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80 MILLIÓ FORINTRA
PÁLYÁZHATNAK. Több mint
80 millió forint összértékben ír ki az önkormányzat
pályázatokat három
városrészt érintõ rehabilitációs projekt részeként.
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VÁLTOZÁSOK A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKBAN. Új a
karácsonyi támogatás, két
segélyt és egy támogatást
pedig egy ellátásba
gyúrtak össze.

KONZULTÁCIÓ...

8
MÉSZÁROSÉK NAGY
CSALÁDJA. A gyermekvállalás napjainkban nem
könnyû feladat. Míg
nagyanyáink és dédanyáink 5-6 gyermeket is
felneveltek...
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AZ „ÉLETPIAC” TERE

MEGÚJULT PIACON VÁSÁROLHATUNK
A Búza téri piaccsarnok korszerûsítésével egy, a mai
kor igényeinek, valamint a vásárlók és az árusok elvárásainak megfelelõ épületet alakítottak ki, miközben
megtartották a régi épületvázat. A nyíregyháziak számára nem szorul különösebb magyarázatra, hogy ez a
helyreállítás már nem tûrt halasztást, hiszen folyamatosan romlott a csarnok állapota, az épületen több mint
30 éve nem végeztek jelentõsebb felújítási munkálatokat, az elmúlt évtizedek alatt csak minimális karbantartások történtek, amelyek még az állagmegóvást sem
biztosították – tájékoztatta lapunkat Bocskai Péter, a
városüzemeltetõ cég ügyvezetõje. /3.

OVIS KARÁCSONY

A város összes óvodását meghívta Nyíregyháza vezetése egy közös karácsonyozásra. A város történetének legnagyobb ilyen jellegû rendezvényén 4500 ovis szórakozott önfeledten a kitûnõ programokon.
A mûsor mellett egyéb ajándék is várta õket. / 6.

FÉLMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS
A NYÍREGYHÁZI STADIONBAN
Huszonhat stadion fejlesztésére különített el pénzt a
parlament a jövõ évi költségvetésben a Nemzeti Stadionfejlesztési Program részeként. A nyíregyházi stadionra félmilliárd forint jut – erõsítette meg lapunknak a távirati
iroda hírét dr. Kovács Ferenc polgármester.
A kormány által beterjesztett javaslat 12 milliárd forintot
szán a program megvalósítására. A parlamenti szakbizottság
ezt egy hétfõn elfogadott módosító indítványban pontosította,
tételesen felsorolva, hogy mely 26 elsõ- és másodosztályú csapatnak otthont adó létesítmény fejlesztésére jut pénz jövõre.

A javaslat alapján a gyõri, a kaposvári, a kecskeméti, a paksi, a pápai és a békéscsabai stadion felújítására egyenként 560
millió forintot fordítanak. Ugyanennyi pénz jut a budapesti
Szusza Ferenc és Hidegkuti Nándor Stadion fejlesztésére.
Félmilliárd forintot különítenek el a 2014-es költségvetésben a pécsi, a nyíregyházi és a zalaegerszegi, valamint
a fõvárosi Illovszky Rudolf Stadion felújítására.
A legtöbb pénz, egyenként 600 millió forint a siófoki, a
dunaújvárosi és a gyirmóti stadion fejlesztésére jut, míg a
budapesti Bozsik Stadion, valamint az ajkai, a balmazújvárosi, a ceglédi, a kozármislenyi, a soproni, a szolnoki és
a tatabányai létesítményekére 400-400 millió.

A mezõkövesdi stadion fejlesztésére 220 millió forintot, a szigetszentmiklósi és a kisvárdai futballpálya felújítására 120-120 millió forintot költenek, míg 95 millióból
tartalékot képeznek.
A 2014-es költségvetés – amelyet várhatóan jövõ kedden fogad el az Országgyûlés – az említett fejlesztéseken
túl több stadionépítést is elõirányoz. A debreceni stadion
építésére 1,8 milliárd, a szombathelyiére 4,6 milliárd, a
székesfehérváriéra 4,5 milliárd, a diósgyõriére 1,75 milliárd forintot különítenek el, míg a ferencvárosiéra 8,4 milliárd forintot. (MTI alapján)

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

DECEMBER 3., KEDD

DECEMBER 5., CSÜTÖRTÖK

GÖDÖLLÕTÕL AZ ORSZÁGHÁZIG

MINDENKINEK JUTOTT AJÁNDÉK

Élménydús kiránduláson vettek részt
a sóstóhegyi Szabó Lõrinc Tagintézmény
tanulói és kísérõi, akik az önkormányzat támogatásával megismerhették a
Gödöllõi Grassalkovich Kastély történelmét és az Országházat is, ahol dr. Kovács Ferenc köszöntötte õket.

Csillogó szemekkel várták a Mikulást
a gyerekek a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthonában, ahol az Országos Mentõszolgálat szervezésében immár hatodik alkalommal kaptak ajándékot a Butykatelepi
Közösségi Házban élõ családok.

DECEMBER 6., PÉNTEK

DECEMBER 6., PÉNTEK

SARKANTYÚS TEKNÕSÖK
KELTEK KI

MIKULÁS AZ ÓVODÁBAN

A Nyíregyházi Állatpark újabb különleges szaporulattal büszkélkedhet.
Nemrégiben sarkantyús teknõsök keltek
ki a teknõsoviban. Az 5,5 centiméteres,
25 grammos állatok jól vannak, jelenleg a park hüllõovijában cseperednek.

A Mandabokori Óvodában nagy izgalommal várták a gyerekek a Mikulást,
dallal és verssel köszöntötték õt. A kicsik a Kutyafája Közhasznú Egyesületnek köszönhetõen kaptak Mikulás-csomagot és meglepetésként plüssjátékokból is válogathattak.

DECEMBER 7., SZOMBAT

DECEMBER 8., VASÁRNAP

A MADARAKRÓL GONDOSKODNAK

ADVENTI KONCERT

Az E-misszió Egyesület ismét megkezdte a madáretetést a nyíregyházi
Sóstói erdõben. Az önkéntes munkával
készített óriás etetõben az erdõbarátok
adományainak köszönhetõen minden
évben 2-3 mázsa eleséget fogyasztanak
el az itt telelõ madarak.

Jótékonysági koncertet szervezett az
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
rászoruló diákjainak megsegítésére a
Nyíregyházi Polgári Szalon. Felléptek:
többek között az Evangélikus Egyházközség énekkara, az E. G. White Kórus,
a Szabolcsi Adventista Vegyeskar.

