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ÚTÁTADÁS.
Ünnepélyesen felavatták
és jelképesen átadták a
nagyszállásiaknak a Mérõ
és Majoranna utcák
újonnan épített, aszfalto-
zott szakaszait, az idei
program részeként.
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NÉPTÁNCFESZTIVÁL

10
TOKAJIG TEKERHETÜNK.
Jó esetben 2016. december
második felében már védett
úton tekerhetünk Tokajba.
Vagy: onnan ide. Ez az
összefogás és új kapcsolat
mindkét városnak, sõt,
térségnek elõnyt jelenthet.

12
LESZ-E JÉG IDÉN?
A mûjég a szokott helyén
idén biztosan nem épülhet
fel, mert a BUSZACSA (és
környéke) jelenleg építési
terület, és nem sikerült
alkalmas helyszínt találni
helyette. MEGYEI PRIMA-DÍJ
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Ötezer notebook és ezer tablet talál gazdára Nyíregy-
házán. Indul a Digitális Magyarország térítésmentes
eszközosztási pályázata.

– A szupergyors internet, a notebookok és a táblagépek
biztosítása nem cél, hanem eszköz, a Digitális Magyaror-
szág nem a gépekrõl, hanem az emberekrõl szól – jelen-
tette ki dr. Solymár Károly Balázs, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium infokommunikációért felelõs helyettes állam-
titkára Nyíregyházán, a helyi Digitális Magyarország Prog-
ramiroda ünnepélyes megnyitóján.

CÉL AZ ÉLETMINÕSÉG JAVÍTÁSA
Az eseményen dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgár-

mestere ismertette a november 16-án megnyílt lakossági
eszközosztási pályázatot, amelynek köszönhetõen 5000
notebookot és 1000 tabletet igényelhetnek térítésmente-
sen a megyeszékhelyen és a járásban élõk.

Dr. Solymár Károly Balázs hangsúlyozta: – A Digitális

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG – MÁR PÁLYÁZHATÓK AZ ESZKÖZÖK
Magyarország program eszköztámogatásának a célja az
életminõség javítása. Az átfogó kormányzati projekt lé-
nyege, hogy az emberek tudjanak bánni a számítógéppel,
gyorsabban találjanak munkahelyet, kényelmesebben,
akár otthonról intézhessék hivatali ügyeiket, könnyebben
tartsák a kapcsolatot családtagjaikkal és barátaikkal hatá-
ron innen és túl.

A nyíregyházi alprogramban a kormány 1,7 milliárd
forint költségvetési forrást biztosít a megyeszékhelyen és
a járásban megvalósított komplex fejlesztésekre. Ennek
egyik fontos lépése a lakossági eszközosztási pályázat,
amelyrõl dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta: az
infokommunikációs eszközökre 2015. november 16-ától
december 30-áig lehet pályázni egy webes felületen
(www.emagyarorszag.hu/nyiregyhaza), vagy személyesen
a programirodában, a Luther utcán, vagy az eMagyarország
Pontokon. Ezeken a helyeken beszerezhetõek a szüksé-
ges ûrlapok is.

(Folytatás a 4. oldalon.)

NYIT A FORGATAG
Noha még bõ egy hónap van karácsonyig, a színes forgatag

már november 22-én, most vasárnap megnyitja képzeletbeli ka-
puit a Kossuth téren és egészen január elsejéig várja az érdeklõ-
dõket. Összesen 35 árusítási helyszín lesz, a hagyományoknak
megfelelõen kézmûves élelmiszerek, dísztárgyak, ajándékok, ipar-
mûvészeti alkotások, karácsonyfadíszek, ünnepi édességek, for-
ró ételek és italok kaphatók majd. Az árusítás helyszíneit, a fahá-
zakat a Dózsa György utcán, és annak folytatásaként a Kossuth
téri szökõkútig tartó részén helyezte el a NYÍRVV Nonprofit Kft. A
fényeket november 29-én (advent elsõ vasárnapján) kapcsolják
fel. A belváros díszkivilágításához használt égõsor közel 9 ki-
lométer hosszúságú, és idén is világító díszfigurák (hóembe-
rek és rénszarvas), valamint fényháló teszi majd ragyogóbbá
az esti városközpontot. (Részletek a 2., a 11. és 12. oldalon.)

TRAFFIPAXOK
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A 30 éves Nyíregyházi Televízió betekintést
nyújt a fiatalok számára izgalmasnak ígérke-
zõ kulisszák mögé. A jubileum alkalmából

stúdiólátogatással egybekötött kiállítást
szervezünk, mely során az évtize-

dekkel ezelõtt használt eszközöket
éppúgy bemutatjuk, mint a

modern stúdióberendezéseket.
Képünkön a Nyíregyházi

Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium kilencedikes
diákjai ismerkednek
néhány percre a bemondók
életével, a Híradó díszleté-
ben... (A média iránt
érdeklõdõ osztályokat még

szûk két hétig fogadjuk, a
jelentkezés sorrendjében, a
kapacitás függvényében.
Jelentkezni a
gyartas@nyiregyhazitv.hu 
címen lehet.)

NYITOTT KAPUK A SZERKESZTÕSÉGBEN
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

R é s z l e t e k  é s  k é p e k :  n y i r e g y h a z a . h u

FELÁLLÍTOTTÁK A KARÁCSONYFÁT

SZOCIÁLIS MUNKA VILÁGNAPJA

VÁLTOZIK A SZÍNHÁZI PROGRAM

196 dolgozót ünnepeltek a Szociális
Munka Világnapja alkalmából múlt hé-
ten csütörtökön, a Vikár Sándor Zene-
iskolában. A Szociális Gondozási Köz-
pont munkatársait Jászai Menyhért al-
polgármester köszöntötte, aki beszédé-
ben kiemelte, ezen az ünnepnapon a
figyelem a szociális gondozókra irá-
nyul, akik nagyon sokat dolgoznak az
ellátást igénybevevõkért.

Szerzõ: Mikita Eszter

1997-tõl emlékeznek meg Magyaror-
szágon minden novemberben a szociális
munkásokról. Egy nap ilyenkor azokról a
szakdolgozókról szól, akik tevékenységük-
kel fõleg idõs, beteg, rászoruló embertár-
saikon segítenek. Szilvásiné Bojda Márta,
a Szociális Gondozási Központ igazgató-
ja arról beszélt az ünnepség elõtt, mennyi-
re nehéz, megterhelõ fizikai munkát vé-
geznek a szociális munkások, amely nem-
csak testileg, hanem szellemileg, lelkileg
is próbára teszi õket.

ÁLDOZATVÁLLALÁS MINDENNAP

A gondozottak többsége 80 év feletti,
akikkel speciálisan kell foglalkozni. Sza-
bó Rita közel kilenc éve, nap mint nap
azért dolgozik, hogy megkönnyítse az el-
látottak életét. Azt mondta, õ is és vala-
mennyi munkatársa hivatásként tekint a
napi feladatokra, amit szívvel-lélekkel vé-
geznek. Az ünnepségen a szociális szak-
dolgozók egyharmada igazgatói dicsérõ
oklevélben is részesült.

Harminc fenyõfa közül választották
ki azt az egyet, amely a karácsonyi ün-
nepek alatt ékesíti Nyíregyháza belvá-
rosát. A 15 méter magas ezüstfenyõ víz-
keresztig áll majd a Kossuth téren.

– Évek óta nyíregyháziak ajánlják fel a
karácsonyi idõszakban a város fõterét dí-
szítõ, az ünnepet szimbolizáló fenyõfát. A
városüzemeltetõ cég és a nyíregyházi ön-
kormányzat közös kezdeményezésére
idén harminc felajánlás érkezett – tájékoz-
tatta szerkesztõségünket Kovalecz Róbert,
a NYÍRVV Nonprofit Kft. Piac- és vásártér
üzemeltetési iroda vezetõje.

KERTVÁROSBÓL A BELVÁROSBA

A 15 méter magas fenyõ több mint har-
minc éve egy nyíregyházi kert ékessége.
A tulajdonos Oláh Gusztáv elmondta: a
most felajánlott fenyõt egykor karácsony-
fának vásárolták, az évek alatt azonban
olyan nagyra nõtt, hogy veszélyeztetheti
otthonukat, ezért ajánlották fel.

VÍZKERESZTIG A KÖZPONTBAN

A fenyõt múlt héten csütörtökön a kora
reggeli órákban a katasztrófavédelem köz-
remûködésével, rendõri biztosítás mellett
vágták ki és szállították a belvárosba. A no-
vember 22-én kezdõdõ karácsonyi vásárra
teljes díszében pompázva várja majd a bel-
városi forgatagban korzózó nyíregyháziakat
és a látogatókat. A karácsonyfa vízkeresz-
tig, azaz jövõ év január 6-áig ékesíti a me-
gyeszékhely fõterét.

Úgy éreztük, hogy ez az általunk megál-
modott esemény idén nem nyújtana tö-
kéletes élményt vendégeinknek, és eze-
ket a szempontokat figyelembe véve hoz-
tuk meg ezt a felelõsségteljes döntést. A
színházban ettõl függetlenül lesznek elõ-
adások a két ünnep között, hiszen decem-
ber 28-ától 30-áig minden este egy mél-
tán népszerû darabot láthatnak a nagy-
színpadunkon. December 28-án délelõtt
a Koppélia, este a Dollárpapa címû elõ-
adásunkat, december 29-én a Szibériai
csárdást láthatják. December 30-án
elõszilveszter gyanánt az Anconai szerel-
mesek 2 elõadásán pedig mindenki ven-
dégünk egy pohár pezsgõre – mondta
Schlanger András színházigazgató.

– Bízunk benne, hogy jövõ év végén
vendégül láthatjuk Nyíregyháza színház-
rajongó közönségét, akikkel egy kellemes
hangulatú, tökéletesen szervezett esemé-
nyen köszönthetjük majd a 2017-es évet.

NOVEMBER 16., HÉTFÕ

90. SZÜLETÉSNAP
A nyíregyházi Bezdán Eleket, váro-

sunk szépkorú polgárát 90. születésnap-
ján Mussó László önkormányzati kép-
viselõ is felköszöntötte, aki elvitte hoz-
zá Magyarország Kormánya és Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkormány-
zata emléklapját is.

NOVEMBER 16., HÉTFÕ

SZAVALÓVERSENY A GÁRDONYIBAN
A Gárdonyi Géza Tagintézmény a ha-

gyományához híven idén is megrendez-
te az óvodások szavalóversenyét. Az
iskolát sok apróság népesítette be, a
város óvodáiból több mint negyven
csöppség mondta el kedvenc versét. A
díjazottak oklevelet és könyvet kaptak.

