai nyugdíjasházat hozta fel pél-
daként. Elmondta, az ott élõknek a
különbözõ közmûszolgáltatásokat a
NYÍRVV számlázza tovább, ugyan-
akkor a rezsicsökkentés csak ma-
gánszemélyeket érinthet. Azt a kér-
dést tette fel, hogyan biztosítható az
ott élõk számára, hogy õk is keve-
sebbet fizessenek a különbözõ köz-
mûszolgáltatásokért. Nyíregyháza
polgármestere válaszában elmond-
ta, a döntés nem a közgyûlés hatás-

köre, a problémát már jelezték az illetékes szervezet felé.
Szilvási István (FIDESZ-KDNP)

üdvözölte a rezsicsökkentéssel
kapcsolatos felvetést, mint fogalma-
zott: „Minden elismerésem Önnek,
hogy a pártja eddigi kommuniká-
ciója ellenére, miszerint a rezsi-
csökkentés mind csak porhintés,
ilyen kardosan kiáll mellettünk és
így képviseli az ügyünket. Köszö-
nöm szépen.”

Petneházy Attila

Jeszenszki András

IDÕBEN A KERÉKPÁRÚT

Több kérdés is érkezett a Korá-
nyi Frigyes utcai kerékpárúttal kap-
csolatban. Kósa Tímea alpolgármes-
ter asszony válaszában kiemelte:
nincs csúszás, a támogatói szerzõ-
dés szerint dolgoznak. Az alpolgár-
mester arra is kitért, hogy közmûki-
váltásokkal nagyon sok idõ telt el,
de még így is tartható a 2014. má-
jusi határidõ. (Az utóbbi hetekben
a projekt részeként két szakaszt már

át is adtak a forgalomnak, az egyiket a Törzs utcán, a
másikat a Belsõ körúton – a szerk.)

ERÕN FELÜL VÁLLALNAK

Módosította a testület a szociális
ellátásokról szóló rendeletet, ami a
szociális rászorultságtól függõen ha-
tározza meg a pénzben és termé-
szetben nyújtott támogatásokat. Ja-
nuár 1-jétõl bevezették a kiemelt
ápolási díjat, és emelkedett a súlyo-
san fogyatékos személyek ápolását,
gondozását végzõk részére adható
ápolási díj is. A képviselõk döntése
nyomán megmaradt az önkormány-
zat által adható 20 650 forint kiegé-

szítõ támogatás. Dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-KDNP
frakcióvezetõje elmondta, a kormány az eredeti 180 szá-
zalékára emelte a díjat, a város pedig több mint 20 ezer
forintot ad pluszban az ápolási díjhoz. A változtatás lé-
nyege, hogy a város eddigi kiegészítése a kormányzati
emelés ellenére is megmarad, tehát a nyíregyháziak az
országos átlagtól magasabb összeget kapnak. Dr. Krizsai
Anita, a Szociális és Köznevelési Osztály vezetõje fontos-
nak tartotta felhívni a figyelmet arra, hogy 20 olyan támo-
gatást nyújt a megyeszékhely, mely törvényileg nem tar-
tozik a kötelezõen ellátandó feladatai közé.

MEGÉPÜLHET AZ EMLÉKMÛ

Döntöttek a kommunista diktatúra áldozatainak emlé-
kére állítandó szobor helyérõl is. Az alkotás a Szarvas ut-
cai régi pártház elõtt kap helyet – amit az MSZP frakciója
kifogásolt. Nagy László, az MSZP frakcióvezetõje szerint
a költségek magasak és a helyszínválasztás elhibázott,
mivel az a kor, amelynek emléket kíván állítani az emlék-
mû, nem arról az épületrõl szól, ahova az emlékmû kerül.
Mivel az épület 1970-ben épült és az úgynevezett gulyás-
kommunizmusban nem feltétlenül azokat a sérelmeket kel-
lett elszenvednie senkinek sem, amit az emlékmû üzenet-
ként meg akart fogalmazni.Szilvási István

Kósa Tímea

Dr. Adorján Gusztáv

Dr. Szilassy Géza

Vass Zoltán

Nagy László
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VÁLTOZÁSOK
A KÓRHÁZ TERÜLETÉN

A Jósa András Oktatókórház Tömbkórház Projekt
kivitelezési munkálatai miatt többféle változtatást is
be kellett vezetni az intézmény területén. A forgalmi
rendi változtatások a Felnõtt Rehabilitációs Osztály és
az Infúziós Laboratórium közötti útszakasz felbontá-
sával tovább folytatódnak.

A kivitelezõ 2014. január 17-étõl megkezdte a
közmûkiépítési munkálatokat, így az érintett útszakaszt
elzárták a forgalom elõl. A korlátozás alól kizárólag a
szemétszállításhoz, illetve az élelmezéshez tartozó jár-
mûvek jelentenek kivételt.

A Felnõtt Rehabilitációs Osztályhoz vezetõ utat a be-
tegek és hozzátartozóik számára csak a szülészeti épü-
leten keresztül tudják biztosítani, a mentõforgalmat is
az itt lévõ bejáratoknál tudják lebonyolítani.

A közmûkiépítési munkálatok és az ezzel összefüg-
gõ korlátozások elõreláthatólag 2014. február 10-éig
tartanak, ám a kórház vezetése mindent meg fog tenni
annak érdekében, hogy munkatársai, betegei és a láto-
gatók ezekbõl a lehetõ legkevesebbet érezzék, és mi-
nél gördülékenyebben haladjon az intézményen belüli
közlekedés.

ELHUNYT PROF. DR. MOHÁCSI LÁSZLÓ,
AZ UROLÓGUS!

És most egy másik tollal kell folytatni, mert e né-
hány szó után tett írásjelbe beletörött a toll hegye...
lám csak, az energiák egyenértékûsége: érzelembõl
sûrûsödött mechanikai csúcshatás...

Hogy mit alkotott gyógyító kezével, merre jártak gon-
dolatai a betegségtõl támadott emberek sorsán töpreng-
ve, az tudott az általa írt könyvrészletekbõl, többnyel-
vû tudományos közleményeibõl, elõadásaiból, az or-
szág sok helyérõl nyíltan vagy titokban ellátogató kol-
légák saját tapasztalataiból. Hogy valahol Németország-
ban vagy Amerikában meglepetten kapta fel a fejét a
világ legjobb urológiai szaklapjainak szerkesztõje: „de
furcsa nevû helyrõl jött ez a kiváló közlemény – na,
majd a nyomdában betûzheti a szedõmester, N Y I R -
E G Y H A Z A .”

Ezer és ezer mûtét milyenségét statisztikák száraz szá-
mai õrzik, ha szakember elfogultság nélkül nézi, a XX.
század egyik legnagyobb magyar urológusával találko-
zik e számok mögött.

Hogy mit tett a beteg emberért, azt ezrek tudhatják,
akiknek egészségét – részben vagy egészben – vissza-
adta, akikre a hosszú évtizedek alatt valamikor ráemel-
te õszinte, aggódó szemét.

De van, amit valószínûleg csak mi, munkatársai tud-
hatunk.

Hát e vélt gondolatokat próbálom én a magam mód-
ján összegyúrni – ahogy mondani szokták, fenntartva a
tévedés jogát (is).

85 éve a teremtõ elégedetten szemlélte egyik alkotá-
sát, majd tétován körülnézett az asztalon és meglepõ-
dött. „No csak, néhány alkatrészt kifelejtettem a lelké-
bõl” – morfondírozott. „Nézzük csak: irigység, káröröm,
pénzsóvárság, hatalomvágy, rosszindulat. A teremtett
ember kis gonoszságának megszokott kellékei... eze-
ket csak nagyritkán felejtem ki..., de ha  így alakult,
meg már késõ este is lett, el is fáradtam – hát maradjon
így. Védtelenebb lesz ugyan, mint sokan mások, de majd
jobban vigyáz magára”.

De nehéz idõk jártak itt a sívó homokon, a keleti
végeken, amikor Mohácsi László leszállt a debreceni
vonatról a nyíregyházi állomáson. Átbukdácsolt az ola-
jos talpfákon, szivarra gyújtott, kettõt köhintett és elin-
dult a város másik végében levõ kórház felé a vagon-
gyári munkás fia.

1966-ot írtak... Ballagott Krúdy akácfáinak árnyéká-
ban, a szemérmesen rejtõzködõ egyablakos házak kö-
zött végig a városon, ahol homokot hord a szél és sze-
gények a dolgos emberek. Meg-meg nézte a fecske-
fészkeket és lassan a Jósa András Kórházhoz ért, ahol
dunyhákkal, párnákkal kibélelt szekerek álltak a poros
téren, kókadt fák halvány árnyékában, amely jármûvek
a környék szenvedõit zötykölték végig úttalan utakon,
kórházi ágyat, orvost, enyhülést remélve.