DECEMBER 9., HÉTFÕ

DECEMBER 9., HÉTFÕ

FELDÍSZÍTETTÉK A FENYÕFÁT

KILENCVENÉVES ÜNNEPELT

Hétfõn díszítették fel azt a hatalmas
karácsonyfát a gyerekek a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban, amit szerdán már
valamennyi nyíregyházi óvodás megcsodálhatott. Elsõ alkalommal rendezte meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata az Ovis Karácsonyt.

Szabó Pálnét a Tündérkert Szeretetotthonban üdvözölte kilencvenedik születésnapja alkalmából Mussó László
önkormányzati képviselõ. Ilonka néni
csak pár hónapja az intézmény lakója,
elõtte egyedül élt és otthonában önállóan látta el magát.

80 MILLIÓ FORINTRA
PÁLYÁZHATNAK
Több mint 80 millió forint összértékben ír ki Nyíregyháza önkormányzata
pályázatokat három városrészt érintõ
rehabilitációs projekt részeként. A cél
az érintett területek hátrányos helyzetének csökkentése. A projektre nyíregyházi nonprofit szervezetek jelentkezését várják, a támogatás intenzitása minden esetben százszázalékos.
Az Érkertben, a Huszár-telepen és
Örökösföldön zajló projektek úgynevezett
programalapjából összesen több mint
nyolcvanmillió forintra pályázhatnak a
nyíregyházi nonprofit szervezetek. Az érkerti és a huszár-telepi projektek esetében
az önkormányzat biztosítja a saját forrást
a programalaphoz, ennek köszönhetõen a
nonprofit szervezetek 100 százalékos támogatottságú forrásra pályázhatnak!
A kezdeményezés fõ célja, hogy az érintett városrészek esetleges hátrányos helyzetét csökkentsék, s fõként a rehabilitáció
elõkészítése kapcsán azonosított problémákra reagáljanak.
Az Érkert esetében 45, a Huszár-telep
kapcsán 23 millió forint áll a civil szervezetek rendelkezésére, míg Örökösföldön
közel 13 millió az összesen elérhetõ forrás. A pályázatok száz százalékban támogatottak. Az érkerti városrészben és a Huszár-telepen minimum egy, maximum három, Örökösföldön pedig maximum 2,5
millió az elérhetõ összeg szervezetenként.
Fontos, hogy csak nyíregyházi szervezetek pályázhatnak, és a programot az adott
célterületen kell megvalósítaniuk legkésõbb jövõ év szeptemberének végéig.
– A pályázati kiírások hat részterület
mentén fogalmaznak meg és várnak pályázatokat, ezek közül kiemelném a helyi
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identitás megerõsítését célzó akciókat,
valamint a közösségépítésre vonatkozó pályázatokat – mondta el Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármestere a projektek kapcsán tartott sajtótájékoztatón.

JANUÁR ELEJÉIG PÁLYÁZHATNAK
Ezen kívül azonban még olyan területekre is pályázhatnak a nonprofit szervezetek, mint a bûnmegelõzést vagy a közbiztonság megerõsítését szolgáló projektek. Részcélként szerepelnek a helyi környezettudatosság elterjesztését segítõ, vagy
a fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó
helyi foglalkoztatást célzó programok is.
A pályázatokat január harmadikáig adhatják be a szervezetek, a konkrét kiírás a
nyiregyhaza.hu, a nyirhalo.hu és a nyiregyhaziiparipark.hu oldalról is letölthetõ. A
pályázati csomagokat ingyen kapják meg
az érdeklõdõk.
A három városrészben egyébként a tervek szerint haladnak a munkálatok, és a
még el nem kezdett beruházások esetében
is hamarosan megkötik a szerzõdéseket a
kivitelezõkkel.

KÖZELEG A HATÁRIDÕ
Közeleg a 2013. adóévi iparûzési adóelõleg feltöltése!
Tájékoztatják az iparûzési adóelõleg fizetésére kötelezett vállalkozókat, hogy a
naptári évvel azonos üzleti évet választó
adózóknak az iparûzési adóelõleget (a
várható éves fizetendõ adó összegére) december 20-áig kell kiegészíteni. Felhívják a tisztelt adózók figyelmét, hogy ezzel egyidejûleg a bevallást is be kell nyújtani, ami abban az esetben is kötelezõ,
ha az elõlegkiegészítés összege 0 Ft.
A befizetést Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 11744003-1540200603540000 számú számlájára kell teljesíteni.

Az adóelõleg kiegészítésérõl szóló bevallás adatlapja letölthetõ a Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.nyirhalo.hu (letölthetõ adatlapok/adóügyek/
iparûzési adó).
A bevallás benyújtása történhet postai
úton, vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélcentrumában (Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.) a 29-es, 30-as, 31-es
számú ablakoknál.
Az Adóosztály felhívja az érintettek figyelmét, hogy a kötelezettség késedelmes, vagy nem teljesítése esetén mulasztási bírság megállapítására kerülhet sor.
Ne feledjék! A határidõ: december 20.
További információ kérhetõ a
42/524-575-ös telefonszámon.

MUNKARENDVÁLTOZÁS
Decemberben a Polgármesteri Hivatal
munkarendje és az ügyfélfogadási rend
az alábbiak szerint változik:
december 20. (péntek) munkanap, pénteki munkarend és ügyfélfogadási rend
szerint,
december 21. (szombat) munkanap, pén-
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Kósa Tímea és Hagymási Gyula

teki munkarend és ügyfélfogadási rend
szerint,
december 24. (kedd) pihenõnap,
december 27. (péntek) pihenõnap,
december 31. (kedd) munkanap, a megszokott ügyfélfogadási és munkarend szerint.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