NOVEMBER 13., PÉNTEK

HIT, REMÉNY, SZERETET
Hit, remény, szeretet címmel rendez-

tek vers- és prózamondó versenyt a
Bencs Villában. A megmérettetésre kö-
zel ötven iskolás nevezett Magyaror-
szágról és határainkon túli területekrõl.
A zsûri három kategóriában osztott ki
összesen 16 díjat.

NOVEMBER 13., PÉNTEK

GENERÁCIÓS VETÉLKEDÕ
Vetélkedõn vettek részt a Nyíregyhá-

zi Szociális Gondozási Központ 6. sz.
Idõsek klubjának tagjai, valamint a gya-
korlatukat töltõ zays diákok. A két ge-
neráció egymást segítve próbálta a több-
oldalas kérdésekre a helyes választ meg-
adni.

NOVEMBER 11., SZERDA

HOLLANDOK A KOSSUTHBAN
Holland tanulók érkeztek az Evangé-

likus Kossuth Lajos Gimnáziumba. A
doetinchemi testvériskola diákjai minden
tanévben ellátogatnak Nyíregyházára,
ahol családoknál töltenek egy hetet. A
program mindkét nemzet fiataljainak a
nyelvgyakorlás szempontjából jelentõs.

A Móricz Zsigmond Színház decem-
beri programja véglegessé vált, mely-
ben az elõzetesen kommunikált, év
végi munkatervben változások történ-
tek. A szilveszteri elõadás 2015-ben
elmarad.

– Legfõbb célunk volt, hogy egy olyan
szilveszter estét varázsoljunk a színház-
ba, mely garantáltan minden vendégünk
számára maradéktalan élményt nyújt
majd. A szervezés folyamán legnagyobb
sajnálatunkra olyan technikai nehézségek
adódtak, melyet az idõ rövidsége miatt
idén már nem áll módunkban orvosolni.
Ezért a Móricz Zsigmond Színház által
hirdetett szilveszteri elõadás 2015-ben
elmarad. Színházunk eseményei egytõl
egyig olyan színvonalat képviselnek,
melyekre bátran vállaljuk a garanciát. Le-
gyen szó akár elõadásról, kiállításról vagy
fesztiválról, számunkra a nézõ az elsõ.

NOVEMBER 13., PÉNTEK

DEÁK AKADÉMIA
A Deák Ferenc Akadémia Egyesület

szervezésében hétrõl hétre a 20. szá-
zad meghatározó európai politikusairól
tartanak elõadást neves történészek a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Pénte-
ken Kemal Atatürk állt a beszélgetés kö-
zéppontjában.

NOVEMBER 12., CSÜTÖRTÖK

DR. TÓTH LÁSZLÓRA EMLÉKEZTEK
Dr. Tóth Lászlóra, a Nyíregyházi Fõ-

iskola Történettudományi Tanszékének
egykori oktatójára emlékeztek születé-
sének 90. évfordulóján kollégái és ta-
nítványai a nyíregyházi Északi temetõ-
ben. A sírnál dr. Sallai József és dr.
Reszler Gábor mondott beszédet.

Szilvásiné Bojda Márta igazgató és Jászai
Menyhért alpolgármester az oklevélátadáson

NOVEMBER 15., VASÁRNAP

PÜSPÖKI SZÉKFOGLALÓ
Palánki Ferenc római katolikus püspök

atya november 14-én, szombaton szent-
misén vette át Debrecenben az egyház-
megye vezetését a Szent Anna Székes-
egyházban. Másnap, november 15-én,
a Magyarok Nagyasszonya Társszékes-
egyházban tartott székfoglaló szentmisét.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Legutóbbi lapszámunkban már beszámoltunk arról,
hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
sajtótájékoztatón jelentette be: legújabb, 5,1 milliárd
forint értékû beruházása részeként 681 új munkahe-
lyet hoz létre a Continental Magyarországon, ebbõl
665-öt Nyíregyházán. Mindezt pedig a kormány is tá-
mogatja, 1,7 milliárd forinttal járult hozzá. Hogy mit
jelent a beruházás a nyíregyházi gyár életében, arról
Jókay Lászlót, a ContiTech Hungária Kft. ügyvezetõ
igazgatóját kérdeztük.

Szerzõ: Bruszel Dóra

– Az emberek többsége a Continental névhez a gumi-
abroncsot köti és kevesen tudják, hogy nem ez a fõ profil-
ja, hanem a jármûipari elektronika. Közel kétharmad rész-
ben olyan terméket gyárt, ami egy gépjármûben a bizton-
ságot, az alacsony környezeti terhelést és a kényelmet je-
lenti – kezdte a beszélgetést az igazgató, aki hozzátette,
Nyíregyházán a legnagyobb hányadban haszongépjármû-
vekhez gyártanak légrugót, valamint kaucsukkeverõ gép-
soruk is van, amelynek segítségével összeállítják a felhasz-
nálási célnak megfelelõ gumikeveréket.

ÉPÍTKEZÉS, NÖVEKVÕ KAPACITÁS

A légrugó egyébként önmagában is egy különleges ter-
mék, hiszen piaca jelenleg is folyamatosan nõ világszerte.

CONTINENTAL: KÖZÖS EREDMÉNY A 665 ÚJ MUNKAHELY
A kaucsukkeverék- és a jármûipari légrugó gyártás tech-

nológiája nem nagy arányban kívánt több munkaerõt a
jelenleginél, de a közelmúltban bejelentett beruházás már
maga után vonta mindezt. A nyíregyházi üzemben új gép-
sorokat telepítenek, felújítanak egy csaknem négyezer
négyzetméteres gyártócsarnokot, építenek egy új raktár-
csarnokot, beindítják a hûtõ-fûtõ tömlõk gyártását és nö-
velik a légrugógyártás kapacitását is.

– Ez nekünk, vezetõknek is nagy kihívás lesz. Eddig el-
sõsorban haszongépjármûvek számára gyártottunk rugó-
zási rendszereket, egészen más a személyautó-gyártó el-
várás rendszere. Három mûszakban kell majd folytatnunk
a gyártást, úgy számoljuk, ez másfél, két év múlva történ-
het meg és felveszünk 600–650 új munkatársat is – hang-
súlyozta az igazgató.

NYÍREGYHÁZA A LEGHATÉKONYABB

– A Continentalnak a világban 9 légrugógyára van és
abban, hogy ez a beruházás Magyarországon valósulhat
meg, több tényezõ is közrejátszott – folytatta. – Egyik ilyen,
hogy a döntéshozók pontosan megvizsgálták, hol van a
helye a nyíregyházi gyárnak, és ennek a telephelynek a
hatékonysága hogyan viszonyul a világ másik pontján lé-
võjéhez. Mi is ismerjük, hogy milyen eredményeket pro-
dukál a többi gyár. Van belsõ verseny. Az egyik döntésho-
zó mégis úgy fogalmazott, hogy a nyíregyházi a leghaté-
konyabb gyár. Másrészt közrejátszott az is, hogy mit nyújt

a város, milyen egyáltalán az infrastrukturális környezet.
Az pedig köztudott, hogy az itteni fõiskola magas színvo-
nalú mérnökképzést nyújt, ráadásul januártól egyetem lesz,
és olyan középiskoláink is vannak, amelyek biztosítják a
megfelelõ szakember-utánpótlást. Az pedig nem elhanya-
golható tény, hogy a kormány és az önkormányzat is tá-
mogatta a beruházást.

KERÉKPÁRÚTON NYÍREGYHÁZÁRÓL TOKAJBA (I.)
A címben található római egyes szám azt jelzi: ez

az elsõ része a Modern Városok Program keretében
megvalósuló beruházások részletezésének. A múlt ked-
di, miniszterelnöki látogatáson a kormányfõ és a pol-
gármester által kötött együttmûködési megállapodás
ezen pontjának már határideje is van: jó esetben 2016.
december második felében már védett úton tekerhe-
tünk Tokajba. Vagy: onnan ide.

Szerzõ: Tarczy Gyula
 
– Hároméves elõtörténete van ennek a most megvaló-

suló projektnek, azóta szorgalmazom a kerékpárút kiépí-
tését – válaszolt szerkesztõségünk kérdésére dr. Kovács
Ferenc polgármester. – Már akkor mondtam, amit persze
kevesen hittek, ám az azóta megjelenõ statisztikák folya-
matosan bizonyítják, hogy a turizmus fellendülõben van
Nyíregyházán. Tokajban egyébként pont fordított irányú a
trend, aminek a  Hegyalja Fesztivál megszûnése  sem tett
jót.

KÖLCSÖNÖS ELÕNYÖKKEL

Mint a városvezetõ megfogalmazta: ez az összefogás
és új kapcsolat mindkét városnak, sõt, térségnek elõnyt
jelenthet. Nyíregyházán sok attrakció van, ami vonzza a
turistákat, ami pedig nincs (hegy, folyó, bor), az pedig
ezután még könnyebben elérhetõ lesz a világörökség ré-
szeként számon tartott zempléni városban. – A nyíregy-
házi szállásadók eddig is szerveztek programokat, bor-
kóstolókat a szomszédba, volt, aki még kisbuszra is beru-
házott a könnyebb mobilitás érdekében – mondta a pol-
gármester.

MÁR MOST ÉPÜLÕBEN

A beruházás egyébként nem elõzmény nélküli, ugyan-
is sikerült elérni, hogy még a 2013-ban zárult uniós pénz-
ügyi ciklus forrásaiból elkezdõdjön az építkezés városunk
mellett Nyírtelken, Tiszanagyfaluban, Rakamazon és To-
kajban.  – Ez egy összesen 7,5 kilométeres szakasz, Nyír-
egyházán a Tokaji úti piac elõtt végeznek éppen munká-
latokat, a Kopogó utcáig – emlékeztetett dr. Kovács Fe-
renc. – A többi település vezetõje is jól fogadta az elgon-
dolást. Így a miniszterelnök úrnak már így tálalhattam: ha
már egyszer elkezdtük, igazán akkor ér valamit, ha be is
fejezzük a teljes, 30 kilométeres távot...

MEGVANNAK AZ ENGEDÉLYEK

Mint a polgármester hozzátette: az építési engedélyek
is megvannak már a teljes nyomvonalon, legfeljebb frissí-
tésre, adaptálásra szorulhatnak. A miniszterelnök a meg-
állapodást követõ sajtótájékoztatón az illetékes miniszté-
riumnak  feladatul szabta, hogy a kerékpárút 2016 végére
elkészüljön. – Az idegenforgalom további fellendülése
mellett a Michelin Bringafesztiválnak is könnyebbséget
jelenthet majd az új szakasz, hiszen így védett útvonalon
tekerhetnek a résztvevõk Tokajig és vissza. Mint ahogy a
turisták is jöhetnek abból az irányból is, nemcsak autóval,
mint eddig, hanem akár biciklivel is.