Hát valahogy így kezdõdött... Néhány urológiai ágy
a sebészeti osztályon belül, pár darab katéter kék színû
kislavórban, NDK gyártmányú farkasfecskendõ – mint
azt a megsárgult fénykép õrzi – és az operáló orvos
kezének tíz okos ujja. Akkor még egy szál magában…

Emlékekrõl törölgetjük a finoman rászitált idõt. Egy
asztal az orvosi szobában, zöld terítõvel letakarva –
kerek asztal, hogy ne legyen asztalfõ –, rajta termosz,
gõzölgõ kávéval. Bejön – mint aki éppen csak arra járt
–, keres egy üres fotelt, leül, karját a támlájára teszi.
Lassan szállingóznak a többiek, mindenki helyet talál,
Õ szivarra gyújt, belekortyol a kávéjába, körbenéz: Na,
mind megvagyunk?. És a fakó szobában szétterül a nyu-
galom, a meghittség... mintha tábortûz melege köré
húzódnánk zord, hideg idõben.

Visszacsengnek mondatok a kóbor idõbõl: „a fájda-
lom méltatlan az emberhez”; „vegyétek fel azt a bete-
get is, mindenkinek joga van emberi körülmények kö-
zött meghalni”; „operálni könnyû, hiszen azt tanultuk,
várni, figyelni – az a nehéz”; „megcsináltam a régi ká-
véfõzõt, lám, ti türelmetlen fiatalok mindent kidobná-
tok”. És a kemény feddés: „haszontalanok vagytok néha,
akár a fiam. Mondok valamit és nem úgy csináljátok.”;
„nincs több szabad ágyunk, fõorvos úr, a pótágyak is

UTÓIRAT

tele vannak.” – „Hát akkor fektessétek a szobámba.”
„könnyû annak, aki egy megoldást tanult, mi meg tör-
hetjük a fejünket, melyik lenne a legjobb...”; „ez a nya-
valyás szivar, mindig kiégeti az ingemet...”; „nem tu-
dom, mi baja lehet ennek a betegnek, meg kellene kér-
dezni egy jó urológust”; nézzük csak még egyszer azt a
filmet, talán megacalycosis, az lesz az”.

Hát igen, van, amit csak mi tudunk, a vele dolgozó
szerencsések. Végtelen türelem és derû, szelíd, megér-
tõ bölcsesség ifjonti heveskedéseink fogadtatásában.
Bizony, könnyedén lépkedhet a kötéltáncos, ha alatta
ott a kifeszített háló: ha baj történne is, nagy baj nem
lehet. Hej, de magabiztosan villogott ifjú kezünkben a
szike, az olló, ha szemben állt velünk a mûtõasztal túl-
só oldalán. „Nézd csak, itt, a csipeszem mellett vágj” –
és a fiatal büszkén vágott – lám csak, milyen ügyes va-
gyok... ...Hogy majd 25–30 év múlva rádöbbenjen, azért
vágott akkor oly pontosan, mert a szemben álló orvos
két okos keze csak azt a vékony rést kínálta fel. És ha
ijesztõ vérzés kísérte egy rossz mozdulatunkat, ujját a
nyílásra szorítva nyugtatott: „öltsd csak itt körbe, húzd
össze, na látod – elõfordul az ilyen”. Hát igen...

És míg sokszor, sok helyen cifra, bazári rongyokat
lengetett a szél, tort ült a talmi csillogás, dõzsölt a gõg,
hatalomvágy és pénzsóvárság, addig dobszó és zász-
lók nélkül csendesen dolgozott egy zseniális orvos az
övéivel a távoli megye kórházában és nemigen töpren-
gett azon, hogy egy kicsit róla is írt a költõóriás:

„Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, –
Félreálltam, letöröltem.”
Igen, mi láttuk elegáns kitérését a hatalom próbálko-

zásai elõl és a könnyed fricskát is, amivel a pénz csábí-
tását lepöccintette.

Mi ettünk a süteménybõl, amit otthon, a vasárnapi
ebéd végeztével gondosan szalvétába csomagolt és a
kórházba ballagva az ügyeletes orvos elé tett: „egy kis
hazai, kóstold csak meg”. És ettünk a kenyérbõl is, amit
reggel a kórházba jövet vett a péknél, majd az asztalra
került: „egyétek csak, még jó meleg”.

És most itt állunk tanácstalanul a rideg hírrel, gondo-
lataink peregnek, mint kisgyermek kezébõl a fél marék
homok...

Szegényen és szerényen jött, szerényen és anyagi ja-
vak nélkül távozott. Hol van hát az a sok kincs, az év-
tizedes idõk átdolgozott nappalainak és éjszakáinak ta-
pasztalata, a kudarcainkat vigasztaló szavai, fogyó erõ-
vel is utolsókig vívott csörte a betegségnek nevezett
sunyi rémmel, a szigorú rendbe gyûjtött gondolatok,
igen, hol van „a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért
porig égtem” – mint a másik költõ írja –, hol vannak hát
az idõtlen csillogású, örökfényû drágakövek?

Látjátok, az utolsó arisztokrata eleganciájával közénk
szórta krõzusi gazdagságát, számolatlanul és szeretet-
tel... Vigyázzatok hát rá.

A munkatársak vélt gondolatainak leírásával megpró-
bálkozott:

dr. Kolozsy Zoltán

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
KONFERENCIA

Harmadik alkalommal rendezik meg a Plan-net.hu
Településfejlesztési Konferenciát Nyíregyházán, a me-
gyeháza nagytermében.

A rendezvény ez alkalommal „A településfejlesztés
lehetõségei 2014–2020 között – városok és vidékeik
együttmûködése” címet kapta.  2014. január 31-én az
elmúlt évek eredményeinek és a következõ évek lehe-
tõségeinek áttekintésén, a következõ napon pedig au-
tóbuszos épületlátogatáson vehetnek részt az érdeklõ-
dõk.  A szervezõk településfejlesztési szakemberek, épí-
tészek, mérnökök, egyetemi, fõiskolai hallgatók, és a
téma iránt érdeklõdõk jelentkezésére számítanak.

A konferenciára 2014. január 27-éig lehet jelentkez-
ni személyesen az Art Vital Kft. (4400 Nyíregyháza,
Selyem u. 21. Telefon: +36-42/435-676) titkárságán,
vagy a www.artvital.hu honlapon leírtak szerint.

1094 SZABAD HELY
Február 15-éig van lehetõsége a végzõs középisko-

lás diákoknak a felsõoktatási intézményekbe jelentkez-
ni. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara 1094 hall-
gatót vehet fel egészségügyi és társadalomtudományi
szakjaira.

Egészségügyi és szociális területbe integrálódó szakok
közül választhatnak a 2014/15-ös tanévben a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Karára jelentkezõk. Dr. Fábián
Gergely, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának dé-
kánja kifejtette, viszonylag magas keretszámmal rendel-
kezik a fõiskola, hiszen összesen 1094 hallgatót tudnak
felvenni. A jelölteknek tanulmányaik megkezdéséig bizo-
nyos feladatokat még teljesíteniük kell. Alapszakokhoz
sikeres érettségi vizsgára van szükség, mesterszak eseté-
ben pedig meg kell szerezni valamilyen alapdiplomát ah-
hoz, hogy a hallgatók továbbtanuljanak. A pluszpontok
rendszere nem változott, továbbra is pontot adnak a nyelv-
vizsgáért, valamilyen tanulmányi versenyen elért eredmé-
nyért, és magasabb képzettséget jelentõ OKJ-s képzésért.
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13 milliárd forintot fordít idén a kormány a munka-
helyteremtésre és a meglévõ álláshelyek megtartásá-
nak támogatására – mondta dr. Czomba Sándor Nyír-
egyházán. A foglalkoztatásért felelõs államtitkár ki-
emelte, ebbõl a pénzbõl 6500 új munkahely jöhet lét-
re az országban a kis- és közepes vállalkozásoknál, de
a támogatás a már meglévõ mintegy 12 ezer fõ állásá-
nak megtartását is segíti.