MÁTÓL MÁR A FELÚJÍTOTT PIACON VÁSÁROLHATUNK
A hétvégi nagybevásárlást már a megújult piaccsarnokba tervezhetik a városlakók. Az új létesítmény annyi
viszontagság után, végre modern, esztétikus és a kor
igényeinek megfelelõ mûszaki tartalommal várja a piacra járókat.
Szerzõ: Sipos Marianna
A Búza téri piaccsarnok korszerûsítésével egy, a mai
kor igényeinek, valamint a vásárlók és az árusok elvárásainak megfelelõ épületet alakítottak ki, miközben megtartották a régi épületvázat. A nyíregyháziak számára nem
szorul különösebb magyarázatra, hogy ez a helyreállítás
már nem tûrt halasztást, hiszen folyamatosan romlott a
csarnok állapota, az épületen több mint 30 éve nem végeztek jelentõsebb felújítási munkálatokat, az elmúlt évtizedek alatt csak minimális karbantartások történtek, amelyek még az állagmegóvást sem biztosították – tájékoztatta lapunkat Bocskai Péter, a városüzemeltetõ cég ügyvezetõje.
Az igazgató példát is említett: az épület padlója alatti
csapadékvíz- és szennyvíz-vezetékek 40 százaléka teljesen használhatatlanná vált, az acélcsövek sok helyütt elkorrodálódtak, szitaszerûen kilyukadtak, ezek helyett egy
teljesen új közmûhálózatot kellett kiépíteni. A korábbi
aszfalt burkolat helyett ipari padlót alakítottak ki, amely
jobban tisztítható és megjelenésében is esztétikusabb. A
külsõ acélportálokat új, alumínium szerkezetû portálokra
cserélték, az emeleten pedig mûanyag nyílászárókat építettek be. A fõ- és hátsó bejáratokat fotocellás, alumínium
szerkezetû ajtókra cserélték. A csarnoktér középsõ, legmagasabb részén a bevilágító ablakokat elektromosan
nyithatóvá alakították a jobb szellõzés biztosítása érdekében. A belsõ piactéren az üzletportálok védõrácsait horganyzott, szekcionált redõnyökre cserélték, amelyek biztonságosabbak és esztétikusabbak is a korábbinál.
Bocskai Péter azt is elmondta, hogy felújították a vizesblokkokat és szociális helyiségeket, a földszinten teljesen

újjáépítették a mosdókat, és a mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhetõvé tették. Az emeleten pedig az árusok számára fekete-fehér öltözõket, zuhanyzót és mosdót
létesítettek, korábban erre a célra ugyanis az üzletek bérlõinek a bolthelyiségekbõl kellett leválasztaniuk néhány
négyzetmétert, amellyel most az árusítóhelyek nagyságát
is növelni tudták.

MEGSZÉPÜLT KÜLSÕVEL
A fõépület homlokzati paneljei is megújultak,
felületkezelték, ezen túl helyenként utólagos hõszigetelést és szerelt homlokzatburkolatot kapott a létesítmény.
A cégvezetõ kiemelte: nagyon fontos volt a csarnok szellõzésének megoldása, ezt automatikus gépi szellõzéssel
oldották meg, a légkezelõ berendezés egyrészt cseréli a
csarnok levegõjét, másrészt légfûtést biztosít. A fûtést ki-

egészítették a fotocellás ajtók felett kialakított hõfokszabályozós hõlégbefúvókkal.
Újraszerelték a korábbi, balesetveszélyes elektromos
hálózatot, kicserélték a vezetékeket, új kapcsolószekrényeket létesítettek és megszüntettük az illegális lekötéseket. Korszerû, energiatakarékos, függesztett lámpatesteket
és armatúrákat építettek be a csarnokbelsõbe.
A helyreállítás során természetesen átfestették a belsõ
tereket, és a szakhatósági elõírásoknak megfelelõ berendezési tárgyakra cserélték a korábbi elavult eszközöket. A
korszerûsítést Nyíregyháza Megyei Jogú Város, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. és a Szabolcs-Coop Zrt. finanszírozta. Bocskai Péter bízik abban, hogy a korszerûbb, esztétikusabb,
21. századi igényeknek megfelelõ árusítóhely elnyeri a
vásárlók és az árusok tetszését, és mindenki szívesen látogat majd el ide.

MÁR LEHET IGÉNYELNI A SZOCIÁLIS TÛZIFÁT
A város segítségével idén is igényelhetnek tûzifát a
szociálisan rászorultak. December elsejétõl az ügyfelek folyamatosan adhatják be kérelmeiket a
HUMAN-NET Alapítványhoz. Körülbelül 3000 mázsa tûzifa áll rendelkezésre, ami elõreláthatólag 1000
családon segíthet majd a téli hónapokban.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Hasonlóan az elmúlt évhez, idén is összefogott a Szociális és Köznevelési Osztály, valamint mindazon szervezet, amely tavaly is közremûködött a tûzifa elosztásában. Az igénylés menete nem változott a tavalyi évhez

képest, továbbra is a HUMAN-NET Alapítvány koordinálja az elosztást, a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél pedig át
lehet venni a tûzifát. Ezt a fajta támogatást a szociálisan
rászorultak vehetik igénybe.
A szociális rászorultság azt jelenti, hogy a családban
az egy fõre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 28 500
forintot, egyedül élõ esetén pedig annak a 150 százalékát, azaz 42 750 forintot.
Háztartásonként 3 mázsa tûzifa igényelhetõ, ami körülbelül egy hétre elegendõ fûtést jelenthet a rászorultak
számára. Az igénylés folyamatos és mindaddig, amíg tart
a tûzifa, lehet is igényelni. Aki jogosulttá válik tûzifatámogatásra, annak saját magának kell gondoskodnia az
elszállításról.
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HIRDETÉS

NYÍREGYHÁZÁÉ LEHET AZ NYVSC SPORTPÁLYA
Rendkívüli közgyûlésen döntött az önkormányzat az
NYVSC pálya átvételérõl. Nyíregyháza polgármestere
azt mondta, másfél éve zajlanak az egyeztetések a tulajdonosi jogokat gyakorló 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.
A Derkovits utca–Erkel Ferenc utca térségben lévõ ingatlanok kapcsán Nyíregyháza polgármestere folyamatosan egyeztet a MÁV tulajdonában lévõ, de a tulajdonosi
jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel
a sporttelep jövõjét illetõen.
– Másfél éve folytatunk tárgyalásokat az MNV Zrt.-vel
és a MÁV Zrt. vezetésével annak érdekében, hogy a jelenleg érvényben lévõ, város számára elõnytelen szerzõdést
bontsuk fel – mondta el dr. Kovács Ferenc a rendkívüli
közgyûlés után. – Ezt a megállapodást a pályára vonatkozóan még 2010-ben kötötte a város, az elõzõ ciklus végén. Ennek értelmében a város 104 millió forint plusz áfa
vételárat kínált a tulajdonosnak, és emellett tíz éven át 25
millió forint kötelezettséget vállalt. Most lehetõségünk van
arra, hogy térítés nélkül, ingyenesen megkapjuk ezt az
ingatlant. A megkötött szerzõdés kapcsán egyrészt a kormánynak kell döntenie, hogy ez a város tulajdonába kerüljön. Így volt a Bujtosi Szabadidõ Csarnok és a színház
esetében is. Ha ez a döntés megszületik, még a MÁV Zrt.vel is egyeztetnünk kell a szerzõdés felbontásának feltételeirõl.
Az átadás kapcsán az MNV igazgatótanácsa kedden
ülésezik, a kormány pedig szerdán foglalkozik az üggyel.
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KONZULTÁCIÓ
A TURIZMUSRÓL
Nyíregyháza turizmusáról tartott konzultációt az
érintettekkel a város polgármestere. Dr. Kovács Ferenc
a jövõbeni fejlesztési tervekrõl és az eddig elért eredményekrõl tájékoztatta az érintetteket.