AZ ÚJABB CÉL: NAGYKÁLLÓ

Mivel korábban szó esett elképzelésként egy esetleges,
Nagykállóig vezetõ bicikliútról, erre is rákérdeztünk. – Ez
is dédelgetett tervünk, s hiszem azt, hogy ezzel a kormány
által támogatott projekttel áttörtünk egy falat, ami erre az
irányra is hatással lesz. Márpedig nem csupán a vallási
turizmus miatt fontos a Nagykállóig, majd teljes egészé-
ben akár (Máriapócson át) Nyírbátorig vezetõ szakasz. A
legnagyobb nehézséget azonban itt az autópálya-átveze-
tés okozza, hiszen annak idején nem úgy építették az M3-
as itt kanyargó szakaszát, hogy egy kerékpárút is átíveljen

rajta.

MEGFELELÜNK A SZEMPONTOKNAK

Ahogyan a polgármester tájékoztatta lapunkat, ebben az
uniós tervezési ciklusban három fõ feltételnek kell megfe-
lelni esetleges pályázati pénzek lehívásához bicikliutaknál.
Az egyik, hogy hálózatokat kapcsoljon össze, amin érez-
hetõ forgalom is van. A másik a turisztikai szempont, a har-
madik pedig az, hogy a munkába járást segítse. – Mindkét
projekt megfelel ezeknek a szempontoknak, melyek illesz-
kednek a nyíregyházi hálózat bõvítésének tervébe is, hi-
szen a nagykállóival majd Borbányát is bekapcsolnánk a
vérkeringésbe. Ráadásul jelentõs ipari területeket is érint-
hetnek ezek az utak. Most azonban örüljünk annak, hogy a
Tokajig vezetõ kerékpárút ötlete megvalósul, a többin pe-
dig dolgozni fogunk továbbra is. S azt se feledjük, hogy
jelenleg is folynak építkezések: a Tiszavasvári úti, LEGO-ig
vezetõ résszel újabb kilométerekkel gazdagodik az átgon-
doltan fejlesztett hálózat – jelezte dr. Kovács Ferenc.

Már készül a kerékpárút elsõ szakasza a Tokaji úton

A nyíregyházi gyár felülnézetbõl (fotó: internet)



A Nyíregyházi Fõiskola megnyitotta
felvételi kampányát a 2016–2017-es tan-
évre. A kormány korábbi döntése alap-
ján az oda eredményesen felvételizõk a
jövõ évtõl már a Nyíregyházi Egyetemen
kezdhetik meg tanulmányaikat, ha ezt
a parlament is megerõsíti. Az oktatási
intézmény 19 alap- és 13 mesterszakon
hirdet felvételit, szakirányú továbbkép-
zés pedig 43 szakon lesz. A jelentkezési
határidõ február 15.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

A felsõoktatási intézmény felvételi kam-
pánynyitó sajtótájékoztatóján elhangzott,
a jövõ évtõl pozitív változások történnek
a fõ profiljában évtizedek óta tanárképzés-
sel foglalkozó fõiskola életében.

Dr. Onder Csaba, hivatalos rektorjelölt
hangsúlyozta, ha a kormány javaslatát a
parlament elfogadja, a Nyíregyházi Fõis-
kola januártól Nyíregyházi Egyetemként
mûködik majd, alkalmazott tudományok
egyeteme besorolással. A felvételi tájékoz-
tatót is e szerint szerkesztik át.

ÚJ ALAPSZAKOK ÉS KÉPZÉSEK

 A tájékoztatón elhangzott, fontosnak tart-
ják, hogy a diákok a tanulmányaikkal pár-
huzamosan gyakorlatot is szerezzenek kü-
lönbözõ vállalatoknál. Ezért a fõiskola 14
céggel kötött együttmûködési megállapodást.
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Ünnepélyesen felavatták és jelképesen átadták a
nagyszállásiaknak a Mérõ és Majoranna utcák újon-
nan épített, aszfaltozott szakaszait kedden. Az ön-
kormányzat idén 19 utcában épít járdát, utat vagy
cseréli az aszfaltot, több mint 546 millió forintból,
saját erõbõl.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

A Mérõ–Majoranna utca az egyik legfontosabb össze-
kötõ út Nagyszálláson. A tavalyi évben a NYÍRVV
Nonprofit Kft. elkészítette az útalapot a korábbi földúton,
az idei évben pedig leaszfaltozták azt 837 méter hosszan,
amihez 209 köbméter aszfaltot használtak fel. A csapa-
dékvíz elvezetésére 182 méteren útszegély, és egy szik-
kasztókút is épült. A Mérõ és Majoranna utcák burkolása
bruttó 34,9 millió forintból, önkormányzati forrásból va-
lósult meg.

HÚSZ ÉVE VÁRTAK RÁ

– Örülök, hogy Nagyszállásra is gondolnak, hogy fejlõ-
dünk – mondta a Mérõ utcában élõ Tulipán Istvánné. Hoz-
záfûzte: legalább 20 éve várják már, hogy szilárd burko-
latot kapjon a terület.

Bajnay Kornél, a térség önkormányzati képviselõje hang-
súlyozta, a beruházással azt üzeni az önkormányzat, hogy
nincs különbség a belvárosban és a külterületeken élõk
között. – Elindult egy olyan fejlõdés, amire már nagyon

A KÜLTERÜLETEKEN IS FEJLESZTIK AZ UTAKAT

régóta vártak az ott élõk. Ezt a tendenciát pedig a jövõben
is folytatni kell.

TÖBB MINT 700 MILLIÓBÓL ÚJULNAK MEG

Dr. Kovács Ferenc kiemelte: összesen 754 millió forin-
tot fordít közlekedési infrastruktúra fejlesztésére a város,
beleértve a járdákat is. Az építések elsõsorban a külsõ vá-
rosrészeket érintik, melyek az elmúlt évek során benépe-
sültek, forgalmassá váltak, a burkolt utak komfortosabb
életkörülményeket és közlekedést biztosítanak az itt élõk
számára. A polgármester azt mondta, külterületeken is
rendkívül fontos az új utak építése, hiszen ezek a városré-
szek a fejlesztésekben nagy hiányt szenvedtek, de szeret-
nék folytatni a programot. Az pedig örömükre szolgál, hogy
már így is van mire visszanézni, hiszen 3 év alatt több
tucat utat sikerült megépíteni.

A sajtótájékoztatón az is kiderült, november végéig va-
lamennyi útszakaszon befejezõdik az útépítés és -felújí-
tás:  Bazsalikom u. (604 m), Harangozó u. (132 m), Nár-
cisz u. (320 m), Mérõ u. (450 m), Majoranna u. (387 m),
Tégla u. (226 m), Kincs u. (1480 m), Zivatar u. (105 m)
Szállási u. (104 m), Tujafa u. (760 m), Tujafa köz (230 m),
Bogyó u. (575 m), Tulipán u. (198 m), Rozsrétbokori út
(460 m), Salamonbokori út (520 m), Keskeny u. (85 m),
Körte u. (55 m), Univerzum parkoló (1395 m2), Keskeny
köz (84 m), Deák F. u. (575 m).

(Folytatás az 1. oldalról.)

SZUPERGYORS INTERNET

Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, az elbí-
rálás során elõnyt élveznek azok az állampolgárok,
akiknek egy tablet vagy egy notebook beszerzése ön-
erõbõl különösen nagy erõfeszítést okozhat, így a nagy-
családosok, a gyermeküket egyedül nevelõ szülõk, a
nyilvántartott álláskeresõk vagy az aktív idõskorúak.

A digitális írástudás ösztönzésére a pályázat feltételként
írja elõ, hogy a nyertesek részt vesznek egy gyakorlati in-
formatikai tudást nyújtó alapképzésben. A Digitális Ma-
gyarország program eddig soha nem látott mértékû fej-
lesztéseket céloz meg 2020-ig a hazai digitális gazdaság,
a szupergyors internet, az e-ügyintézés és a digitális kész-
ségek területén. A lakossági eszközosztási pályázat mel-
lett Nyíregyházán és a környezõ településeken eddig 13
iskolát szereltek fel olyan eszközökkel, amelyek meg-
könnyítik a tanulók tömeges rácsatlakozását az internetre.

Megnyílt két új, egységes felszereléssel ellátott kormány-
ablak, a Nyíregyházi Fõiskolát pedig teljes Wi-Fi lefedett-
séggel látták el. A helyi vállalkozások a Széchenyi 2020
program augusztus végén indult pályázataiból informati-
kai korszerûsítéseket támogató uniós forrásokhoz juthat-
nak, és fokozatosan bevezetik az intelligens városi szol-
gáltatásokat is (városkártya, kültéri információs pultok és
padok, kamerarendszer, Smart City portál). A Magyar
Telekom költségén az év végéig Nyíregyháza minden ház-
tartása számára elérhetõvé válik a 30 Mbit/s sebességû,
„szupergyors” internet – tájékoztatott a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium Kommunikációs Fõosztálya.

(Részletek: www.emagyarorszag.hu/nyiregyhaza)

FELVÉTELI KAMPÁNYNYITÓ

Csizmadia Valéria központvezetõ el-
mondta, az idei felvételit is újdonságok-
kal hirdetik meg. Új alapszak lesz a jár-
mûmérnöki, valamint az ének-zenei és
népi kultúra tanárszakpár. Emellett három
új szakirányú továbbképzést is indítanak.
Változás lesz, hogy a mesterképzésben
nem lesz bemeneti feltétel a középfokú
komplex nyelvvizsga.

A fõiskola felvételi tájékoztatója decem-
ber 20-án jelenik meg az interneten. Jó hír,
hogy a korábbi tervekkel ellentétben nem
emelkedik a 280 pontos felvételi pontha-
tár. Az oktatási intézmény a kampány ré-
szeként jelen lesz a január végi Educatio
kiállításon is. Január 19-én pedig nyílt na-
pot tartanak az intézményben.

Halkóné dr. Rudolf Éva, az Igazgatási
és Humánpolitikai Központ vezetõje,

dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes,
dr. Onder Csaba, hivatalos rektorjelölt

és Csizmadia Valéria, a Hallgatói
Szolgáltató Központ vezetõje
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlant:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015.
november 24. napján (kedd) 10.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

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

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlap-
ról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-
524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.

Rohanó világunkban az otthonunknak, a lakásunknak,
a házunknak sugároznia kell a nyugalmat. Itt pihenjük ki
fáradalmainkat, neveljük gyermekeinket, itt töltõdünk fel
energiával.