Nyíregyházán, egy munkáltatói fórum elõtt jelentették
be az újabb munkahelyteremtõ beruházások támogatására
kiírt pályázati programot. Tavaly tízmilliárdot szánt a kor-
mányzat erre a célra, de összesen tizenhárommilliárdnyi
támogatást osztott szét, ennek egy jelentõs részét Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében. A mikro-, kis- és középvállalko-
zásoknak szóló programra ebben az évben is tizenhárom-
milliárdot fordítanak, ebbõl várhatóan hatezer-ötszáz új
munkahely születhet ezerkétszáz vállalkozásnál, és segíti a
már meglévõ tizenkétezer álláshely megtartását is.

TIZENHÁROMMILLIÁRD MUNKAHELYTEREMTÉSRE

 Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelõs
államtitkár

Országosan egyébként a legfrissebb adatok szerint 4
millió 12 ezer fõs volt a foglalkoztatotti létszám és a mun-
kanélküliségi ráta is tartósan tíz százalék alatt van, amivel
az uniós élmezõnybe tartozunk.

– Elsõdlegesen a mikro-, kis- és középvállalkozásokra
kell koncentrálnunk, hisz ez az a szektor, szegmens, ami
az összmunkavállalók nagyjából hetven százalékát fog-
lalkoztatja, ezért ha lényeges eredményeket szeretnénk
viszonylag kis befektetésekkel elérni, akkor ide kell az
erõinket koncentrálni – mondta el Czomba Sándor, fog-
lalkoztatásért felelõs államtitkár. – Az a kérdés, hogy va-
jon a válság idõszakában vagy a válságból kivezetõ idõ-
szakban Magyarországon, különösen a hátrányos helyze-
tû régiókban van-e potenciál a kkv-k fejlesztésére. Ez el-
dõlt, én azt gondolom, hiszen 2010 óta gyakorlatilag több
mint hatszorosára növeltük az erre fordítható összeget.

2010-ben még kétmilliárd állt rendelkezésre, az össze-
get pedig folyamatosan növelték az évek során.

A hónap folyamán egyébként a megye munkaügyi ki-
rendeltségein 10 ezer fõs munkaerõigényt jelentettek be a
foglalkoztatók, négyszer többet mint egy évvel korábban.
A legtöbb, 1885 új álláshely a nyíregyházi kirendeltségre
érkezett be.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy ismeretlenek
megrongálták a bujtosi játszóteret. Hasonló eset történt
az örökösföldi Fazekas János téri közparkban is, ahol a
lámpatesteket rongálták meg idegenek. A NYÍRVV mun-
katársai már elvégezték a helyreállításokat, azonban a van-
dálok újabb károkat okoztak az elmúlt hétvégén Nyíregy-
házán – tájékoztatta lapunkat Bordás Béla városgondnok.

– Péntekrõl szombatra virradóan ismét közterületen
okoztak problémát a vandálok. Nyíregyházán, a Bethlen
Gábor utcában, a Hittudományi Fõiskola elõtt kihúztak a

ISMÉT VANDÁLOK RONGÁLTAK A HÉTVÉGÉN
tos módon a kutyatulajdonosok beviszik az állatokat a
parkosított részre, és az ürüléket sem szedik össze ked-
venceik után.

– Hasonló probléma tapasztalható a Bessenyei tér szín-
ház elõtti területén is, ahol ráadásul még az ebek a tuli-
pánhagymákat, frissen ültetett hagymákat is kikaparják. A
városgondnok hangsúlyozta, hogy az ebtulajdonosok a
parkosított részre ne vigyenek kutyát. Póráz nélkül egyéb-
ként sem lehet kutyát sétáltatni, így megálljt lehet paran-
csolni az állatoknak – mondta el.

földbõl egy szemetesszelencét, és kiszórták annak tartal-
mát a járdára.

A Mártírok tere, Egyház utca felöli részén szintén ha-
sonló eset történt. Péntek éjjel a Holokauszt emlékmûnél
történt rendbontás, és újra rongáltak játszóteret is. A köz-
terület-felügyelõk és a rendõrök intézkedtek a vandálok-
kal szemben, az eszközöket a NYÍRVV munkatársai hely-
reállították.

Bordás Béla elmondta, hogy több lakossági bejelentést
kapott a Ferenc körútról, a játszótér közelébõl. – Sajnála-

Hogy mi az a prémium nyí-
lászáró? Sok nyílászáró-gyártó
és -kereskedõ úgy gondolja,
hogy az általa gyártott és forgal-
mazott ablakok, ajtók már a pré-
mium kategóriába tartoznak. A
vásárlónak nehéz a döntés, hi-
szen nem tudja milyen paramé-
terek alapján hasonlítson össze
több terméket.

Attól, hogy egy mûanyag ab-
lak, ajtó már többkamrás és tok-
szélessége meghaladja a hetven
millimétert, és még vasalat is van
benne, no meg üveg, még nem
minõsül prémium nyílászárónak.

Sõt, meg merem kockáztat-
ni, hogy sok ablak, ajtó még nyí-
lászárónak sem alkalmas. Néz-
zük át röviden, hogy mibõl is
áll egy átlagos mûanyag ablak
és mibõl egy magasabb kategó-
riás – tájékoztat minket Hársfal-
vi Tamás, a HÁRSFALVI Kft.
ügyvezetõje.

A 70 milliméteres mûanyag
tok és szárnyprofil ötkamrás ki-
vitelben, alap típusú, „valami-
lyen minõségû vasalat, valami-
lyen hõszigetelt üveg, gumi-
vagy szilikontömítés (1 vagy 2
rétegben), kilincs, valamilyen
párkányfogadó, valamilyen acél
merevítés...”.

Ezen felsorolt tulajdonságok
után, az ember már azt hinné,
hogy ez egy kiváló ablak, mely-
bõl tökéletes, hosszú távon jól
mûködõ, jól záródó, jól szigetelt
és biztonságos ablak gyártható.

A nyílászárók szigetelési ér-
tékét, hõátbocsátását az alábbi-
akban jelöljük: Uf.

A fent említett tulajdonságok-
kal rendelkezõ ablakok hõát-
bocsátási tényezõje: Uf: 1,5–1,3
W/m2k közötti értékeken van.
Minél kisebb ez a szám, annál
jobb a teljes nyílászáró hõátbo-
csátási mutatója.

Most viszont nézzük meg,
hogyan lehet ezen számok ér-
tékét csökkenteni egy komfor-

CSÚCS ABLAK ELÉRHETÕ ÁRON!

tosabb vagy akár egy prémium
kategóriába tartozó mûanyag nyí-
lászáróval.

74–85 milliméteres tok és
szárnyprofil hat- és hétkamrás
kivitelben, vastag falvastagság-
gal, jó minõségû, német gyártá-
sú, precízen mûködõ és záródó
vasalatokkal. Legalább alapbiz-
tonsági fokozattal, 2 vagy 3 ré-
tegû puha gumitömítéssel, 2-3
rétegû argongázzal töltött hõszi-
getelt üveggel, mélyen a szárny-
ban. Német fém kilinccsel, több-
kamrás hõszigetelt párkányfoga-
dóval, erõs gyári acélmerevítés-
sel már tényleg csak minõségi ab-
lakok rendelkeznek.

Ezekkel a tulajdonságokkal,
melyeket fent említek, az Uf ér-
téket 1,2–0,9 W/m2k közé lehet
csökkenteni.

Jól látszik, hogy ezen prémi-
um nyílászárók esetén akár 40
százalék javulás érhetõ el, melyet
a pénztárcánkon fogunk nagyon
hamar megérezni.

A HÁRSFALVI Kft. 2014. év
elején, a már Németország-
ban másfél éve gyártott és for-
galmazott, jelenleg is piacve-
zetõ új M-9000 Gealan abla-
kot, elsõként vezette be a he-
lyi piacra.

Az ablakot most 3 rétegû
üveggel szállítjuk, és hozzá
egy harmadik sor tömítés is jár,
így együtt éri el a legmagasabb
komfortszintet, még jobb hõ-
szigetelést és hangszigetelést.

A magas prémium nyílászá-
ró árát a helyi igényeknek meg-
felelõen alakítottuk ki, hogy
most már tényleg mindenki
meg tudja vásárolni és élvezni
a komfortos, jó hõ- és hangszi-
getelésû, biztonságos ablakot.

Ezt a terméket és a hozzá tar-
tozó kiegészítõket (redõny, háló,
párkány, garázskapu) megtekint-
heti bemutatótermünkben, illet-
ve további információk a
www.harsfalvikft.hu honlapun-
kon olvashatók.                  (x)

A Hársfalvi Kft. tulajdonosai a 2013. év Arany Fokozatú
Partner oklevéllel
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ÖRÖKÖSFÖLDI SPORTCENTRUM ALAKUL

Nemrégiben Mészöly Kálmán adta át az MLSZ támoga-
tásával megvalósított mûfüves pályát, tavasszal pedig már

birtokba vehetik labdarúgóink a két új füves pályát is, az
elõzõ városvezetés mulasztásai ellenére. Amennyiben a
város sikeresen pályázik, további két füves gyakorlópálya
is épül az örökösföldi sportcentrumban. A fejlesztésekkel
olyan országos színvonalú futballcentrum jön létre, amely
méltó körülményeket biztosít a nyíregyházi focinak és az
utánpótlásnak is.