Nyíregyháza önkormányzata egyhangúan fogadta el az
átvételrõl szóló határozatot. A 104 millió forintos vételárból eddig egyébként 34 millió forint plusz áfa megfizetése
történt meg. Az esetleges városi tulajdonba kerülés esetén
az önkormányzat köteles 15 éven át elsõdlegesen sportcélokra használni az NYVSC pályát.

ÉVZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL
Az NYVSC Tájfutó Szakosztálya a Nyírerdõ Zrt.
Nyíregyházi Erdészet Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolában tartotta meg az évzáró összejövetelét.
A szakosztály továbbra is várja soraiba azokat a
mozgást és természetet kedvelõ gyerekeket, akik szívesen megismerkednének ezzel a sportággal. Információ a www.nyvsc-tajfutas.hu honlapon olvasható.

A találkozón a szakmai szervezetek közül a Magyar Turizmus Zrt. is képviseltette magát. Katona Ilona, az Északalföldi régió regionális marketingigazgatója azt mondta, a
város szerepe ebben az évben jelentõsen megnõtt, ez pedig regionális és országos szinten is érezteti hatását.
Az elért eredmények mellett a fejlesztésekrõl is beszélt
a konzultáción Nyíregyháza polgármestere. A jövõre induló, több mint kétmilliárd forintos sóstói beruházással
tovább növelnék az idegenforgalmat, a cél pedig, hogy
további forrásokat tudjanak lehívni a Magyarország számára megnyíló uniós pénzekbõl.
A konzultáción az érintettek is elmondhatták véleményüket és javaslataikat. Az ötletelés azonban nem csak
ezen a fórumon zajlik. Nyíregyháza polgármestere a
dr.kovacs.ferenc@nyiregyhaza.hu e-mail címre is várja az
észrevételeket, ebben a témában is.
A konzultációról készült képes összefoglalót a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorában nézhetik meg az érdeklõdõk december 13-án, pénteken este
20.25 órától.

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

VÁLTOZÁSOK A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKBAN
Néhány ponton módosult a szociális ellátásokról
szóló helyi rendelet. Karácsonyi támogatás jogcímen
újfajta ellátás került be a szociális támogatások közé,
a jelenlegi átmeneti segélyt, a temetési segélyt és a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást egy ellátásba
gyúrták össze és most már vannak ellátások, amelyek
a járási hivatalhoz tartoznak – mondta el Tóthné Csatlós Ildikó, a Szociális és Köznevelési Osztály csoportvezetõje. Az önkormányzat azonban továbbra sem
változtatott a jogosultsági feltételeken.
Szerzõk: Bruszel Dóra, Sipos Marianna
Továbbra is megmaradtak azok a segélyek, amelyek
egyrészt kötelezõek jogszabály alapján, másrészt az önkormányzat által önként nyújtott támogatások. Ezek
azonban egy újabb ellátással kiegészültek, amit karácsonyi támogatás jogcímen fognak kézhez kapni az idõs emberek. Ezt a támogatást nem kell igényelni, a szociális iroda a nyugdíjfolyósító igazgatóságtól kapott lista alapján
küldi majd ki a csomagokat, amiben édességek és a karácsony hangulatához illõ ajándékok lesznek. Tóthné Csatlós Ildikó, a Szociális és Köznevelési Osztály csoportvezetõje elmondta, hogy ez a támogatási forma a város eléggé
nagy részét fogja érinteni. Azok a 65 év feletti idõs emberek részesülnek benne, akik 1 vagy 2 személyes háztartásban élnek és nyugellátásban vagy hozzátartozói ellátásban részesülnek.
A másik jelentõsebb változás január elsejétõl lép majd
hatályba. A jelenlegi átmeneti segély, a temetési segély és
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy ellátási formában fog megjelenni. Az igénylés feltételei csak a törvényi kötelezettség értelmében változnak, így a jövedelem-

határ megemelkedett. Míg most az egy fõre jutó jövedelem 28 500 forint, ami 100 százaléka a nyugdíjminimumnak, addig január elsejétõl ez családban 130 százalék,
egyedülálló esetében pedig 150 százaléka lesz a nyugdíjminimumnak. Vélhetõen tehát többen fognak az ellátási
körbe bekerülni – hangsúlyozta Tóthné Csatlós Ildikó. További változás, hogy ez év január elsejétõl néhány ellátás
átkerült a Járási Hivatalba. A közgyógyellátás például bizonyos jogcímen ott, bizonyos jogcímen pedig az önkormányzatnál intézhetõ. A szociális ellátásoknál, mivel rászorultságtól függõek, jövõre is minden esetben vizsgálják majd a jövedelmi helyzetet, sõt, néhány ellátásnál még
a vagyoni helyzetet is. A támogatások a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélcentrumában nyújthatóak be. Ez érvényes
egyébként a Járási Hivatal ellátásainak benyújtására is.
A változásokat a legutóbbi közgyûlésen fogadta el a
képviselõ-testület. A közgyûlési frakciók vezetõi a következõképpen értékelték a módosításokat a Nyíregyházi
Televízióban.
Dr. Adorján Gusztáv (FIDESZ-KDNP)
– Gyakorlatilag érdemi változás nem történt a segélyezési rendszerben, hiszen a jogosultak köre sem változott.
Az ellenzéki frakció véleményével ellentétben, az elõterjesztésbõl is jól látszik, hogy csökkent a rászorulók köre, és
a gyermekvédelmi támogatásban részesülõk száma sem
nõtt. A temetési segély csökkentésének indoklását a közgyûlésen az illetékes iroda vezetõje részletesen felvázolta.
Érthetetlen számunkra viszont, ha a szocialista párt azt vélelmezi, hogy szükség van a segélyezésre, akkor miért nem
szavazták meg? Ha valaki ezt nem szavazza meg, az azt
jelzi, hogy véleményük szerint nincs szükség ilyenre Nyíregyházán. Nincs jó üzenete ennek.
Nagy László (MSZP)
– Véleményünk szerint a rendeletmódosítással megvan