Az otthonunk az a forrás, ahonnan a családi harmó-
nia fakad.

A szeretet, a sok-sok közösen eltöltött, feledhetetlen
pillanat az, ami egy házból, lakásból otthont varázsol.
Ön is úgy gondolja, hogy otthonunknak az életünket kell
támogatnia funkcionalitásban és esztétikailag is?

Nagyon fontos, hogy felújításkor, építkezéskor az igé-
nyeinknek és a törvényi/mûszaki elõírásoknak megfele-
lõ anyagok kerüljenek beépítésre. Ezek a beruházások

Kovács  Tüzép és  Barkácsáruház
4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 30.   www.tuzepkovacs.hu

ÉPÍTKEZZEN OKOSAN!
nem egy-két hónapra szólnak. Ezért érdemes igazi szak-
értõktõl vásárolni az anyagokat. A hozzáértés, a megfele-
lõen kiválasztott anyagok biztosítják, hogy a szakszerû be-
építést követõen valóban a nyugalom, a harmónia jelle-
mezzen minden helyiséget az otthonunkban.

A Kovács Tüzép már több mint 30 éve jár az élen az
építõanyag-kereskedelem tekintetében. Az elmúlt évtize-
dekben számtalan darab eladott tégla, óriási mennyiségû

cserép, kavics, térkõ, faáru, homlokzati szigetelés, gipsz-
karton, több százezer négyzetméternyi csempe, padlólap,
több ezer szaniter, csaptelep és sok-sok nyílászáró, több
százezer liter kül- és beltéri festék kiválasztásánál nyújtott
a Kovács Tüzép szakértõ segítséget.

Sõt, a Barkácsáruházában mestereknek és otthoni bar-
kácsolóknak kínál szerszámgépeket, kéziszerszámokat,
csavarokat, szegeket és munkavédelmi eszközöket is!

Építkezés? Felújítás? Okosan!
A Kovács Tüzép egy telephelyen biztosítja Önnek

mindazt, amire szüksége lehet egy okos felújításhoz vagy
egy okos építkezéshez.

Ne bízza a véletlen szerencsére!

Látogasson el a Kovács Tüzépre és gyõzõdjön meg
róla személyesen, hogy velünk könnyebb, mint

gondolná!
(x)
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OLVASÓI  LEVELEK

Edelényi kastélysziget

KULTURÁLIS ÉLMÉNYEK
A Dialóg Nyugdíjas Egyesület kulturális tartalommal

szervezett kirándulásának úti célja Edelény és Diósgyõr
volt. Edelényben a kastélyszigetet gyalog közelítettük
meg, a Holt-Bódva folyó mentén egy szép, óriási par-
kon áthaladva. Az elénk táruló látvány ismét eszembe
juttatta azt, amit megfogalmaztak a mellettem állók is:
... miért nem ismerjük jobban hazánk kincseit? A kas-
tély 1716 és 1773 között épült, a tulajdonos utolsó le-
származottja gróf Dessewffy Ferenc volt. 1928-ban a
magyar állam kezébe került, majd a második világhá-
ború után – egy idõre – a szovjet fõparancsnokság „ott-
honául” szolgált.

2001-ben ismét állami kézbe került, ezt követõen egy
európai uniós projekt keretében gyönyörûen felújítot-
ták. Az ablakokból kitekintve romantikus, mûködõ szö-
kõkutakat láttunk, a hatalmas parkok közepén.

Összességében: a világ minden tájáról ideérkezõ em-
ber csodálatára számíthat ez a kastélysziget.

Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona

ÜZEMLÁTOGATÁS
A közelmúltban a Dialóg Nyugdíjas Egyesület tagjai

a nyíregyházi LEGO gyárba látogattak el.
Megérkezéskor megcsodáltuk a hatalmas épületegyüt-

test, majd elindultunk a gyönyörû zöld pázsit mellett a
fõépület felé. A folyosók tágasak, ragyogó tisztaság van,
fegyelem, a dolgozókról szakszerûen gondoskodnak.

Köszönjük a lehetõséget, a bepillantást a világszínvona-
lú gyár életébe. Köszönjük az idegenvezetõ szakszerû
és jó felkészültségét, rátermettségét, udvariasságát, aki
részletes tájékoztatást adott bõ három órában  a gyár éle-
térõl.                          Kardos Lászlóné, egyesületi elnök

(Teljes beszámolók a www.nyiregyhaza.hu-n.)

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara 2008-tól vizs-
gálja a megyeszékhelyen élõk életminõségét, melynek új
eleme lett idén a boldogságmérés. A kutatás anyagából
elkészült A Nyíregyházi Járás életminõsége 2015 címû
kötet. Ennek bemutatóját tartották meg múlt hét pénte-
ken a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán.

A megyeszékhely önkormányzata és a felsõoktatási intéz-
mény már 2008 óta elkészíti a felmérést, melynek során két-
évente vizsgálják a nyíregyházi felnõtt népesség életminõsé-
gét és annak változásait. Újdonság azonban, hogy egy nyer-
tes pályázatnak köszönhetõen, idén a nyíregyházi járás ada-
tai is bekerülhettek a kutatásba. Ezt is kiemelte köszöntõjé-
ben Jászai Menyhért alpolgármester. Az adatfelvételt az elõ-
zõ évek gyakorlata szerint az egészségügyi kar hallgatói vé-
gezték, Nyíregyházán és a járásban is ezer embert kerestek
meg a kérdõívekkel. Az érdeklõdés középpontjában a jöve-
delmi helyzet, ezek megoszlása, a foglalkoztatás alakulása,

a lakásjellemzõk, a gazdasági aktivitás és többek között az
idõsek helyzete állt.

TÖBBEN DOLGOZNAK

Mint kiderült, Nyíregyházán 2012-ben az egy fõre jutó
átlagjövedelem 74 ezer forint volt, ez mára 85 ezer forint
lett, ami 15 százalékos növekedést jelent. A járásban kedve-
zõtlenebb a kép, a környezõ településeken az átlagjövede-
lem alig haladja meg a 63 ezer forintot. A vizsgálat szerint
az egyetemi végzettségûek 62 százaléka dolgozik Nyír-
egyházán. Abban a város és a járás is megegyezik, hogy
dinamikusan emelkedik a közfoglalkoztatottak száma.
Amikor a háztartásokban található elektronikai eszközö-
ket vizsgálták, azt találták, hogy színes tévé például min-
denhol van. A kutatás szerint pedig az emberek boldog-
ságérzetét nem a jövedelem, hanem az életkor, a családi
háttér, a foglalkoztatottság és a baráti kapcsolatok befo-
lyásolják.

AZ EGÉSZSÉGMEGÕRZÉSÉRT

A  Tüdõgyulladás Világnapján betegségmegelõzõ ren-
dezvényt szerveztek a Sz-Sz-B Megyei és a Nyíregyhá-
za és Térsége Nyugdíjas Szövetségek. A helyszín Nyír-
egyháza-Sóstón, a Sóstói-tó körüli sétaút volt. A kedve-
zõtlen, ködös idõjárás ellenére, több mint kétszázan vet-
tünk részt az eseményen. A résztvevõk plakátokkal és
kitûzõkkel erõsítették meg állásfoglalásukat az egészség
megõrzése, a betegség megelõzése mellett. Idõs társa-
inknak köszönjük a megjelenést.

Sz-Sz-B Megyei és a Nyíregyháza és Térsége
Nyugdíjas Szövetségek

NÕTTEK AZ ÁTLAGJÖVEDELMEK NYÍREGYHÁZÁN
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Elkészült a körforgalom és a biztonságos gyalogátke-
lõ Oroson, a 41-es számú fõút két csomópontjában. A
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. 350 millió forin-
tot fordított a fejlesztésre. Jelenleg a mûszaki átadás
zajlik, de az autósok már zavartalanul közlekedhetnek
a megújult útszakaszon.

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

Nem volt könnyû az autósoknak áthaladni a 41-es szá-
mú fõúton a Szállási útról a Diák utcára, illetve fordítva, és
a gyalogosok számára sem volt biztonságos átkelni az út
túlsó oldalára. Hosszú évek óta problémát jelentett ez az
orosiaknak és a közúton közlekedõ autósoknak, sõt, gyak-
ran közlekedési baleset is történt, ezért volt szükség az út-
szakasz átépítésére. A NIFZrt. beruházásával, melynek for-
galomba helyezési eljárása elõreláthatatóan decemberben
lezárul, könnyebbé és biztonságosabbá válik a közlekedés.

KÖNNYEBBSÉG AZ OROSIAKNAK IS

– Könnyebbséget jelent mind az orosi településrészen
élõknek, mind pedig azoknak, akik Napkor irányából vagy

ELKÉSZÜLT AZ OROSI ÚTI KÖRFORGALOM IS

a város felõl közlekednek a 41-es számú fõúton – mondta
Tirpák György, a városrész önkormányzati képviselõje. –
Ennek a beruházásnak az összköltsége 350 millió forint
volt, közmûkiváltásokkal, tervezéssel, a közvilágítás ki-
építésével és a szükséges építési munkák elvégzésével
együtt. Nagy öröm az itt élõk számára, hogy megvalósult
ez a beruházás, illetve az, hogy a munkálatokat úgy vé-
gezte a kivitelezõ, hogy közben a lehetõ legkisebb fenn-
akadást okozta a közlekedésben.

A  László utcánál és a Pazonyi úton  már többen felfi-
gyelhettek arra, hogy felállítottak  fix telepítésû közleke-
dési ellenõrzõ pontokat.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Még tavasszal érdekes listát közölt a honlapján a
Forensis Autóklub. A lefotózott papírlapokon mutatták
meg, hogy hová telepíti a rendõrség a VÉDA névre hallga-
tó közúti intelligens kamerahálózatot. A cikkbõl az derült
ki, hogy Nyíregyházán hat ilyen eszköz lesz használat-
ban, például a Bethlen Gábor utca 65. szám alatt, az Orosi
út Törzs utca, valamint kettõ a László utca–Hunyadi utca
keresztezõdésénél is. A traffipaxok pontos helyével és
mûködésével kapcsolatban megkerestük az Országos
Rendõr-fõkapitányságot.