OVI-FOCI PÁLYÁK: VÁROSSZERTE

Újabb három ovi-foci pályát avattak Nyíregyházán no-
vemberben, ezzel összesen már hét ilyen létesítmény mû-

ködik a városban. A fejlesztésekkel egyre több település-
részen elérhetõ olyan pálya, melyet mozgásra, különbözõ
labdajátékok – foci, kosár, kézilabda – elsajátítására hasz-
nálhatnak az óvodások. Idén a legtöbb ovi-foci pálya a
szabolcsi megyeszékhelyen épült, s az önkormányzat to-
vábbi négy létesítményre adott be pályázatot.

STADION: JELENTÕS ELÕRELÉPÉS!

Kormányzati támogatással a közeljövõben összesen az
idén ötszázmillió forintot fordíthatunk az olimpikonjelölt
atlétáinknak is bázisul szolgáló stadion rekonstrukciójára,
és még további fejlesztések várhatók. Az elmúlt három
évben már mobil lelátóval, szabadtéri kondiparkkal, orvo-
si szobával, öltözõkkel, új kisméretû mûfüves és strand-
röplabda-pályával, parkolókkal gazdagodott az intézmény,
amely – s talán ez a legfontosabb – minden nyíregyházi
számára szabadon látogatható, így a városlakók egyre in-
kább magukénak érezhetik.

KISPÁLYÁS FOCI:
AZ ORSZÁG ÉLVONALÁBAN

107 csapat közel háromezer tagja rúgja a bõrt a városi
bajnokságban, egyre több villanyfényes pályán, ami ré-
szint az utóbbi évek fejlesztéseinek eredménye és ezrek
esti szórakozását, sportolását teszi lehetõvé.

BOZSIK AKADÉMIA:
MINÕSÉGI UTÁNPÓTLÁS

A névadó család, azzal, hogy labdarúgó akadémiánk
felvehette az aranycsapat legendás tagjának nevét, elis-
merte azt a szakmai munkát, amit a Nyírsuli végez, most
már egy felújított kollégiummal és egy új, kisméretû füves
pályával. A számos siker mellett egy figyelemreméltó, hogy
az U21-es csapat az NB I (!) dobogójának második helyén
telel!

UTÁNPÓTLÁS: KIMAGASLÓ SIKEREK

Szikszai Róbert junior Európa-bajnoki címe, s az, hogy
vezeti a világranglistát, nem igényel kommentárt. De egy-
re több a válogatott versenyzõnk kosárlabdában, úszás-
ban, kiválóan teljesít Helebrandt Máté, Bakosi Péter és
Káplár János az atlétikapályákon, Buskó Csenge a meden-
cében. Most már tény: az atlétikai szövetség is el tudja
képzelni, hogy csak ebbõl a sportágból akár négyen is esé-
lyesek a riói olimpián való részvételre! És Fucsovics Már-

Most induló sorozatunkban olyan, a nyíregyháziakat
több szempontból is érintõ témákat ölelünk fel, melye-
ket nyugodtan nevezhetünk az utóbbi évek sikertörté-
neteinek. Ezeket az eredményeket az olvasók is magu-
kénak érezhetik, hiszen: „Együtt hoztuk létre!”. Elsõ-
ként a sport- és ifjúságnevelésben elért fõbb eredmé-
nyek kerülnek fókuszba.

MINÉL TÖBB NYÍREGYHÁZI SPORTOLJON!

Nyíljanak ki a város által fenntartott sportlétesítmények
és minél több nyíregyházi sportoljon! – röviden így lehet
összefoglalni a városvezetés három éve útjára indított ifjú-
sági és sportkoncepcióját. Nem csupán azért, mert a jövõ
generációk sikerei mindenekelõtt támogatandók, hanem
azért is, mert komoly hazai és nemzetközi tanulmányok
bizonyítják a sport jótékony hatását az ifjúsági alkohol- és
drogprevencióban, korosztálytól függetlenül pedig a testi
és lelki egészség megõrzésében, valamint a közösségépí-
tésben. A nyíregyháziak éltek is a lehetõséggel, és soha
nem látott mértékben, rendszeresen több ezren vesznek
részt az önkormányzat támogatásával ingyenesen szerve-
zett mozgásprogramokon. Az, hogy a Városi Stadion és a
BUSZACSA a nyíregyháziaknak is megnyitotta kapuit, az
országban is egyedülálló kezdeményezés.

BUSZACSA: MÁR A VÁROS A GAZDA

Hosszú tárgyalások után sikerült teher- és térítésmente-
sen önkormányzati tulajdonba venni a hányatott sorsú és

leromlott állapotú intézményt. Nyíregyháza azonnal a sport-
létesítmény fejlesztéséhez kezdett. Az új, világszínvonalú
parketta és az altalaj cseréje mintegy 150 millió forintból
készült el és a beázások okát is megszüntették. Kormányza-
ti támogatással további 2,1 milliárd forintot szánhatunk a
csarnok fejlesztésére, így hamarosan nemzetközi mércével
is modern, a nézõk igényeit maximálisan kielégítõ, több-
funkciós létesítménnyé válik a Bujtosi Szabadidõ Csarnok.
A beruházás a nyílászárók és a homlokzat rendbetételével
indul, a lépéssel radikálisan csökkenthetõ majd az épület
fenntartási, üzemeltetési költsége is.

EGYÜTT HOZTUK LÉTRE: SPORTOS VÁROS NYÍREGYHÁZAEGYÜTT HOZTUK LÉTRE: SPORTOS VÁROS NYÍREGYHÁZA

tonra is büszkék lehetünk. Emellett számtalan sportágban
alkotunk maradandót: a birkózástól az ökölvívásig – és
legújabban újra a vívásig. De a „nagyok” között eredmé-
nyes a sportlövészet, a tekecsapat pedig nagy bravúrt vég-
rehajtva a Szuperligában vitézkedik!

SZPARI: RENDEZETT VISZONYOK,
KOMOLY ESÉLYEK

A korábbi nyilatkozatokból azt lehet kiolvasni, hogy
2010-ben zavaros tulajdonviszonyok, adósságok, ugyan-
akkor százmillió forintos éves városi támogatás jellemez-
te a futball élcsapatát. A Szpari egy vállalkozó bevoná-
sával piaci, világos viszonyok között mûködik, s miután
kiharcolta a bennmaradást, most már a másodosztály
listavezetõje.

NÕI RÖPLABDA:
ÉLVONALBAN, NYÍREGYHÁZIAKKAL

A korábbi pazarló sportfinanszírozással szakítva, ma az
utánpótlás-nevelésre, valamint a szabadidõ- és tömegsport-
ra  csoportosította át a forrásokat a városvezetés. A koráb-
ban kiemelkedõen sikeres, de pár éve a megszûnés szélén

tengõdõ nõi röplabdacsapat számos hazai nevelésû játé-
kossal bontogatja szárnyait a legjobbak között. Sikerült
elérnünk azt is, hogy központi támogatással az egyik zász-
lóshajó lesz az ország röplabda-térképén Nyíregyháza!

KÉZI ÉS KOSÁR: STABILIZÁLÓDÁS

A férfi kosárcsapat az elsõ osztály tagja, akadémiánk
akkreditált, juniorjaink pedig bajnoki bronzérmet szerez-
tek. A korábban szintén a megszûnés szélén álló férfi kézi-
labda szakosztály ma már a másodosztály élmezõnyéhez
tartozik, egyre több nézõt csalogatva a lelátókra. Mindkét
sportágban erõs a nõi vonal is, ahol jellemzõen saját ne-
velésû játékosokkal méltón helyt állnak nemzeti bajnok-
ságaikban.

MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!

A „Mozdulj Nyíregyháza!”-program a legnépszerûbb
tömegsport-rendezvénnyé vált. A gerinctornától a
mediballon, a nordic-walkingon, az önvédelmen és a jó-
gán át a nagyon közkedvelt zumbáig, ezrek sportolnak
hetente a különbözõ helyszíneken – az önkormányzat jó-
voltából ingyenesen.

KIHÍVÁS: TELJESÍTVE!