az esélye annak, hogy kevesebb ember jut majd hozzá az
ellátásokhoz. Mi már a kiindulási helyzettel sem értettünk
egyet, hogy ezek közül például a temetési segélyt miért
csökkentették le 57 ezer forintról 30 ezer forintra? Az is
jelzi a gazdasági helyzetet Nyíregyházán, hogy a gyermekvédelmi támogatásban résztvevõk köre egyre nõ. Azzal sem értettünk egyet, hogy az átmeneti segélyre fordítható összegek nem emelkedtek. Úgy gondoljuk, hogy a
mostani változás eljuttathat odáig embereket, hogy szégyellni fognak kérni, és lehetetlen helyzetbe kerülnek. Arra
hívtuk fel a figyelmet a közgyûlésen is, hogy az alaphelyzettel nem értünk egyet, és fontosnak tartjuk, hogy mindenkihez eljusson az információ arról, hogy január elsejétõl változik a rendszer.
Vass Zoltán (Jobbik)
– Egyetértünk a szocialista frakcióval abban, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy tájékoztassák az embereket ezekrõl a változásokról és kapjanak megfelelõ információt a szociális hálóban dolgozó szakemberek is. Annyiban viszont más a Jobbik hozzáállása a napirendhez, hogy
mi megszavaztuk az elõterjesztést, mert nem szeretnénk
azt a látszatot kelteni, hogy nincs szükség ilyen rendeletre
Nyíregyházán. Nálunk is nagyon sokan jelentkeznek emberek, akik nem tudják, hogy milyen támogatási lehetõséget vehetnek igénybe. Reméljük, azzal, hogy összevonták
a kategóriákat, egyszerûbb lesz majd az ügyintézés, és
hamarabb jutnak hozzá a rászorulók az igénylésükhöz.
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HÍREK

EGYÜTT KARÁCSONYOZTAK A VÁROS ÓVODÁSAI
Elsõként Nyíregyháza történetében, óriási Ovis Karácsonyra várták a város valamennyi óvodását a Bujtosi Szabadidõ Csarnokba. Nyíregyháza vezetése mintegy 4500
gyereket látott vendégül, akiket nem csak mûsorokkal,
hanem ajándékokkal is meglepték. A gyerekeket tánccal,
mesejátékkal és koncerttel szórakoztatták a fergeteges
hangulatú programon.
Elsõként népszerû rajzfilmfigurák lepték el a színpadot, õk nyitották meg a programok sorát a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban, az elsõ Ovis Karácsonyon, majd egymást követték a vidámabbnál vidámabb színpadi produkciók. A Móricz Zsigmond Színház színészei, a sikerrel futó Csalóka Péter címû produkcióból adtak ízelítõt, és
a népszerû Y2K tánccsoport is elkápráztatta a gyerekeket.
Petneházy Attila színmûvész – aki egyben önkormányzati
képviselõ is – a rendezvény mûsorvezetõjeként dr. Kovács
Ferenc polgármesterrel és a gyerekekkel együtt odavarázsolta a színpadra a Téltündért. Õ sem érkezett üres kézzel,
hiszen a program csúcspontjaként több generáció kedvence, a 100 Folk Celsius zenekar adott koncertet.
A programokról egyetlen nyíregyházi ovis sem maradt
le, hiszen két turnusban, délelõtt és délután is megismétlõdtek az elõadások. De a Bujtosi Szabadidõ Csarnokot
elhagyva sem ért véget a meglepetések sora, hiszen a
kicsiket az óvodájukban egy újabb ajándék várta. Egy
kifestõ, mely Nyíregyháza nevezetességeit mutatja be. A
végén található játékban résztvevõk értékes ajándékokat is nyerhetnek még karácsonyra.
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ÉRDEKESSÉGEK

RIPORT

MÉSZÁROSÉKNÁL 14 GYERMEKKEL TELJES A CSALÁD
A gyermekvállalás napjainkban nem könnyû feladat.
Míg nagyanyáink és dédanyáink 5-6 gyermeket is felneveltek, addigra manapság már nem az utódok száma a kérdés, sokkal inkább az, hogy szülessenek-e egyáltalán?! Sok gyerek, sok gond – áll a közvéleményben. A sok gond mellett azonban legalább ennyi örömet és büszkeséget is adhat a nagy család. Így lehet ez
a 14 gyermekes Mészároséknál is, ahol négy fiatalnak
már diplomája van, hat pedig jelenleg is a felsõoktatásban tanul.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Szombat, késõ délután van. Kezemben a Mészáros család címe. Ahogy megpillantom a tanyabokor nevét jelzõ
táblát, megszûnik fejemben létezni minden. Csak a házat
keresem, a nem mindennapi család otthonát, ami talán
nagy lesz, hatalmas kerttel, és ha nem is az épület jellegérõl, de a gyerekzsivalyról biztosan felismerem.
Korábbi elképzeléseimnek ellentmondva, a ház körül
minden szokatlanul csöndes. A családfõ beinvitál és leülünk a hatalmas asztalhoz, ami körül tíz szék jelzi, hogy
itt, ha nem is mindennap, de egy nagy család szokott étkezni. Nem mindennap, hiszen a tizennégy gyerekbõl már
csak öten élnek itthon életvitelszerûen. Hamar megtudom,
hogy Mészáros Ferenc elõzõ nap konferencián volt, ahol
nehezményezték, amiért olyan kevés számban jelentek
meg fiatalok.

„ÉN A TANYÁRÓL NEM AKAROK ELMENNI”
– Debrõbokorban nevelkedtem, a feleségem pedig itt,
Vajdabokorban – kezdi a beszélgetést a családfõ. – 1980
óta itt élünk, akkor házasodtunk össze. Kezdetben a szomszédban laktunk, a feleségem családjánál, és úgy építkeztünk ide. Az utcánknak nem véletlenül Csendes utca a
neve. Távol vagyunk a város zajától, szeretek itt élni. Kezdetben az építõiparban dolgoztam, késõbb pedig tanyagondnok voltam, de elbocsátottak. 10 éve munkanélküli
vagyok és itthon, a mezõgazdaságban dolgozom.
– Ilona a legidõsebb lányunk. Most szerzi meg a harmadik diplomáját és mellette Csobánkán dolgozik. A második gyermekünk Feri, aki pincér-cukrász, 2-3 éve vezet
egy éttermet. A harmadik Marika, aki óvodapedagógus-