 Az ORFK tájékoztatása szerint jelenleg fix telepítésû
komplex közlekedési ellenõrzõ pont nem mûködik még
az országban. A 365 darab kamera kihelyezése tervezet-
ten 132 magyarországi közúti helyszínen valósul majd
meg. Egyelõre 14 megyében, valamint a fõvárosi autópá-
lya-szakaszokon tekinthetõek véglegesnek az eszköztele-

TELEPÍTIK A TRAFFIPAXOKAT MÁR NYÍREGYHÁZÁN IS

pítési helyszínek. Az ország egyéb területein jelenleg is
zajlanak ezek mûszaki munkálatai, és ezt követi még az
ellenõrzési pontok tesztelése, így a Nyíregyházára kihe-
lyezett kamerákról, mint elmondták, „még nem áll mód-
jukban” információt közölni. Hozzátették, az éles üzemel-
tetés megkezdésének idõpontjáról tájékoztatást fognak
adni. A joghatással járó mérések megkezdése elõtt pedig
közzéteszik majd az ellenõrzési pontok listáját a
www.police.hu rendõrségi honlapon.

SOK MINDENT ELLENÕRIZ

A tájékoztatás során megtudtuk, ezekkel az eszközök-
kel ellenõrzik a megfelelõ sebesség betartását, a biztonsá-
gi öv használatára, valamint a kötelezõ haladási irányra
vonatkozó elõírások megtartását, de észlelik a behajtási
tilalom megszegését és a záróvonal átlépését is. Továbbá
olyan funkciókat lát még el, mint rendszámfelismerés, for-
galomszámlálás, forgalomtorlódás és veszélyes árut szál-
lító jármûvek észlelése. De figyeli a forgalmi jelzõlámpák
és a vasúti átjárón történõ áthaladásra vonatkozó elõírá-
sok megtartását, valamint a forgalmi és leállósávok igény-
bevételét is.

KÖZLEKEDÉSI KEREKASZTAL
Dr. Kovács Ferenc kezdeményezésére tágabb kör-

ben, a képviselõ-testület tagjaival és a városgondnoki
szolgálat munkatársaival kiegészítve tartotta soros ülé-
sét a közlekedési kerekasztal.

A polgármester tájékoztatta a jelenlévõket a miniszter-
elnöki látogatás kapcsán kötött szerzõdés közlekedésfej-
lesztést érintõ pontjairól. Elmondta, a város szempontjá-
ból kiemelkedõ jelentõségû, hogy teljes egészében Sóstó-
gyógyfürdõig megépül a nyugati elkerülõ út, a kapcsoló-
dó csomópontokkal együtt. Hasonlóan fontos a bejelen-
tett, Nyíregyháza és Tokaj között megépülõ kerékpárút és

a város buszállományának korszerûsítése. A forrásokból a
jövõben 41 gázhajtású és 6 elektromos meghajtású buszt
szerezhet be a város. Dr. Kovács Ferenc hozzátette: a nagy
fejlesztések mellett nagyon fontosnak tartja a mindennapi
problémák megoldását is, a cél pedig egyértelmûen az,
hogy biztonságos és dinamikus közlekedés legyen Nyír-
egyházán. Arra kérte a jelenlévõket, hogy a megoldáso-
kat keressék, ne azt, hogy mit miért nem lehet megcsinál-
ni. A megbeszélésen a szakemberek többek között tár-
gyaltak a Sóstói úti telezöld-szabályozás felülvizsgálatá-
ról, a város legforgalmasabb csomópontjainak korszerûsí-
tésérõl, és a Kossuth téri kerékpáros közlekedés szabályo-
zásáról. Természetesen lapunk a problémák megoldását
jelentõ változásokról folyamatosan beszámol majd.

FÁSÍTÁSI AKCIÓ BUTYKÁN
Faültetési akciót szervezett múlt héten csütörtökön

a Kutyafája Közhasznú Egyesület Császárszállás-
Butykatelepen.

Önkormányzati pályázati forrásból nyílt lehetõség a par-
kosításra, amelybe bevonták a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t is.
A helyben lakó közcélú foglalkoztatottak segítettek kiásni
a fáknak a gödröket. Az akción részt vett Vassné Harman
Gyöngyi, a térség önkormányzati képviselõje is, aki el-
mondta: Nyíregyháza önkormányzata mindig örül annak,
hogyha a lakosok észreveszik a lehetõséget a környeze-

tük szépítésére, jobbítására. A Kutyafája Egyesület a Zöl-
dítési program pályázat részeként vásárolt fákat, amit még
lakossági adománnyal is sikerült kiegészíteni. A képviselõ
köszönetet mondott a város fõkertészének, aki személye-
sen végzett helyszíni felmérést és egyeztetést, valamint
megköszönte a munkát a NYÍRVV munkatársainak is.
Hangsúlyozta: a fásítás jó példa a többi külterületen élõ
lakos számára, hogy hogyan lehet konkrét tevékenységek-
kel szépíteni, jobbítani a saját környezetünkön.

– A körzetemben már volt hasonló program, néhány
hónappal ezelõtt Rozsrétszõlõn a Polgárõrség szervezett
faültetést, ott is szép fasor díszíti az utat.

Megbeszélésen a kerekasztal résztvevõi

ÚJABB LÉPÉS A KÖZBIZTONSÁGÉRT
– 2010, az új városvezetés hivatalba lépése óta tart-

juk folyamatosan napirenden a kérdést, lakossági jel-
zések alapján – fogalmazott kérdésünkre dr. Kovács
Ferenc polgármester. – A most elkészülõ körforgalom
újabb bizonyítéka az önkormányzat és a kormányzat
együttmûködésének, mely régi problémát orvosol és
elõsegíti a közlekedésbiztonságot. Csak emlékeztetõ-
ül: mindez nem egyedülálló jelenség, hiszen nemrég
készült el évtizedes várakozás után városi beruházás-
ban a körforgalom a Víztoronynál, és jelenleg is épül
egy a város másik szélén, a LEGO-nál.

Vassné Harman Gyöngyi (jobbról) is részt vett a munkában
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

A DEMOKRÁCIA OSZLOPAI

A Bethlen Gábor Gimnáziumból A DEMOKRÁCIA
OSZLOPAI fantázianévvel jelentkeztünk a vetélkedõ-
re. Jelenleg a harmadik online fordulónál tartunk. Van
logónk, bemutatkozó videónk.  Készítettünk cselekvési
tervet egy helyi társadalmi problémáról, videoüzenetet
küldtünk a decemberben összeülõ párizsi klímacsúcs
értekezlet résztvevõinek, prezit adtunk be a környezet-
védelemrõl, klímavoksokat gyûjtöttünk. A globális fel-
melegedés elleni videoüzenetünk annyira elnyerte a ver-
seny zsûrijének a tetszését, hogy megküldték dr. Áder
János köztársasági elnök úrnak! Általában elmondha-
tó, hogy ez a verseny játékosan arról szól, hogy mi,
fiatalok hogyan látjuk a világot, a benne lévõ problé-
mákat és mit szeretnénk tenni. Ezért ez a szlogen:
„TEDD O:DA MAGAD!” A csapat tagjai: Gresó Áron,
Ignácz Sámuel, Mák Dávid, Merkl Viktor, Sitku Dávid
és mentorunk: Simon Miklós.

Az EMMI Sportért Felelõs Államtitkárság hívta
életre „A Sport Legyen a Tied!” címû programot,
amelynek köszönhetõen az ország közel 230 isko-
lájában iskolai sportágbemutatók zajlanak. Ez tör-
tént a napokban a Nyíregyházi Móricz Zsigmond
Általános Iskolában is. A bemutatókkal egyidejûleg
útjára indul a program harmadik pillére is, melynek

ATLÉTIKAI ESZKÖZÖK A MÓRICZNAK
során a közremûködõ 10 sportági szövetség olyan
specifikus eszközöket szerez be és ad az iskolák
használatába, melyek elõsegítik a sportágak szak-
szerû, iskolai körben történõ oktatását, valamint gya-
korlását is. Az átadásra kerülõ, mindösszesen 500
millió forint értéket képviselõ csomagból a Móricz
atlétikai eszközökkel gyarapodott.

NÉPTÁNCFESZTIVÁL
Nyíregyháza adott otthont szombaton a XIV. Orszá-

gos Ifjúsági Néptáncfesztiválnak. A Váci Mihály Kulturá-
lis Központ színpadán 14 együttes 350 táncosa mutatta
meg tudását. A  produkciókat szakmai zsûri értékelte.

– Az Országos Ifjúsági Néptáncfesztivált kétévente ren-
dezi meg a Martin György Néptáncszövetség. Ugyancsak
kétévente tartja meg a pápai mûvelõdési központ, illetve
az Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület, így egyik
évben Pápa, a másik évben Nyíregyháza ad otthont a ren-
dezvénynek – tájékoztatta szerkesztõségünket Demarcsek
György, a Martin György Néptáncszövetség alelnöke.
Hozzátette, ezt a fesztivált a gyermekkorból már kikerült,
de a felnõtt együttesek közé még be nem került korosz-
tálynak szervezik.

A XIV. Országos Ifjúsági Néptáncfesztivált dr. Ulrich Atti-
la, Nyíregyháza alpolgármestere nyitotta meg. Köszöntõbe-
szédében a hagyományõrzés fontosságára hívta fel a fiatalok
figyelmét.

O:DA TESZIK MAGUKAT
A Barankovics Alapítvány idén is meghirdette a

TEDD O:DA Online Demokrácia Activity elneve-
zésû versenyét középiskolás diákok számára. Az
eddigi fordulókon tovább jutott – és jelenleg is ver-
senyben van – két nyíregyházi iskola csapata is, az
alábbiakban az õ bemutatkozásukat olvashatják:

OLÜMPOSZ

A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola
5 tizedikes diákja kisfilmben üzent a világ vezetõinek,
akik decemberben Párizsban gyûlnek össze a Klíma-
csúcs konferencián. – Mindez egy országos játék egyik
feladatának része – mondja Stekler Bendegúz, a csapat
vezetõje. A Barankovics Alapítvány támogatásával zaj-
ló verseny célja, hogy a középiskolás korosztályban is
felébressze azt a késztetést, hogy ne csak magáért le-
gyen felelõs. A fõdíj egy brüsszeli utazás. Az Online
Demokrácia Activity szervezõi az Olümposz csapat
kiemelkedõ színvonalú kisfilmjét dr. Áder János felé is
továbbították, ugyanis õ képviseli Magyarországot a
párizsi eseményen.

Az Olümposz csapat tagjai: Kállai Virág, Farkas Tamás,
Simon Orsolya, Karóczi Szabolcs, Stekler Bendegúz.

– Fontos, hogy az egészséges nemzeti tudat megma-
radjon és fejlõdjön. Nekünk, magyaroknak, ebben a bé-
kés kis országban a nemzeti hagyományainkat akár a nép-
táncon, az irodalmon, vagy a képzõmûvészeten keresztül
is õriznünk kell, és ezt minél fiatalabb korban kell elkez-
deni – tette hozzá. Este fél 9-kor „Fér még a szekérre!”
címmel gálamûsort rendeztek, a fesztivált 22 órakor tánc-
ház zárta a Bürkös és a Ham Ko Ham zenekarral.