Mindemellett húsz jelentõsebb, sokakat megszólító,
megmozgató rendezvény áll a városlakók rendelkezésére
évente, a most már a Kossuth téren rendezett Mikulás-fu-
tással bezárólag. De lehet például röplabdázni, focizni a
strandon, és ne felejtsük, hogy a Challenge Day-en a kate-
gória harmadik helye mellett különdíjas lett a város, az
összes óvoda és iskola csatlakozásával, negyvenezer em-
bert mozgatva meg.

ÚSZÁS, KORIZÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT
SEGÍTSÉGÉVEL

Népszerû a nagycsoportos ovisoknak szervezett úszás-
program is, melynek keretében 2013-ban több mint 350
nyíregyházi ovis ismerkedett meg az úszás alapjaival a
város támogatásával. A program idén is folytatódik. Emel-

lett évi ötszáz órában ingyenes korcsolyázási lehetõséget
biztosít óvodások és iskolások számára az önkormányzat.

EXTRÉM SPORTPARK A KERTVÁROSBAN

Extrém sportparkot avattak Nyíregyházán, a Fokos ut-
cán. A kertvárosi piac szomszédságában azt a létesítményt
újította fel a városüzemeltetés, amit korábban a stadion-

ban lebontottak. A hatmillió forintos, az önkormányzat
jóvoltából megvalósult beruházás eredményeként a park
akár nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas.

NÉPSZERÛ KONDIPARKOK

Négy szabadtéri kondiparkot adtak át Nyíregyházán. A
beruházás 22 millió forintba került, és a város saját forrás-
ból finanszírozta. A Nyíregyháza különbözõ pontjain ki-
alakított létesítményeket örömmel vették birtokba az ott
lakók, akik így megspórolhatják az edzõtermi költségeket.

NYVSC SPORTTELEP –
A VÁROSÉ LEHET

Újabb értékes vagyonnal gazdagodhat a város – ingyen,
a jelenlegi tárgyalások szerint. Rendkívüli közgyûlésen dön-
tött az önkormányzat az NYVSC pálya átvételérõl. Másfél
éve zajlanak az egyeztetések a tulajdonosi jogokat gya-
korló MNV Zrt.-vel, és most van lehetõség arra, hogy a
104 millió forintos vételár helyett ingyen a városé legyen a
sporttelep és a hozzá tartozó ingatlan.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a sportkonzultáción

Az elõtérben a csarnok agyonhasznált parkettája
– már kész az új!

Mészöly Kálmán, egykori szövetségi kapitány a Bozsik
akadémistákkal

Az országban a második legnagyobb kispályás amatõr
bajnokság

A névadás pillanata: felnõttként is ezen a gyepen
szeretnének játszani

Szikszai Róbert, junior Európa-bajnokunk

Eddig ragyogóan teljesít a Spartacus: listavezetõ

Látványos meccsek, egyre eredményesebben

A zumbázók a csarnok küzdõterén is alig férnek el...

Minden harmadik városlakó mozgásba lendült

Nemzetközi szintû az extrém pálya

Városszerte ingyen kondizhatunk

Egyre több ovis sportolhat méltó körülmények
között

VISSZATEKINTÉS SPORT VISSZATEKINTÉS SPORT

A városlakók is birtokba vették a stadiont

A téli sportot is támogatja az önkormányzat
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Különleges dolgok, amelyek Nyíregyházán készül-
nek. A Made in Nyíregyháza címû rovatunkban leg-
utóbb a Contitech Magyarország Kft. egyik kuriózu-
mát mutattuk be. Ki gondolta volna, hogy a cég ké-
szíti azokat a gumikompenzátorokat is, amelyek
Észak-Afrikától a Közel-Keletig, Ázsiába és többek
között Amerikába is eljutnak, Nyíregyházán gyártott
termékként. A megyeszékhelyen készített kuriózumok
listája azonban ezzel még nem ér véget. Most egy
olyan céget mutatunk be, akik teljesen egyediben
gyártanak felvonófülkéket. Talán kevesen tudják, hogy
a Nyírlift Kft. kivitelezte többek között a Vigadó lift-
jeit és jelenleg folyamatban van a Parlament liftjei-
nek gyártása is.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A Nyírlift Kft. 1990-ben alakult és felvonóberendezések
tervezésével, szerelésével, gyártásával és karbantartásá-
val foglalkozik. A cég az ország egész területén forgal-
mazza, valamint telepíti felvonóit, akadálymentesítõ egy-
ségeit, garázsrendszereit, valamint ollós emelõit. 2005 óta
országos viszonylatban a multinacionális cégeket követõ-
en az elsõk között szerepel. Amit egyediben gyártanak, és
igazi nyíregyházi kuriózumok, azok a személyre szabott
felvonófülkék. Kováts Dániel, a kft. ügyvezetõje elmond-

MADE IN NYÍREGYHÁZA –
A PARLAMENTBEN A NYÍREGYHÁZÁN KIVITELEZETT LIFTEK

ta, hogy egyedi igények esetén 3D látványtervet is készí-
tenek az ügyfél kívánalmai szerint.

NYÍREGYHÁZI LIFTEK A PARLAMENTBEN

Olyan híres épületekbe szállítottak már lifteket és fel-
vonókat, mint a fertõdi kastély, a Magyar Zeneakadé-
mia, a Pesti Vigadó, a budapesti Semmelweis kórház,
az Europa Congress Center és többek között a Liszt Fe-
renc Zeneakadémia. Jelenleg pedig az Országház 5 lift-
jét és 2 emelõjét kivitelezik. Az ügyvezetõ hangsúlyoz-
ta, hogy évente átlagosan 100–120 felvonót gyártanak
Nyíregyházán, és egy felvonó 3 hónap alatt készül el.
A jövõbeni tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy sze-
retnének Nyugat-Európa felé nyitni és a külföldi orszá-
gokba, fõként Ausztriába nagyobb darabszámban is ki-
vitelezni.

Érdekesség, hogy a Nyírlift Kft. minden felvonóján ta-
lálható egy megjelölés, ami jelzi, hol készült a termék, így
az igazi mûvészetkedvelõk, üzletemberek, vagy a parla-
menti politikusok emeletek közötti ingázásaik során min-
dig szembesülhetnek a ténnyel, hogy Nyíregyházán ké-
szített lift az, ami segíti õket abban, hogy egyszer lent,
egyszer fent legyenek.

A cég sikereit jelzi, hogy övék a 2012. év felvonója díja
és tavaly nagyobb bõvítésbe kezdtek. A Nyírlift Kft. telep-
helyét és gyártókapacitásait 380 millió forintból valósítot-

ta meg. Ennek átadás-átvétele most van folyamatban –
mondta el Kováts Dániel ügyvezetõ.

A céget a szakterületén az egyik legismertebb gyártó-
ként tartják számon az országban, így könnyen meglehet,
hogy a jövõben már újabb liftek százai repíthetnek min-
ket egyszer fel, egyszer le, a különféle neves épületekben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tu-
lajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. január 31.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra 2014. február 3. napján (hétfô) kerül sor a
részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

ÉRDEKESSÉGEK HIRDETÉS
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

www.otpip.hu kiemelt ingatlan ajánlatai

OTP Ingatlanpont – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 4. Tel.: 06-70/439-8127 E-mail: nyiregyhaza@otpip.hu

Fazekas János téren eladó egy földszinti, 54 m2 alap-
területû, kettôszobás, jó állapotú, azonnal költözhetô
lakás. Irányár: 5,25 M Ft. 70/467-7184

Toldi utcán eladó egy második emeleti, 51 m2-es, ket-
tôszobás, mûanyag nyílászárós, erkélyes lakás. Irány-
ár: 4,99 M Ft. 70/467-7184

Stadion utcán eladó egy téglaépítésû társasházban egy
51 m2-es, kettôszobás, erkélyes, egyedi mért távfûté-
ses lakás. Irányár: 5,41 M Ft. 70/467-7179

Kossuth utca 12. szám alatt 9. emeleti, 62 m2-es, 1+2
szobás, kéterkélyes lakás eladó. Irányár: 6,65 M Ft.
70/467-7129

Fazekas János téren eladó egy 55 m2-es, 2 szobás,
É-K-i fekvésû, erkélyes, mûanyag nyílászárós lakás.
Irányár: 5,25 M Ft. 70/467-7129

Szarvas utcán sürgôsen eladó egy 48 m2-es, 2 szo-
bás, 2. emeleti, szigetelt, NY-i fekvésû lakás! Irányár:
5,7 M Ft. 70/467-7129

Petôfi utcán eladó egy 42 m2-es, 1+1 szobás, gázkon-
vektoros, mûanyag nyílászárós, 1. emeleti lakás. Irány-
ár: 5,99 M Ft. 70/467-7129