ként végzett, de jelenleg vállalkozó Nyíregyházán. Õt
követi Józsi. 6 éve nyomozó a rendõrségnél, mellette pedig a Miskolci Egyetemen jogot tanul.
– Vizsgaidõszakban mindig lehet kiért izgulni – szakítom félbe a büszke édesapát. „Munka közben, csendben
imádkozunk értük” – teszi hozzá. – A következõ gyermekünk Zsolti, õ most Olaszországban van, kis római papnak tanul. A hatodik László, Pesten dolgozik. Debrecenben, az agráron végzett. A következõ gyermek Pisti, aki
építészmérnöknek tanul. Pisti egyébként megépítette már
a nyíregyházi Kossuth teret is makettként. A nyolcadik gyermek Teréz, aki szintén Debrecenben tanul, vegyészmérnök lesz belõle. A kilencedik gyerek Erzsike, õ gyógymasszõr lesz.
– Úgy látom, mindegyik gyerek máshoz ért, mást szeret
– fordulok Mészáros Ferenchez. – Ez valóban így van.
Mindegyikõjük magától választotta a szakmáját – hangsúlyozza. – A tizedik Péter. Amikor Rómában voltam a
feleségemmel, Péter még a feleségem hasában volt. Szent
Péter sírjánál álltunk és ott döntöttük el, hogy Péter lesz a
születendõ gyermekünk neve. Õt követi ismét egy fiú, Janó,
akire mindig azt mondom, hogy egyke. – Egyke? – kérdezem értetlenül a családfõt. Nevetve csak annyit felel, hogy:
Janó, a tizenegyke. Õ is a nyíregyházi Szent Imre gimnáziumban tanul. – Fontos számunkra, hogy ne csak tanítsák, hanem neveljék is a gyerekeket. Ezt pedig ott megkapják – hangsúlyozza. – A tizenkettedik Tamás, õ a görög katolikus iskolába jár, most nyolcadikos. Gyula, aki

az elõbb itt volt, a tizenharmadik. Egyik nap úgy döntöttem, hogy írok egy levelet Orbán Viktornak, az akkori miniszterelnöknek és megkérem, hogy legyen a gyerek keresztapja. Végül nem õ lett, de Lévai Anikó írt egy kedves
levelet, azóta is õrizzük. A tizennegyedik, talán most már
a legutolsó gyermekünk pedig Szabolcs Taksony. Õ most
10 éves. – Milyen szép neve van – vágok a családfõ szavába. – A szüleim taksonyiak, a feleségem pedig szabolcsi. Így jött a név, hogy Szabolcs Taksony.
– Karácsonykor együtt ünnepelnek majd?
– Zsolti fiam nem fog tudni hazajönni Rómából, Marika
a családjával lesz, Józsit pedig bármikor behívhatják majd
dolgozni, de majdnem együtt lesz a család. Miközben érdeklõdve hallgatom a családfõt – katonai szolgálatát Kalocsán töltötte, volt már a nagycsaládosok egyesületének
elnöke, önkormányzati képviselõ, dolgozott az építõiparban, volt tanyagondnok, tevékenyen részt vett a tirpák
hagyományok továbbörökítésében és adományokat is osztott –, újra és újra megbizonyosodik bennem, hogy a sok
gyerek bizony sok örömet is tud szerezni. Manapság a
generációkat követve csökken a gyermekvállalás, a Mészáros családban növekedett. Náluk amellett, hogy megszülettek a gyerekek, tisztességgel fel is nevelkedtek. Az
édesapát hallgatva pedig biztos vagyok benne, hogy értékes felnõttek is válnak belõlük. Hogy bátorság kérdése-e
ennyi gyermeket vállalni? Nem tudom. A hazafelé vezetõ
úton csak egy közhely járt a fejemben: „A több gyermeket még nem bánta meg senki, a kevesebbet igen.”

CSODATEVÕ ÖNKÉNTESEK NYÍREGYHÁZÁN
Tanulnak és tanítanak. Láthatatlanul a gyerekekkel,
gyerekektõl, gyerekeknek! Nem csak adnak, hanem
rengeteget kapnak is. Jó szót, ölelést, mosolyt és szeretetet. Az õ munkájukért nem jár fizetség, és nincsenek is különbségek, mindenki egyforma. A segíteni
akarás életük részévé vált és ilyen téren függõké váltak. Õk Magdi, Anett, Dóri és Ildikó, a mosolygós csodatevõk, akik idejük jelentõs részében önkéntesként
tevékenykednek Nyíregyházán.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Magdival a Jósa András Oktatókórház Gyermekosztályának folyosóján találkozom. A portás és a kórházi dolgozók már ismerõsként üdvözlik, hiszen a Mosolygó Kórház Alapítvány önkénteseként már hosszú évek óta rendszeresen látogatja a kórházban fekvõ beteg gyerekeket. –
7 évvel ezelõtt összeismerkedtem egy lánnyal, aki bábozott és akkor az Egészségügyi Fõiskolára járt. Õ mesélte
nekem, hogy mosolydoktorként a beteg gyerekeket látogatja. Sajnos már nem tudta tovább vállalni az önkénteskedést, és szerette volna átadni valakinek. Így kerültem
én az alapítványhoz – kezdi a mesélést Magdi. – Azt a
boldogságot, szeretetet, támogatást, amit itt kapok, sokat
segít nekem. A beteg fiamat is elfogadták. Sok igaz barátra tettem szert, mind az önkéntesek, mind a beteg gyerekek családjai körébõl. Ebben a hivatásban nincsenek különbségek. Minden beteghez ugyanúgy kell hozzáállni,
fontos, hogy sosem tolakodóan. Azon nyomban szoktunk
visszajelzést kapni a gyerekektõl vagy a családjaiktól.
Mikor jöttök legközelebb? – kérdezik izgatottan a foglalkozások végén. Sok szép és kedves emléket õrzök az eddigi mosolygós látogatásaimból.
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Bartha Magdolna és Szûcs-Turcsán Ildikó önkéntesek

„NE SÍRJ, ÉS SZERETLEK!”
– Nem szoktál elérzékenyülni a látogatások során? –
kérdezem tõle. – Volt már, hogy elsírtam magam és akkor
a beteg kislány azt mondta, hogy: Ne sírj, és szeretlek –
sosem felejtem el. Az önkénteskedés az életem része. Mint
anyuka, egyedülálló vagyok. Nem dolgozom, a beteg fiamat ápolom. Életünk nagy részét a fiammal itt töltöttük a
kórházban. Most mások gyerekeit és a szülõket támogatom, hogy legyen erejük leküzdeni a betegséget.