NYÍRTÁVHÕ KFT.

TÁJÉKOZTATÁS

Díjbehajtó kollégáink személyesen keresik
fel lakásukban a tartozással rendelkezõ fo-
gyasztóinkat. Tájékoztatják õket aktuális egyen-
legükrõl, és lehetõséget biztosítanak a helyszí-
nen készpénzben történõ hátralékkiegyenlítés-
re is.

Munkatársaink arcképes igazolvánnyal ren-
delkeznek, személyazonosságukról honlapun-

A NYÍRTÁVHÕ Kft. tájékoztatja Tisztelt Fogyasztóit,
hogy folyamatosan végzi díjbehajtási tevékenységét

Ne halmozza tovább kifizetetlen számláit, kérjen segítséget!

kon (www.nyirtavho.hu) is tájékozódhatnak,
elkerülve ezzel az esetleges visszaéléseket.

Amennyiben a fogyasztó nem tudja idõben
rendezni a hátralékát, részletfizetési lehetõsé-
get biztosítunk számára Ügyfélszolgálatunkon,
ahol további adósságrendezési lehetõségekrõl,
szociális támogatásokról is tájékoztatást kap-
hat.

Segítünk megoldást találni problémájukra,
fogadják kollégáinkat bizalommal!

Gondjai vannak a fûtési és a melegvíz-számlák fizetésével?

A Nyírtávhõ Kft. és Nyíregyháza MJV Ön-
kormányzata a következõ adósságrendezési le-
hetõségeket ajánlja fel fogyasztóinak:

1. Nyírtávhõ Kft.
Részletfizetési megállapodást köthet a

Nyírtávhõ Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában
(Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4–6. I. emelet
106.). Munkatársaink kérdés esetén készség-
gel állnak rendelkezésre.

2. Nyíregyháza MJV Önkormányzata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-

zata Közgyûlésének a szociális rászorultságtól
függõ egyes pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11. 20.)
önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdé-
se alapján települési támogatás jogcímen nyúj-
tott helyi lakásfenntartási támogatást és helyi

adósságkezelési szolgáltatást kíván biztosítani
az arra rászoruló háztartások számára.

Az eddigi gyakorlattól eltérõen a helyi adós-
ságkezelési szolgáltatás megállapítására irányu-
ló kérelmet már nem a Human-Net Alapítvány-
hoz (továbbiakban: Tanácsadó), hanem a tele-
pülési önkormányzathoz kell benyújtani, mely-
hez – többek között – csatolnia kell egy hó-
napnál nem régebbi szolgáltatói igazolást azon
adósságának jogcímérõl és összegérõl, amely-
nek kezelését kéri.

A Tanácsadó a korábbi gyakorlatot figyelem-
be véve adósságrendezési tervet készít a köz-
üzemi szolgáltatóval történõ egyeztetésnek
megfelelõen. Ebben feltünteti, hogy hány rész-
letben kéri(k) az adósság részleteinek megfi-
zetését.

Ügyintézés:
Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentruma –

Nyíregyháza, Rákóczi utca 4.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Non-
profit Kft. tájékoztatja a biohulladék-szállításba bevont,
családi házban élôket, hogy a biohulladék-szállítás gya-
korisága 2015. november 30-ától az alábbiak szerint vál-
tozik:

2015. november 30-ától 2016. március 27-éig a növényi
eredetû bomló szerves hulladékok elszállítására havonta
egy alkalommal, a téli hónapok második teljes hetén
kerül sor, a szokott napokon.
(A biohulladék-szállítási hetek a következôk lesznek: 2015.
december 14-ei hét, 2016. január 11-ei hét, 2016. február
8-ai és március 14-ei hét.)

További információ:
Tel.: 42/314-976, fax: 42/594-531

E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Biohulladék-szállítás
a téli hónapokban
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ÉRDEKESSÉGEK AKTUÁLIS

A kérdés részben költõi, hiszen lassan mediterrán
jellegûvé váló idõjárásunk nem garantálja a jég-hide-
get, a tavi korcsolyázást. A mûjég a szokott helyén
pedig idén biztosan nem épülhet fel, mert a BUSZACSA
(és környéke) jelenleg építési terület.

Olvasói kérdéseket továbbítottunk a városházára, hi-
szen a fiatal jégkorongozók és a sportolni vágyók egy-
aránt várják a szokott helyen a sátrat.  Rendes Sándor saj-
tószóvivõtõl a következõ tájékoztatást kaptuk:

LESZ-E JÉG IDÉN?

– A korábbi jégpályának helyet adó rész jelenleg mun-
katerület, hiszen folyik a BUSZACSA korszerûsítése. Ter-
mészetesen kerestük a megoldást, megvizsgáltuk, hol lenne
olyan hely a városban, amely megfelelhet a jégpályát üze-
meltetõ által közölt feltételeknek.

SPECIÁLIS IGÉNYEK

Ezen elvárások elég speciálisak és korántsem egysze-
rûen teljesíthetõk. A jégpályához egy 70x40 méteres sza-

bad (föld-, salakos vagy füves) terület szükséges, amelyet
ráadásul valamilyen, a sátor biztonságos rögzítésére al-
kalmas felület (beton, aszfalt, térkõ) szegélyez. Ha mind-
ez nem lenne elég, a jégpálya áramigénye extrém magas,
hiszen háromfázisú 400 V-os betáplálást igényel, fázison-
ként 315 amper mellett. Természetesen a keresés során
azt is figyelembe kellett vennünk, hogy amennyiben talá-
lunk egy, a mûszaki feltételeknek megfelelõ helyet, az a
lakosság által jól megközelíthetõ legyen, illetve a környé-
ken lakókat ne zavarja a jégpálya üzemeltetésével járó
zaj. Sajnos, ezen feltételeknek a város egyetlen területe
sem tudott eleget tenni.

KEVÉS ÁRAM, SOK BONTÁSSAL

Utolsóként a Városi Stadion merült fel, mint helyszín,
de sajnos, itt sem oldható meg a megfelelõ áramellátás. A
szakemberek tájékoztatása szerint a stadionban rendel-
kezésre álló energia csaknem felét lekötné a jégpálya üze-
meltetése, így például nem lehetne használni a centerpá-
lya világítását, de az áram vezetéken való eljuttatásához
(a jégpálya kizárólag a nagy mûfüves pályán férne el) több,
a stadionban található utat és járdát is fel kellene bontani,
nem beszélve arról, hogy a mûfüves pályára sem tudjuk,
milyen hatással lenne ez a megoldás.

(MÛ)JÉG: JÖVÕRE

A korcsolyázás kedvelõitõl így megértést és egy évnyi
türelmet kérünk, hiszen megéri kivárni. A tavaszra telje-
sen megújuló BUSZACSA bõven kárpótol majd minden-
kit a sportélmények tekintetében.

ROTARY ADVENT
Ünnepi programokkal készül az advent idõsza-

kára a Rotary Club Nyíregyháza. A Kossuth téren
civil pavilont nyitnak, szerveznek Mikulás-napot és
adventi koncertet, a rászoruló családokat pedig fe-
nyõfával és karácsonyi ajándékokkal támogatják.

– December 4-én Mikulás-napra várjuk a gyerekeket
a Jósa András Múzeumba – kezdte a tájékoztatást Pták
István, a Rotary Club Nyíregyháza elnöke. A rendezvé-
nyen nagyrészt fogyatékkal élõ iskolások vesznek majd
részt, akik láthatnak bábelõadást, meghallgathatják
Gosztola Adél mesemonológját, de foglalkozást tart Haj-
dú Ágota zenetanár is. December 4-én estére pedig meg-
szervezik az I. Rotary Adventi Koncertet, amire a Cantemus
Kórus Szabó Dénes karnagy vezetésével díjmentesen vál-
lalta a fellépést.

AJÁNDÉK A RÁSZORULÓKNAK

A Rotary Club Nyíregyháza december 1-je és 23-a
között az önkormányzat támogatásával a Kossuth téren
civil pavilont nyit, ahol a szervezet bemutatja tevékeny-
ségét. A standon délutánonként a város ismert arcai je-
lennek majd meg, s a Gift of Life programhoz kapcso-
lódva beteg gyerekek számára gyûjtenek adományo-
kat. A karácsonyi ünnepek alkalmából a Rotary Club
Nyíregyháza alelnöke pedig 200 darab fenyõfát aján-
lott fel a hátrányos helyzetû családoknak.

A Rotary Club Nyíregyháza a Szabadság téren egy
játszótér megvalósítását tervezi, erre a projektre több,
az idén jótékony céllal rendezett elõadás bevételét fel-
használják, de a jövõ évben is folytatják a munkát, hogy
sikerüljön tervük.



2015. NOVEMBER 20. 13

ESEMÉNYEK HIRDETÉS

ÁTADTÁK A MEGYEI PRIMA-DÍJAKAT

Az országos Prima Primissima-díjhoz kapcsolódva
2006-tól már hagyomány, hogy Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében is megköszönik azoknak a szakem-
bereknek a munkáját, akik az irodalom, a képzõmûvé-
szet, a tudomány, a kultúra és a sport területén kiemel-
kedõt alkottak.

Szerzõ: Mikita Eszter

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségé-
nek megyei szervezete ebben az évben is 10 jelöltet állí-
tott, akik közül hárman vehették át az elismerést és a vele
járó pénzjutalmat múlt héten pénteken, a megyeházán.

PREGITZER FRUZSINA, SZÍNMÛVÉSZ

Megyei Prima-díjat kapott Magyar Színház- és Filmmû-
vészet kategóriában Pregitzer Fruzsina színmûvész, aki

1990-ben került Nyíregyházára. Idén a 26. évadát kezdte
meg a Móricz Zsigmond Színházban. Több mint 100 szín-
házi szerep, filmek és televíziós sorozat kapcsolódik a
nevéhez. A Jászai Mari-díjas színmûvésznõ azt mondta,
Nyíregyházán tapasztalta meg elõször, miért jó színész-
nek lenni.

KEREKES ELEK GYÕZÕ, FESTÕMÛVÉSZ

A díj birtokosa lett a Magyar Képzõmûvészet kategória
jelöltje, Kerekes Elek Gyõzõ, festõmûvész. Illusztrációk, res-
taurálási feladatok, egyéni és csoportos kiállítások õrzik
kézjegyét a képzõmûvésznek, aki tehetségét más ország-
ban is megmutatta már a mûvészetkedvelõ közönségnek.