Kéken eladó egy 92 m2-es családi ház 2133 m2-es tel-
ken. Jó állapotú, amerikai konyhás, 2 szobás. Irányár:
3,58 M Ft. 70/467-7129

Ferenc körúton eladó egy 46 m2 alapterületû, harma-
dik emeleti, déli tájolású, mûanyag nyílászárós, másfél
szobás lakás. Irányár: 5,79 M Ft. 70/467-7179

Plazával szemben S.O.S. eladó egy 99 m2-es, elsô eme-
leti, 3 szoba+nappalis, amerikai konyhás, kiváló álla-
potú lakás. Irányár: 17,83 M Ft. 70/467-7129

Kossuth utcán eladó egy 76 m2-es, 2+2 szobás, jó álla-
potú, mûanyag nyílászárós lakás egy szigetelt társas-
házban. Irányár: 8,76 M Ft. 70/467-7129

Nád utcán földszinti, korszerû kialakítású, 48 m2-es,
2 szobás lakás 16 m2-es garázzsal eladó. Irányár:13,3
M Ft. 70/467-7129

Árpád utcán téglaépítésû, hôszigetelt épületben máso-
dik emeleti, 35 m2-es, gázfûtéses lakás eladó.  Irányár:
4,2 M Ft. 70/467-7129

Korányi kertvárosban, 628 m2-es, parkosított telken
fekvô, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 19,95 M Ft.
70/467-7129

Ungvár sétányon eladó egy 36 m2-es, második emele-
ti, erkélyes lakás. Irányár: 4,88 M Ft. 70/467-7079

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat
tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. január 31.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

DIPLOMA-
MENTÕ

Mintegy 10 ezer fiatalnak
segíthet a kormány által ter-
vezett Diplomamentõ prog-
ram, amely azok nyelvtanu-
lását támogatja 3 milliárd fo-
rintos forrásból, akiknek
csak a nyelvvizsga hiányzik
a diplomához.

Czomba Sándor, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium
foglalkoztatáspolitikáért fele-
lõs államtitkára a program-
ismertetõn elmondta: olyan
magyar állampolgárok je-
lentkezhetnek, akik nyelv-
vizsga hiányában nem ren-
delkeznek diplomával, de
már leállamvizsgáztak, nincs
hallgatói jogviszonyuk és
legfeljebb 35 évesek.
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

Az idei év elsõ közgyûlésén napirend elõtt adták át
a „Nyíregyháza Város Kultúrájáért” „Katona Béla-díj”-
at. Az elismerést dr. Kovács Ferenc polgármestertõl
Szabó Soma, a Cantemus Vegyeskar, a Cantemus Ifjú-
sági Vegyeskar és a Cantemus Fiúkórus vezetõ karna-
gya vehette át. Szabó Soma hozzáértése, hivatástuda-
ta, alázata és rendkívüli munkabírása a környezeté-
ben élõket is folyamatosan inspirálja. Itthon rövid idõn
belül édesapja mellett a város komolyzenei életének
leginkább meghatározó egyéniségévé vált, többek kö-
zött ennek is köszönhetõ a frissen átvett díj.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Szabó Soma a nyíregyházi Cantemus Vegyeskarral a
hétvégén utazott el Venezuelába, hogy ott bemutassák és
népszerûsítsék a Kodály Zoltán-féle zenepedagógiai mód-
szert. A 10 napos venezuelai tartózkodás alatt nem csak
az ott jelenlévõ 50 fõs csoportnak – szakembereknek és
énekkaroknak – mutatják be a metodikát, hanem öt másik
latin-amerikai országba is közvetítik az általuk tartott be-
mutatókat. – Ez komoly kihívást jelent majd számunkra,
hiszen ennyi idõ alatt kellene õket megfertõzni a Kodály
módszerrel – mondta el Szabó Soma. A bemutatók és a
mesterkurzusok mellett fellépéseik és önálló koncertjük is
lesz. A legutolsó ráadásul egy ezerfõs koncertteremben.
Az utazás érdekessége, hogy venezuelai tartózkodásukat
a caracasi magyar közösség is segíti.

A venezuelai utazás elõtt kérdeztem Szabó Somát a
vegyeskar, és saját maga sikerérõl, álmairól:

– 15 éve vezetem a vegyeskart, ami nem csak Nyíregy-
háza kulturális életében, de nemzetközileg is jelentõs sze-
repet tölt be. A siker titka a Kodály Zoltán Általános Isko-
la, hiszen a kar tagságának 90 százaléka ebben az iskolá-
ban szerezte meg a zenei alapokat. Az egységes gondol-
kodás, hangképzés és ízlés jellemzi a vegyeskart. Jól elõ-
készített anyaggal kell dolgoznom, és ez hálás feladat –
szórakozás. Olyan dologért kitüntetést kapni, amit az

A HÉTKÖZNAPOKAT IS ÜNNEPKÉNT ÉLIK MEG

ember élvez és érdekes is számára, az nagyon érdekes. Ez
a munka öröm számomra – mondta el a karnagy.

– A hétköznapok is olyanok számunkra, mintha mindig
ünnepelnénk, noha a versenyek kiemelkednek az életünk-
bõl, hiszen plusz tétjük van. A dobogó felsõ fokán állni,
az büszkeséget jelent és nagy erõt gyakorol ránk. Ilyen
kiemelkedõ sikerünk volt a spanyolországi nagydíj és az
olasz nemzetközi versenyen elért díj is – folytatta.

A vágyam, hogy szeretném megélni, hogy ebbõl a
vegyeskarból professzionális együttes jöjjön létre, akik meg
is tudnak majd élni az éneklésbõl. Szeretném, ha ezeket a
tehetséges énekeseket itt tarthatnánk.

A kar egyébként most ünnepelte jubileumát. Jó érzés
szembesülni azzal, hogy az alapító tagokból még milyen
sokan énekelnek a karban, a 60 fõbõl 15 ember. Ez pedig
nagyon jó arány – tette hozzá Szabó Soma.

A „Nyíregyháza Város Kultúrájáért” „Katona Béla-díj”-at
dr. Kovács Ferenc polgármestertõl Szabó Soma,

a Cantemus Vegyeskar, a Cantemus Ifjúsági Vegyeskar
 és a Cantemus Fiúkórus vezetõ karnagya vehette át

Nincs premier izgalom nélkül, ráadásul a sors is rá-
tesz mindig egy lapáttal. Ezúttal Nyomtató Enikõ szí-
nésznõ vakbelét kellett kivenni egy héttel az Anconai
szerelmesek 2 premierje elõtt.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

– Péntek éjszaka rettenetes rosszullétre ébredtem – me-
sélte a dekoratív, „mindig” mosolygós mûvésznõ, aki a
hatalmas ovációval fogadott zenés vígjátékban Lucia és
Luigi lányát alakítja a Móricz Zsigmond Színházban. –
Azt hittem elõször, hogy epehólyag-gyulladásom van, ami
anyai ágon meglehetõsen gyakori a családomban. Miu-
tán állapotom egyre rosszabb lett, a házinénim kihívta a
mentõket. A kórházban kivizsgáltak, s kiderült, hogy vak-
bélgyulladásom van, ezért sürgõsen operálni kell. A mû-
tétet követõen szerencsére nagyon hamar gyógyult a seb,
szinte alig látszik a helye, bár belül még kicsit érzem az
elmúlt történések hatásait.

A premieren mindebbõl a nézõk jószerével semmit nem
érzékelhettek, s jómagam is csak egyszer vettem észre,
hogy kezét egy pillanatra az ominózus testrészre szorítot-
ta. Mint megtudtuk, énekléskor nem fájt, csak amikor be-
széd közben erõteljesebben kellett szólnia, akkor sajdult
bele, s kellett kézzel kicsit rányomnia a sebre. A táncokat
nem tudta olyan intenzitással végezni, ahogy szerette vol-
na, de nem élte meg rosszul mindezt. Annyi szeretetet
kapott a kollégáitól, ismerõseitõl, hogy nem érezte hõsi-
ességnek a frissen mûtöttként való szereplést. Ráadásul a
darab jellege miatt is rengeteget nevettek, hiszen ez egy
komédia, így a boldogsághormonok állandóan áramlot-
tak felé, s ez sokat segített. Mindenki megijedt persze, hogy
nem kerül-e veszélybe a premier, tettek is óvintézkedése-
ket az esetleges pótlására, de szerencsére mindez nem
vált szükségessé.

– Most derült ki, mennyire sikerült itt otthonra találnom
– folytatta meghatottan az erdélyi származású színésznõ.