BOLDOGABB EMBER LETTEM
Ildikó is a Jósa András Oktatókórházban önkénteskedik,
õ azonban az ápolónõk munkáját segíti. – Ma reggel 6.40kor kezdtem és szerintem itt leszek legalább ötig – kezdi a

beszélgetést. – Az újszülött osztályon önkénteskedem,
segítem a pici babákat önálló életük elsõ napjaiban. A
napi ápolási feladatokat látom el, így pelenkázom, etetem
és fürdetem a piciket. Ugyanúgy részt szoktam venni az
osztályátvételen is. Sokkal empatikusabb, boldogabb, békésebb ember lettem, mióta önkénteskedem. Segíteni, adni
önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül, minden képzeletet
felülmúló, eufórikus érzés. Nálam függõséget okozott.
2011 nyara óta a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítványnál is önkénteskedem.
– Az 52 éves, alsó végtagjaira béna, gyermekkora óta
otthonban élõ Pisti elcsukló hangon mesélte el, hogy élete legmeghatározóbb, örökké emlékezetes élménye volt,
hogy a segítségünkkel Sátoraljaújhelyen felülhetett a libegõre és kipróbálhatta a bobozást is.
Anett és Dóri is a Mosolygó Kórház önkéntesei
– Volt olyan gyerek, aki azt mondta, hogy milyen jó,
hogy ott vagyunk és menjünk máskor is. Ezek a szavak
rengeteg erõt adnak. Egy kisbaba mosolya, amikor a
bábot nézi, és megérintheti, olyan, mintha egy álomvilágba csöppennénk vele együtt. Játszani tudni kell, tanulni kell, és mi mindnyájan ezt adjuk és kapjuk –
mondja Kelemen Anett önkéntes. Harsányi Dórinak a
szülõk pozitív visszajelzései is fontosak. – A legjobban
a közös éneklés, zenélés fog meg. Mikor több hangszer
is megszólal, éneklünk a gyerekekkel, szülõkkel. Azok
nagyszerû percek szoktak lenni.
Magdi, Anett, Dóri és Ildikó már megtalálta életében
azt a tevékenységet, ami igazán boldoggá teszi õket. Boldogok, kiegyensúlyozottak és mindig mosolyognak, így
csodatevõ önkéntesként.

A HÉT TÉMÁJA

GYEREKEK EZREI A VÁROSHÁZI MIKULÁSNÁL

AKTUÁLIS

ÉTELOSZTÁS
A Szociális és Egészségügyi Alap terhére, segítõ karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására írt
ki pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság, melynek keretében 118 szervezet kapott önkormányzati támogatást. A pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetõen advent idején, a Kossuth téren vasárnaponként 12 órától ingyenes ételosztást szerveznek.
December 15-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Gasztronómiai Egyesület, december 22-én az Átutazók
Mûvészeti Egyesület várja a rászorulókat. Ugyanezen
pályázati forrásból, az önkormányzat támogatásával a
Nyírségi Ízkirályok Egyesület szombatonként két-két
helyszínen kínál ingyenesen 500 adag lapcsánkát. December 14-én a Búza téri piac parkolójában, az Örökösföldi termelõi piacon; december 21-én pedig a felújított piaccsarnokban kínálják az arra járókat.

Sikeresen zárult Nyíregyházán a Nyitott Városháza
Mikulás Program, amikor három napra beköltözött a Mikulás a városházára.
Összesen 3800 gyermek látogatta meg ez idõ alatt a
nagyszakállút, s csodálta meg a városháza dísztermében
azt a századelõs maci- és játékkiállítást, melynek értékes
darabjai egyenesen Rákóczifalváról, a Macimúzeumból
érkeztek városunkba. A szerencsésebbek találkozhattak a
Finnországból, Kajaaniból, Nyíregyháza testvérvárosából
érkezett Joulupukkival is. De aki lemaradt, annak sincs
oka elkeseredni, hiszen a Mikulás egészen december 22éig vár minden kíváncsi gyermeket a Kossuth téren, a Mikulás-házban. A Mikulást minden egyes napon 10.00–
12.00 és 14.00–18.00 óra között lehet meglátogatni.

ADVENT MÁSODIK GYERTYÁJA
Advent második vasárnapjának estéje hatalmas érdeklõdés mellett zajlott Nyíregyháza belvárosában, a
hideg ellenére Kósa Tímea, Nyíregyháza Megyei Jogú
Város alpolgármestere a jelenlévõknek elmondta, édesanyaként úgy érzi, a gyertya meggyújtásának nemes
feladatát egy kisgyermekkel is meg kell osztania, így az
elsõ jelentkezõ társaságában kerülhetett sor a ceremóniára.
Az est folyamán színpadra lépett a Street Dance, a 4
for Dance tánccsapata, továbbá Mészáros Árpád Zsolt,
a magyar könnyûzenei élet ismert elõadója, a Móricz
Zsigmond Színház egykori tagja is, aki népszerû dalokkal örvendeztette meg a jelenlévõket.

SEGÍTSÜNK!
Nyíregyháza MJV Önkormányzata az idei karácsonyi
forgatagban ismételten két jótékonysági kezdeményezéssel várja a programra érkezõ városlakókat.
Az egyik a „Segít-süti” program, melynek bevételével
idén a Down Egyesületet támogathatják. Minden héten
kedden, csütörtökön és vasárnap városunk egy-egy prominens személyisége a karácsonyi forgatagban árusít süteményeket, a mûjégpálya mellett álló házikóban. A másik program neve: „Egy korty segítség” a Teréz Anya Egyesület tevékenységének támogatására. A jótékonysági akcióban közéleti személyiségek is részt vesznek, akik támogatásra biztatják a városlakókat. December 15-én, vasárnap 16.30-tól: Jászai Menyhért alpolgármester és Szekeres Adrien énekesnõ segíti a jótékonysági akciót.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében történô
ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013.
december 17. napján (kedd) 9.00 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 pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