FEKETÉNÉ KUN ILDIKÓ, BALETTMESTER

Megyei Prima-díjat adományoztak a Magyar Oktatás
és Köznevelés területérõl Feketéné Kun Ildikó, balettmes-

ternek. A gyerekek „Ildikó nénije” kétszeres Nívó- és Te-
hetségekért-díjas szakember, aki ezt az elismerést az összes
eddiginél fontosabbnak tartja. Azt mondta, ebben a díj-
ban benne vannak volt növendékei, azok szülei és min-
denki, akivel az évtizedek alatt együtt dolgozhatott.

DR. HAJNAL BÉLA, PROFESSZOR

A három Prima-díjas mellett egy szakember különdíjban
részesült. Dr. Hajnal Béla eredetileg matematika–földrajz sza-
kon szerzett diplomát, majd késõbb a statisztika felé vezette
az útja. 25 országban szerzett tapasztalatot, publikált az Élet
és Irodalomban, vezette a KSH megyei szervezetét és a fel-
sõoktatásban részt vevõ hallgatóknak is átadta tudását.

A 10. Prima gálán Nyíregyháza Megyei Jogú Város kü-
löndíjában részesült Tamás Attila, a Vikár Sándor Zeneis-
kola igazgatója. A Megye különdíját dr. Ratkó Lujza, nép-
rajzkutató vehette át. A VOSZ különdíjat adományozott
Balla Anna írónak, Bagoly Dániel újságírónak, Balázs Ti-
bor építésznek és Balázs István röplabdaedzõnek.

Az ünnepségen vállalkozókat, vállalkozásokat is kitün-
tettek. Az Év Tûzvédelmi Oktató Vállalkozása Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében a Tûzmegelõzés Kft. lett, az Év
Hentes és Mészárosa Urbán Sándor, az Év Textilipari Vál-
lalata a Bátor-Tex Kft., az Év Háziorvosa dr. Szabó Béla
Levente, az Év Szállodája a Centrál Hotel és Étterem, az
Év Gépgyártó Vállalata pedig a Tri-Top Kft. lett.

Mindezeken túl gratuláltak dr. Szabó Ferencnek, a
Transit Group cégcsoport tulajdonosának és ügyvezetõjé-
nek, valamint dr. Kovács Gézának, az Eurofrukt Kft. tulaj-
donosának és ügyvezetõjének, akik decemberben veszik
át elismerésüket Budapesten.
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BAJNOK BOKSZOLÓ
Nagykanizsán rendezték az ez évi Ifjúsági férfi ököl-

vívók országos bajnokságát, ahol az NYVSC-Big
Boxing két versenyzõvel indult. Moldoványi Bence 49
kilogrammban a döntõben pontozással veszített, így
ezüstéremmel zárt, de õ még jövõre is ifjúsági korú és
ha így folytatja, akkor a 2016-os világbajnokságra utaz-
hat. Kovács Richárd 60 kilogrammban, magabiztos
ökölvívással, minden mérkõzését simán megnyerve lett
országos bajnok. Már elutazott a válogatottal Lengyel-
országba, ahol edzõtábor után az Európa-bajnokság
vár rá.

ORSZÁGOS CSÚCS!
A BVSC uszodában rendezték meg a Jövõ Bajnokai

Program összrégiós felmérõjét. Gyula Sándor hat tanít-
ványával utazott Budapestre. A Sportcentrum tehetsé-
gei közül négyen, öt éremmel járultak hozzá Nyíregy-
háza dicsõségéhez. Hatházi Dóra 100 méter pillangón
új korosztályos csúcsot úszott (1:02,44), ezzel a saját
maga által felállított rekordot adta át a múltnak.

Éremszerzõk: Cserfalvi Olaf 200 m vegyes II. hely,
100 m pillangó I. hely; Szakács Adorján 100 m pillan-
gó II. hely; Czegle Péter 100 m hát I. hely; Hatházi Dóra
100 m pillangó I. hely.

DÖNTÕ FÖLÉNY
A decemberi kempó Európa-bajnokságra való felké-

szülés jegyében a romániai Érmihályfalvára utaztak a
nyíregyházi Tai Qi SE versenyzõi. A nemzetközi verse-
nyen a várakozásnak megfelelõen igen jól szerepeltek
Miló András mester tanítványai.

A seniorok között Vaskóné Gönczi Mariann elsõ he-
lyezést ért el formagyakorlatban. A junior (+90 kg) Vas-
kó Dániel light contactban szoros küzdelem után ezüst-
érmes lett, a stop semi contact kategóriát viszont döntõ
fölénnyel nyerte. Formagyakorlatban is indult, itt ne-
gyedik lett. Plajos Dominika (gyermek 50 kg) nem tu-
dott hibázni, a light contact és a stop semi döntõt is
stílusosan nagy fölénnyel nyerte.

MINDIG NAGY ÉLMÉNY ITTHON JÁTSZANI
Tudathasadásos állapot. Miközben az ember a né-

zõtéren a Fatum-Nyíregyháza röplabdás hölgyeinek
szurkol, az ellenfelet erõsítõ játékosoknak is szorít.
Mert õk is nyíregyháziak. Ilyés Bettina és Szakmáry
Gréta is a Békéscsaba sportolója, de most hazatértek.
Grétával a válogatottról, az Európa-bajnokságról és a
röplabdáról beszélgettünk.

– Isten hozott itthon. A Bem iskolában nevelkedtél, mi-
lyen érzés volt belépni a tornaterembe?

– Mindig nagy élmény itthon játszani. Ez az egyetlen
olyan hely, ahol jobban izgulok, mint bárhol máshol, az
EB-n nem voltam ilyen izgatott! Jó volt itt lenni, mivel sok
az ismerõsöm, édesanyámék is kijöttek, persze, hogy más
érzés volt, mint egy sima bajnoki. Ilyenkor mindig lepe-
reg elõttem, hogy itt kezdtem el röplabdázni, majd a Vas-
vári gimnáziumban folytattam a sportot, aztán jött az NRK.
Nagyon szép évek voltak.

–  Ha valaki akkor azt mondja, hogy pár év múlva EB
döntõben szerepelhetsz, mit szóltál volna?

– Furcsán néztem volna rá, soha nem gondoltam, hogy
idáig eljutok. Szerencsére olyan edzõktõl tanultam, akik
lehetõvé tették, hogy ez valóra váljon. Ott voltam, na-
gyon nagy élmény, és remélem, még több ilyennek a ré-
szese lehetek.

– Nem akármilyen nyár van a hátad mögött...

– Valóban, nagyon fárasztó volt, de gyorsan ment az
idõ. Az, hogy megnyertük az Európa-ligát, óriási élmény.
Elõbb ötezer ember elõtt játszhattunk Törökországban,
majd az EB döntõben legyõztük Azerbajdzsánt, így meg-
érte a sok munka. Igazi örömjáték volt az Európa-bajnok-
ság.

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 22., vasárnap 18.00 Fatum-Nyíregyháza–
TFSE nõi röplabdamérkõzés közvetítése

November 23., hétfõ 19.30 Nyíregyházi KC–Török-
szentmiklós kézilabda-mérkõzés közvetítése

SPORTPROGRAM
November 20., péntek 18.00 Bem iskola, Fatum-Nyír-
egyháza–TFSE nõi röplabdamérkõzés

November 21., szombat 18.00 Bem iskola, Nyíregy-
házi KC–Törökszentmiklós kézilabda-mérkõzés

ÉRDEKES DOLGOK DERÜLTEK KI
Két gyõzelem, hat vereség. Ez a mérlege a Marso

Nyíregyháza férfi kosárlabda-együttesének. A csapat
legutóbb hazai pályán kapott ki a Kecskeméttõl, és je-
lenleg 11. a tabellán. A korábbi meccsekhez hasonló-
an most is vezetett az elsõ két negyedben a Nyíregy-
háza, a nagyszünet után viszont rendre nem tud olyan
teljesítményt nyújtani, mint ami elvárható lenne. Sitku
Ernõ szakmai igazgató keresi az okokat.

– Csalódott?
– Igen. Az elmúlt mérkõzéseken sokkal jobb teljesít-

ményt és gyõzelmeket vártam.
– A legutóbbi meccsen a harmadik negyedig szoros volt

az állás, vezetett a Nyíregyháza. Mi történt utána?
– Amíg összefogottan próbálunk játszani, addig min-

den mérkõzésünk rendben van. Aztán történik valami, és
szétesik a csapat. Próbálok rá megoldást keresni. A héten
például azt kértem a játékosoktól, hogy írják le egy papír-
ra, mi az, ami hiányzik, mi az, amit másképp kellene ten-
ni. Elég érdekes dolgok derültek ki. Van olyan, amit na-
gyon sajnálok, hogy egyáltalán elõfordulhat nálunk.

– Én nem görcsösségnek nevezném, inkább fegyelme-
zetlenségnek, butaságnak. Borzalmas érzés kintrõl szem-
lélni a találkozót, amikor elmondom mi a feladat, még-
sem az valósul meg. Mindez azért, mert féltékenyek va-
gyunk egymásra. Sokkal jobb lenne, ha használnánk a
csapattársakat, és nem a saját statisztikai mutatónkat he-
lyeznénk elõtérbe. Most Jászberénybe utazunk az egyik
közvetlen riválisunkhoz, ez a meccs duplán számít, így
mindenképp nyernünk kell, és akkor a játékosok is elhin-
nék, hogy tudnak gyõzni, és elindulhatunk felfelé.

A jó rajt után megtorpant a Marso Nyíregyháza

Sitku Ernõ jobb folytatást vár

– Nem mûködik csapatként az együttes?
– Sajnos nem. Régebben is mondtam már, hogy kelle-

ne egy olyan játékos, aki vezetõ személyiség, aki irányíta-
ná a többieket. Sajnos ez nincs meg.

– Amikor hátrányba kerülnek, megijednek és begör-
csölnek?

– Azóta viszont a figyelem középpontjába kerültetek.
Más lett a röplabda megítélése is Magyarországon?

– Más, és nagyon örülünk neki. Fejlõdik a sportág, a
Magyar Röplabda Szövetség pedig mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy a válogatott további sikereket érhes-
sen el. Évek óta együtt készülünk a kerettel, van még ben-
nünk néhány jó eredmény...
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NÉPKÖLTÉSZET HETE
A Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában novem-

ber 23–27-éig Népköltészeti hetet rendeznek. E neveze-
tes napokon mese-, versmondó, szépolvasási verseny,
népi gyermekmulatság várja az érdeklõdõket. Megnyi-
tó: 11.00 órakor. Részletek: www.nyiregyhaza.hu

Simon: Körülbelül 3 éves
ivartalanított keverék kan. Em-
berekhez ragaszkodó, bújós
kutyus, fajtársaival is jól kijön.
Kanokkal enyhén domináns,
de következetes neveléssel ke-
zelhetõ. Jó jelzõtulajdonságok-
kal rendelkezik, pórázon szé-
pen sétál.