ANCONÁBAN: RÖHÖG A VAKBELEM
– Rengetegen hívtak
telefonon, látogattak
meg a kórházban, ol-
vasnivalót hoztak...
Akkora élmény volt
ez számomra, hogy
nem tudok érte elég-
gé hálás lenni! Nem
éreztem magam
egyedül; a nagyvilág-
ban elveszett bárány-
nak. Ez a színház ne-
kem az otthonom.
Szeretem a kollégái-
mat. Életem elsõ
nagyszínpadi elõadá-
sa ez volt, ahogyan
zenés darabban se
játszottam még vég-
zett színészként, így
ez volt a beavatá-
som, amit semmikép-
pen nem akartam ki-
hagyni.

Az Anconai 2-t most már zavartalanul játsszák mûvé-
szeink, óriási érdeklõdés mellett. Márciusig minden jegy
elkelt az elõadásokra, pedig sûrûn játsszák. Szükség van
a jó egészségre, megfelelõ kondícióra, ugyanis már a hé-
ten elkezdték próbálni Tomku Kinga és Kazár Pál Jonatán
visszavág címû mesedarabját. Nem lesz könnyû dolga
Enikõnek, hiszen énekel és táncol is benne, de nagyon
várja. Rengeteg energiája van, amit annak is köszönhet,
hogy karácsonyra hazarepült szülõföldjére, Erdélybe. A
nehéz körülmények között élõ családjának ajándékkép-
pen hazavitte az elsõ fizetését, s azokat az újságcikkeket,
amelyek róla szólnak, s a fotókat, melyeken színésznõ-
ként láthatják szerettei.

Szerzõ: Mikita Eszter

És egyszer csak ott ültünk. Az elõadáson, amit minden-
ki annyira várt. Izgalomtól és feszültségtõl piros arcok for-
dultak a színpad felé, a függöny azonban nem gördült fel.
Megjelent a direktor és elkezdte beszédét: „sajnálatos ese-
mény történt... pénteken mûtét, szerdán varratszedés...
nézzék el neki”.

Pár pillanat múlva azonban ott táncolt a színpadon
Ginevra, mintha mi sem történt volna. Arcán a fájdalom
legkisebb jelét se láttam. Pedig perdült, fordult, majd egy
gyors stop’n’go, aztán sasszé.

Csupán a legszúrósszemûbbek vehették észre, ha nem
lendült a kar derékszögig, hanem hegyesszögnél abba-
maradt az emelés. Az élményen ez azonban semmit nem
rontott. Önkéntelenül kaptam alhasamhoz és más is fel-
szisszent egy-egy huppanásnál vagy gyorsabb lépcsõzés-
nél, azt hiszem, mûködött az empátia a nézõtéren.

Akit már férceltek, tudja, a vágott seb a lehetõ legvárat-
lanabb pillanatban képes a fájdalom valamennyi árnyala-
tát elõadni: fáj, ég, viszket, szúr, húzódik és reped. De
Ginevrát elvarázsolta a játék, két órára talán még a kór-
házban eltöltött pillanatok se jutottak eszébe. Alakításá-
val gyógyult és gyógyított.

Remélem, a darab végén Nyomtató Enikõ kihallotta a
tapsviharból azt az ütemet, amit csak az Õ tiszteletére
tapsolt a közönség!

A HIMNUSZ SZÜLETÉSNAPJA
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata – a

korábbi évek hagyományait követve – ebben az évben is
színvonalas rendezvénnyel emlékezett meg a Himnusz
születésérõl, a Magyar Kultúra Napjáról.

Petneházy Attila tartotta az ünnepi beszédet

Telt ház elõtt zajlott az önkormányzati ünnepség a Ko-
dály Zoltán Általános Iskolában. Ezúttal Petneházy Attila
osztotta meg ünnepi gondolatait a közönséggel, aki nem
csak önkormányzati képviselõként tette ezt, hanem olyan
mûvészként is, aki meghatározó közéleti személyisége
városunk kulturális életének. – Ez a nap különösen fontos
számunkra – mondta –, hiszen amellett, hogy Kölcsey
Ferenc megyénk szülötte, még számos neves írónk, köl-
tõnk származik errõl a vidékrõl, akikre ugyanolyan büsz-
kék vagyunk.

– Elsõ élményem a Himnusszal kapcsolatban a szüle-
imhez köthetõ, akiknek Kölcsey Ferenc költeményét éne-
kelve megváltozott a viselkedése. Kihúzták magukat, és
mozdulatlanul álltak mellettem. A következõ emlékképen
már én fogom gyermekem kezét. Ez pedig felelõsség –
folytatta. A képviselõ arról is beszélt, hogy ezen a napon
tisztelegnünk kell városunk szülöttei elõtt is, és tiszteletet
érdemelnek mindazok, akik átörökítik a magyar kultúrát,
ami nélkül nincs magyarság. A szülõk, nagyszülõk, peda-
gógusok, akik a magyar kultúra hordozói és továbbörökí-
tõi, akik elõször adnak könyvet gyermekeik kezébe.

Az ünnepségen Radnóti és Karinthy mûveivel lépett
pódiumra Pregitzer Fruzsina, Jászai Mari-díjas színmûvész,
miközben a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Kodály Zol-
tán mûvét játszotta.

GYÓGYÍTÓ JÁTÉK
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Január 25., szombat 19.00 Anconai szerelmesek 2,
E. Kovács bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara
Január 26., vasárnap 11.00 Hattyúcskák tava, Bambi
bérlet, MÛvész Stúdió
Január 27., hétfõ 10.00 Hattyúcskák tava, Kukori bér-
let, MÛvész Stúdió
19.00 Lenni vagy nem lenni, Kölcsey bérlet, Nagyszín-
pad
Január 28., kedd 10.00 Hattyúcskák tava, Kotkoda bér-
let, MÛvész Stúdió
19.00 Lenni vagy nem lenni, Zrínyi bérlet, Nagyszín-
pad
19.00 János király, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Január 29., szerda 10.00 Hattyúcskák tava, Maci Laci
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Lenni vagy nem lenni, Krúdy bérlet, Nagyszín-
pad
19.00 János király, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Január 30., csütörtök 10.00 Hattyúcskák tava, Óz bér-
let, MÛvész Stúdió
19.00 Lenni vagy nem lenni, Arany bérlet, Nagyszín-
pad
Január 31., péntek 10.00 Hattyúcskák tava, Mikrobi
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Anconai szerelmesek 2, Déryné bérlet, Nagy-
színpad
19.00 Balta a fejbe, Õze bérlet, Krúdy Kamara

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati

képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. január 27., 17.00 óra

Helye: Butyka, Közösségi Ház

SPORTPROGRAM
01. 24., péntek 18.00 BUSZACSA, Fatum-Nyírsuli-

NRK–UTE nõi röplabdamérkõzés

01. 25., szombat 18.00 BUSZACSA, Marso-NYKK–
ZTE férfi kosárlabda-mérkõzés

01. 26., vasárnap 17.00 BUSZACSA, Fatum-Nyír-
suli-NRK–MTK nõi röplabdamérkõzés

01. 26., vasárnap 18.00 Fatum-Nyírsuli-NRK–UTE
nõi röplabdamérkõzés közvetítése

01. 27., hétfõ 19.25 Fatum-Nyírsuli-NRK–MTK nõi
röplabdamérkõzés közvetítése

SPORTKÖZVETÍTÉS

VILÁGKUPA VERSENY
A 14. helyen végzett a németországi Malchow-ban

megrendezett kerekesszékes világkupa versenyen Tarjá-
nyi István (jobbról). A nyíregyházi versenyzõ meggyõzõ
vívással jutott a fõtáblára, ahol a legjobb 8 közé jutásért a
világranglista-vezetõ francia Noble állította meg egy olyan
asszóban, ahol versenyzõnk végig partiban volt a francia
ellen, aki aztán megnyerte a versenyt. A nyíregyházi ver-
senyzõ alig több mint egy éve kezdett el vívni, és ez már a
második világkupa verseny volt, melyre a magyar váloga-
tott tagjaként elutazhatott.

OROSI SÜTISÜTÕ VERSENY
Az Orosért Közéleti Egyesület elsõ alkalommal hirde-

ti meg versenyét, édes és sós süti kategóriában. Ügyes
kezû hölgyek, urak jelentkezését várják, akik megsütik,
elhozzák, és a receptet megosztják a résztvevõkkel. A
rendezvény helyszíne: Általános Iskola ebédlõje, Oros,
Fõ utca. Idõpont: 2014. február 1-jén 16.00 óra. Bõvebb
információ: 06-30/907-6887, 06-20/393-9539

VÁRJÁK AZ OVISOK RAJZAIT
Kedves Óvodások!

Bizonyára emlékeztek még rá, hogy a város történe-
tének legnagyobb gyermekrendezvényén, az Ovis Ka-
rácsonyon tavaly decemberben a Téltündér és a város
polgármestere arra kért Benneteket, hogy a rendezvé-
nyen szerzett élményeiteket rajzoljátok le és küldjétek
be nekünk. Jó néhány kép már meg is érkezett hoz-
zánk, aminek nagyon örülünk, ám többen kérdezték,
hogy hová és meddig lehet leadni. Íme a segítség: janu-
ár 31-éig, péntekig juttassátok el a városháza portájára
a nevetek, óvodátok feltüntetésével, óvó nénitek meg-
nevezésével. A legszebb alkotásokból kiállítást rende-
zünk az ígérteknek megfelelõen, melyre majd szeretet-
tel várunk Titeket is.               Köszönettel: a szervezõk

Egészség-tudat interaktív kiállítás. A Spirit Egyesület szerve-
zésében tekinthetõ meg január 24-étõl (megnyitó: 13.00 óra) a
Korzó bevásárlóközpontban az a kiállítás, amely bemutatja a
legfontosabb, egészséges életmóddal, egészségmegõrzéssel,
gyógyulással kapcsolatos szakmai irányzatokat, módszereket,
melyre díjtalanul, mindennap 10.00–18.00 óráig várják a láto-
gatókat.

Kézmûves élelmiszerek termelõinek tart ingyenes szeminári-
umokat az Élelmiszerklub Alapítvány január 24-én 14.00–18.00
óráig, 25-én 10.00–16.00 óráig. Helye: Korona Hotel (Dózsa
Gy. utca 1.). Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az érdeklõdõ-
ket a „Benczúr Gyula” Alkotókör tagjainak 2013. évi munkái-
ból megrendezendõ kiállításra. Megnyitó: január 24-én 16.00
óra. Helye: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kama-
raterme (Szabadság tér 2. III. emelet). Megtekinthetõ: február
17-éig, a könyvtár nyitvatartási rendjében.

Táncház a Sóstói Múzeumfaluban. A múzeumfalu ez évi prog-
ramsorozata 6 alkalmas táncházzal kezdõdik, az Újlétai Mag-
tárban. Január 25-én 14.30-tól sárközi táncokkal, viseletbe-
mutatóval és a méltán híres Sárközi almás-diós bélessel garan-
tálják a jó hangulatot, sodró lendülettel a tapasztalatot.

A Napfény Életmód és Közmûvelõdési Egyesület szervezésé-
ben a „Tanuljunk egészségesnek lenni” sorozat keretében janu-
ár 30-án 17.30-tól a bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi tart
elõadást „Gyógynövényekkel az egészség megõrzéséért” cím-
mel. A helyszínen megvásárolhatók gyógyteái és könyvei. Az

elõadás helyszíne: Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar,
Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.

A mátészalkai Szalka Consort vonószenekar ad koncertet a
Bencs Villában (Sóstói út 54.) január 31-én 17.00 órakor. A mûsor
másfél órás, ingyenes. Érdeklõdni: 42/402-004.

OLVASÓI LEVÉL

KÖSZÖNET A BUSZVÁRÓÉRT
Egy régóta húzódó kérés, kívánság teljesült 2013. év

december utolsó napjaiban. Az Oros Fõ utcájáról Nyír-
egyháza irányában közlekedõ 4-es jelzésû autóbuszokkal
nap mint nap igen sokan közlekedünk mi, orosiak. Régóta
kérelmeztünk egy fedett buszmegállót, hogy – fõleg a téli
hónapokban – elviselhetõbb legyen a várakozási idõ. A
városüzemeltetés munkatársának átadtuk a több mint száz
aláírást tartalmazó kérelmünket, majd a közmeghallgatá-
son is tolmácsolták igényünket, illetve alpolgármester
asszony fogadóóráján is kértük a buszváró elkészítését, s
a szeptember 18-ai, orosi falufórumon ennek ismét han-
got adtunk, mire jött a segítõ kéz! Az egyik orosi vállalko-
zó felajánlotta, hogy elkészíti a várva várt építményt, ez-
zel segítve a probléma megoldását. A NYÍRVV ezt köve-
tõen egyeztetésbe kezdett a vállalkozóval, minek ered-
ményét december 21-étõl láthatjuk a 41. sz. fõútvonal
körforgalom utáni szakaszán, Nyíregyháza felé található
buszmegállónál.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni elsõsorban a vál-
lalkozónak, aki hihetetlen gyors munka eredményeként
egy csodálatos fa buszvárót készített sok lakótársunk meg-
elégedésére, ahol lócát is elhelyezett, és az aljzatot tér-
burkolóval látta el. Köszönet Kósa Tímea alpolgármester
asszonynak is, aki ugyancsak minden tõle telhetõt meg-
tett a cél érdekében, és nem utolsósorban a NYÍRVV Kft.-
nek, akik segítették közremûködésükkel céljaink elérését.

Ezen példa is rámutat arra, hogy összefogással olyan
eredmény valósulhat meg, ami sok embertársunk számá-
ra elhanyagolhatónak tûnik, de az ott élõknek nagy örö-
mére és megelégedésére szolgál. Vigyázzunk rá és be-
csüljük meg közös erõvel! Bízunk abban, hogy sok éven
át szolgálja ez az építmény a buszra várakozó embertár-
saink komfortérzetét!

Köszönettel: az orosi Diák, Szatmári, Csengõ, Derûs,
Szív, Bodrogi és Fõ utca autóbusszal közlekedõ lakói.Fotó: facebook – NYVSC Vívó Szakosztály
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

170 ÉVE SZÜLETETT A „SZÍNEK FEJEDELME”
Benczúr Gyula szülei 1842-ben költöztek városunkba:

a gyógyszerész édesapa ekkor vásárolta meg azt az épü-
letet, amely 1793-tól városháza volt. E házban látta meg a
napvilágot 1844. január 28-án a család második fiúgyer-
meke, Gyula. Bár szülõvárosában csak élete elsõ két évét
töltötte, hiszen a család 1846-ban Kassára költözött, még-
is, még életében nagy nyíregyházi kultusza alakult ki az
országos hírnévre szert tevõ festõmûvésznek.

Születésének 65. évfordulója alkalmából, 1909. októ-
ber 17-én szülõvárosa díszpolgárává választotta és az
ünnepelt jelenlétében emléktáblát leplezett le szülõháza
falán. Sajnos a ház 1944-ben leégett, késõbb az emlék-
tábla is elpusztult. 1921-ben, halálának elsõ évfordulóján
kiállítással egybekötött országos emlékünnepséget rende-
zett a Bessenyei Kör és a Képzõmûvészeti Társulat. A Ben-
czúr képeibõl rendezett kiállításra a Nyírvidék e szavak-
kal invitálta olvasóit: „A ragyogó színek fejedelme bevo-
nult szülõvárosába. Jöjjetek, lépjetek e rózsás vásznak elé,
csüggedt szárnyatok csodálatos erõt kap, s amit elbotol-
ván hasztalan kerestek, e képek elvarázsló körében dia-
dalmas világrészletre tudtok emelkedni”. Az ünnepség
sóstói bankettjén Mikecz István alispán indítványozta, hogy
állítsanak szobrot a város neves szülöttének. A szoborállí-
tási akcióval egy idõben a Bessenyei Kör kezdeményezte,
hogy egy utcát is nevezzenek el Benczúrról. A terveik sze-
rint a Selyem utcát kellett volna átkeresztelni, akciójuk
azonban eredménytelen maradt.

Amikor 1942 végén leleplezték Galántai Fekete Géza
mészkõbe faragott alkotását, akkor a tér még a várostele-
pítõ földesúr, gróf Károlyi Ferenc nevét viselte. 1950-ben

Sztálinról nevezték el a teret, majd 1962-tõl Benczúr a
névadója. 1944. január 28-án, Benczúr születésének a
centenáriumi ünnepségén a város polgármestere így kezdte
ünnepi beszédét: „Csak annak a városnak lehet boldog
jövõje, amelyik hálásan tudja megbecsülni a múltját. Nyír-
egyháza nem dicsekedhetik mély történelmi távlattal, hi-
szen mindössze 191 évvel ezelõtt építették õseink az elsõ
nádfedeles házakat, de mégis fiának vallhatja a magyar
festõmûvészet halhatatlan mesterét: Benczúr Gyulát”.