Sziszi: Körülbelül 3 éves
keverék szuka kutya. Kicsit fé-
lénk, de nagyon barátságos,
bújós természetû kutya. Faj-
társaival kicsit tartózkodó, de
nem domináns. Igazi családi
kedvenc válhat belõle.

GAZDI-
KERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY,
Nyíregyháza, Csatorna u. 2.

Telefon: 42/727-736,
20/9605-402.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

November 21., szombat 19.00 Az ördög, E. Kovács
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara
November 23., hétfõ 10.00 Koppélia, Süsü bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Dollárpapa, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Kölcsey „D” bérlet, Krúdy Kamara
November 24., kedd 14.30 Dollárpapa, Váci bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Dollárpapa, Kelet bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Vasvári „A” bérlet, Krúdy Kamara
November 25., szerda 10.00 Koppélia, Zsebibaba bér-
let, MÛvész Stúdió
14.00 A mumus, Csipet csapat bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Vasvári „B” bérlet, Krúdy Kamara
November 26., csütörtök 10.00 A mumus, Csizmás kan-
dúr bérlet, Nagyszínpad
10.00 Koppélia, Szivárvány bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A mumus, Csõrike bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Vasvári „C” bérlet, Krúdy Kamara
November 27., péntek 19.00 Az ördög, Déryné bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Nézõmûvészeti Fõiskola, Latinovits bérlet, Krúdy
Kamara

JÁTÉK- ÉS RUHAGYÛJTÉSI AKCIÓ
A gyermeked már nem játszik vele? Nem fogod már

felvenni? – add át egy mosolyért! Gyûjtsd össze rég nem
használt, selejtezésre váró játékaidat, ruháidat, és hozd el
hozzánk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Család, Esély-
teremtési és Önkéntes Házba, a Városmajor u. 2. szám
alá, legkésõbb november 30-án, 16.00 óráig, hogy mi
továbbadhassuk egy MOSOLYÉRT az arra rászoruló gye-
rekeknek, családoknak!

Thália papja Bárány Frigyes címû könyv bemutatója no-
vember 20-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. A
kötetet írta és szerkesztette: Baraksó Erzsébet–Bodnár István.
Bemutatja: Karádi Zsolt irodalomtörténész. Házigazda: Bi-
hari Albertné. A bemutató után a könyv kedvezményes áron
megvásárolható.

A Burattinó Bábszínház elõadása: november 21-én 16.00
óra (Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet): Surranó és Brekkenõ.

A Generációk Mandabokori Szociális és Kulturális Egye-
sülete november 21-én batyus jellegû jótékonysági bált szer-
vez a Mandabokori Mûvelõdési Házban (Jegenye u. 19.). A
19.00 órától kezdõdõ est fõvédnöke dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza MJV polgármestere. Információ: 20/314-7998.

Az Erõs János címû mesejátékot november 22-én 11.00
órától a Szegedi Miniszínház mutatja be a Váci Mihály Kul-
turális Központban. 10.30–13.00 óra között táncház és ját-
szóház is várja a helyszínre látogatókat. Információ: www.va-
cimuv.hu, 42/411-822.

Roma kultúra – a Móricz Zsigmond könyvtár programso-
rozata szeptember 14–november 30. között. November 23-
án 17.00 órától: A cigány/roma népköltészet, a cigány/roma
népmesekincs. Elõadó: dr. Jenei Teréz fõiskolai tanár, közre-
mûködik: Kovács Marianna mesemondó. Helyszín: a könyv-
tár kamaraterme.

Fogyasztóvédelmi tanácsadást szervez az Egymásért-Csa-
ládok Egyesülete november 24-én 10.00 órától a Jósavárosi
Mûvelõdési Házban a vásárlói panaszok intézésérõl, vala-
mint az internetes vásárlásról.

A Jósavárosi Olvasókör következõ foglalkozásán, novem-
ber 25-én 10.00  órai kezdettel dr. Szent-Györgyi Albert,
Nobel-díjas magyar tudós életével, munkásságával ismerked-
hetnek meg a résztvevõk a városrész mûvelõdési házában.
Témavezetõ: Hradeczki Tamásné nyugalmazott magyar–tör-
ténelem szakos tanár, az olvasókör tagja. A belépés díjtalan.

A Bencs Villa programjai: november 25-én 17.00: Zenés-
irodalmi mûsor Majláth Magda Megigézlek c. könyve alap-
ján. Közremûködik: Munkácsi Anita, Illyés Péter és Lázár Betti.
26-án 17.00: TÉK-est. A Teljes Élet Klub novemberi összejö-
vetele. Érdeklõdni: 42/402-004, 30/252-0666.

veket írt és ír. MSZOSZ Irodalmi díjas, illetve Váci Mihály-
díjjal és Váci Mihály Emlékéremmel ismerték el munkáját. A
Váci Mihály Kör titkára (2004–2012), 2012-tõl a Váci Mihály
Baráti Társaság (Budapest) elnöke.

A Babszem Jankó Társulat november 29-én 11.00 órától
Az igazság lekvárja címû mesejátékot mutatja be a Váci Mi-
hály Kulturális Központban. Információ: www.vacimuv.hu,
42/411-822.

Örömsüti a boldog pillanatokért. A már egy éve létezõ
Örömsüti program célja, hogy a karácsony közeledtével gyer-
mekeknek, idõseknek, rászorulóknak szebbé tegye az ünne-
pet egy tálca süteménnyel. Folyamatosan szervezõdnek a
csoportok szerte az országban, amik összefogják a segíteni
szándékozókat. Nyíregyházán is várják a háziasszonyok, hob-
bicukrászok, nagymamák, amatõrök és profibbak jelentke-
zését, hogy együtt, egy célért dolgozva tegyék szebbé a rá-
szorulók mindennapjait. Részletekért keressék az ÖRÖMSÜTI
Nyíregyháza csoportot a Facebookon!

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. november 23., 17.00 óra.

Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.

„A 20. század meghatározó európai politikusai” elõadás-
sorozat, II. rész. November 25-én 17.00 óra: Benito Mussoli-
ni. Elõadó: dr. Andreides Gábor, történész PhD. Helye: a
könyvtár konferenciaterme (Szabadság tér 2. III. emelet).

A Városmajori Mûvelõdési Ház Szív Klubjának következõ
foglalkozása november 25-én 17.00 órától lesz, ahol dr. Szilá-
gyi Attila kardiológus fõorvos tart elõadást a szívelégtelen-
ségrõl. A belépés díjtalan!

Fekete Nóra textilmûvész „Átmenetek” címû kiállítása
nyílik november 26-án 17.00 órától a Nyíregyházi Városi
Galériában. A tárlat december 23-áig várja a látogatókat.

Itt és most címmel Ujj Zoltán, Láma Ole Nydahl által fel-
hatalmazott tanító elõadása a tibeti Gyémánt Út buddhiz-
musról november 26-án 18.00 órától kezdõdik a VMKK-ban.
Jegyek az elõadás napján vásárolhatóak.

Ladányi András író, költõ (1945. november 27.) novem-
ber 28-án 15.00 órától tartja születésnapi ünnepségét a Bor-
bányai Mûvelõdési Házban. Újságírói munkája mellett köny-

A KÖRBELÁTÓ
Az idén 30 éves Nyíregyházi Televízió múltidézõ soro-

zatával egyrészt Portugáliába kalauzoljuk el Önöket. Stá-
bunk ugyanis 2000-ben elkísérte a Szabolcsi Koncert Fú-
vószenekar és Majorette Csoportot egy külföldi útjára. A
jubileum kapcsán, a mûsor második felében a „Töretlen
utakon” címmel, Miló Mihály rendezõ-operatõr által vá-
rosunkban élõ és alkotó emberekrõl készített sorozat 2003-
ban forgatott epizódját vetítjük. A Kalocsai István építész-
mérnök, feltaláló életútját bemutató rész címe: A körbelá-
tó. Vetítési idõpontok: szombat 19.30 és vasárnap 8.30.
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120 ÉVE ADTÁK ÁT A KORONA SZÁLLÓT 1.

Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)

„ Van szerencsém a n.é. helybeli és vidéki igen tisztelt
közönségnek tudomására adni, hogy Nyíregyháza város
közönsége által újonnan épített és általam bérbe vett Ko-
rona szállodát vasárnap, e hó 10-én megnyitom és a tisz-
telt közönség rendelkezésére bocsájtom” – adta hírül egy
hirdetésben Baumeister Ernõ, a város új szállodájának elsõ
bérlõje. Ez az „oly régóta nélkülözött, nagy szükséget
pótolni hivatott és városunk forgalmára, és ami annak ter-
mészetes következménye, fejlõdésére jelentékeny befo-
lyással bíró” épület 1895. november 10-én tárta ki elsõ
alkalommal ajtaját vendégei elõtt. Nevét egy korábban
telkén álló, úgynevezett Korona-házról kapta, amelyben
egykor városi hivatalok és bolthelyiségek üzemeltek.

A város vezetése azt követõen határozta el a megépíté-
sét, miután a hivatalos személyek megfelelõ elszállásolá-
sát biztosító nagyvendéglõ 1888-ban leégett, így szüksé-
gessé vált egy városhoz méltó szálloda építése. Az 1893-
ban kiírt versenytárgyaláson Alpár Ignác terveit nyilvání-
tották gyõztesnek és megvalósításra méltónak, míg a kõ-
mûvesmunkák elvégzésével a Barzó–Vojtovits vállalkozó-
párost bízták meg.

Egybehangzó volt a vélemény, hogy az épület a város
viszonyaihoz képest impozáns arányaival és tetszetõs kül-
sejével nagyban hozzájárul a város nagyvárosiasságának
emeléséhez. Az épület földszintjén kávéház, sörház, korcs-
ma és bolthelyiségek találhatók. A 100 étkezõre szánt ét-
terem össze van kötve a sörházzal és a korcsmával is. Az

emeleten található a táncterem, amelynek terjedelme na-
gyobb a vármegyeháza díszterménél. Mellette társalgót
és cukrászdát alakítottak ki, valamint az emeleten talál-
ható még 40 vendégszoba és a vendéglõs szobája is.

Az épület átadására idõzítette a város, hogy a szálló
körül futó gyalogjárdát aszfalttal burkoltatta ki. A munká-
latokat nagy érdeklõdés övezte, hiszen ez volt az elsõ asz-
faltozás a városban. Ennek is örvendenek, mert ez is nagy-
városias hangulatot kelt, pedig „csak úgy koptatja az is a
cipõ talpát és sarkát, ha nem jobban, mint a kõburkolat”.