GYILKOSSÁG A KRÚDY KAMARÁBAN
Õsz haj baltával kettéválasztva. Ez nem a legújabb
frizuradivat, hanem Lõrinczy Attila Balta a fejbe címû
tragikomédiájának egyik epizódja.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
A mûvet január 11-én mutatja be a Móricz Zsigmond
Színház Koltai M. Gábor rendezésében, aki a Tigris és
hiéna után ismét „horrorra” akadt. Az elsõ olvasópróbán
részt vett a szerzõ is, akit nyíregyházi élményeirõl és mûvérõl kérdeztük.
– Legutóbb akkor jártam városukban, amikor ennek a
darabnak egy debreceni egyetemi színpadi változata ment
a Krúdy Kamarában. Nem ismeretlen számomra az itteni
társulat, hiszen például láttam a Pécsi Országos Színházi
Találkozón legutóbb bemutatott elõadásukat, régóta ismerem többek között Pregitzer Fruzsinát, Szabó Mártát. Pesten dolgoztunk együtt a Trafóban Vicei Zsolttal az
Ûrzrínyiász címû darabom színrevitele kapcsán, amiben
a legifjabb Zrínyi Miklóst játszotta…
A neves szerzõ nemcsak író, de mûfordító és dramaturg is. Mint elmondta, mostanában éppen egy fordításának befejezésén munkálkodik. Ez jó kiegészítõ tevékenység számára, hiszen írni nem lehet egyfolytában. Például
a filmvásznon is nagy sikert aratott Elfriede Jelinek a Zongoratanárnõ címû Nobel-díjas regényét is õ ültette át magyarra. Az ország több városának színházában dolgozott
már dramaturgként, legutóbb 2011-ig a Vígszínházban,
de mint elmondta, elkényelmesítette ez a helyzet; szabad
foglalkozásúként sokkal többet és jobbakat ír. A teátrumunkban hamarosan színre vitt Balta a fejbe címû darabját 1998-ban mutatták be elõször a Katona József Színházban Máté Gábor rendezésében, Nagy Ervin fõszereplésével, aztán Kaposváron Balta a fülbe címmel játszották
egy változatát, legutóbb pedig Szegeden Tasnádi Csaba, a
nyíregyházi színház igazgatója vitte színre.

HISZTÉRIUMJÁTÉK
A LEGTALÁLÓBB MEGNEVEZÉS
– Egy mai magyar III. Richárdot akartam írni – mondta
el kérdésünkre. – Ez nem jelenti, hogy magamat Shakespeare mellé helyezem, de az irodalomban létezik motívumvándorlás, ezzel kívántam élni. Az eredeti darabnak
a szereplõit vettem át és a formát, az ötödfeles jambust, a
blank verse-t. Ez utóbbi ellentétben áll a mai magyar
szlenggel, ami komikus hatást kelt. Többféle mûfaji megjelölést kapott már a darab, én a hisztériumjátékot tartom
a legtalálóbb meghatározásnak, de tragikomédiának, rémkomédiának, szociokomédiának is szokták nevezni. Megengedõ szerzõ vagyok, ha a rendezõ indokolhatóan vál-

toztatni akar, hozzájárulok. Én magam legalább öt szövegváltozatát ismerem a darabomnak, jószerével annyit,
ahányan színpadra állították. Most például, amikor elolvastam Koltai M. Gábor rendezõi szövegét, volt benne
olyan rész, amirõl azt hittem, nem én írtam. Elfelejtkez-

tem egy olyan változatról, amit Gábor jónak talált és visszaállított. Nagyon kedvelem a rendezõi világát, mert roppant expresszív. Amikor Tatabányán dramaturgként dolgoztam, többször rendezett ott, így jól ismerem.

EGY SZERETET NÉLKÜL ÉLÕ TÖRTÉNETE
A mû keletkezésének ötletét az adta, hogy a rendõrség
elfogott két ceruzával rajzolt rendszámmal közlekedõ
motorost, akik bevallották: egy gazdag fiú bízta meg õket,
végezzék ki a családját. Ez eszébe juttatta Shakespeare
III. Richárdját, ami arról szól, hogy egy ember elhatározza, gazember lesz. Így van ezzel az õ Richárdja is. Ez a
darab annak a hátterét próbálja megmutatni, mi az, amitõl eljutnak egyesek a tébolyig, de azért vicces is az elõadás. Egy szeretet nélkül élõ jómódú család belsõ életét
ismerjük meg, ahol sokféle érdek ütközik meg, de komikus helyzeteket is generál. A megélhetési bûnözõt
könnyebben felmenti az ember, mint aki dúskál a jóban,
de a pénz hiánya csak egyike az ember lehetséges gondjainak. A töménytelen vagyon mellett ugyanúgy lehet valaki drogos, szeretethiányos… Nemcsak Shakespeare több
drámájával hozzák kapcsolatba Lõrinczy Attila mûvét, de
Spiró György Csirkefejével is. Mint megtudtuk, ennek az
lehet az alapja, hogy ebben is van két alvilági figura, s
elõkerül egy macskakoponya, míg a Csirkefejben megölnek egy macskát, ám abban a szegények tobzódnak, itt a
gazdagok. A darabot Gulácsi Tamás, Horváth Réka, Vicei
Zsolt, Tóth Károly, Pregitzer Fruzsina, Szabó Márta, Fridrik
Noémi, Tóth Zolka, Rák Zoltán, Munkácsi Anita és
Nagyidai Gergõ játsszák.

Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat könnyûzenei
koncertjét tekinthették meg a Vikár Sándor Zeneiskola
hangversenytermébe látogatók szombat este.
Másodszor látogatott el Magyarországra az örmény származású, Ukrajnában élõ énekes, Arustamov Vilen. A 2010es ukrajnai Szupersztár címû tehetségkutató mûsor nyertese és az Örményország hangja címet is kiérdemlõ elõadó gyermekkorában gyakran megfordult városunkban. Dr.
Malhazjan Armen, Nyíregyháza Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke szerint céljuk a nemzeti kultúra
megõrzése, identitásuk ápolása. Koncertjeik, hagyományõrzõ rendezvényeik és a mostani könnyûzenei est is szerves részét képezi éves programjaiknak.

KILENC ALKOTÁS A MEGYEI FILMSZEMLÉN
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A színház kis ördöge kis híján veszélybe sodorta a
Móricz Zsigmond Színház szombati premierjét. Jenei
Judit mûvésznõt próba közben baleset érte, ám helytállásának köszönhetõen a Lenni vagy nem lenni bemutatója mégis szerencsésen megtörtént.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva

ÖRMÉNY SZUPERSZTÁR NYÍREGYHÁZÁN

Nyíregyházán rendezte meg a Nyíri AFK Egyesület a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Filmszemlét, amelyre
9 alkotó 11 filmalkotással nevezett be, az összes vetítési idõ pedig több mint 3 óra volt. A zsûri két tagja, Kéry
Péter operatõr és dr. Reszler Gábor fõiskolai tanár a
program végén egy kötetlen szakmai megbeszélés ke-

JENEI JUDIT BOTLÁSA

retében értékelte az alkotásokat. A filmszemle kísérõrendezvényeként a több mint 50 érdeklõdõ a 2 nap
kultúra fotókiállítását és zenés mûsorát tekinthette-hallgathatta meg. Nyíregyháza MJV és egyéb rendezvénytámogatók helyszínbiztosítással, ajándékokkal és mûsorral segítették a szemle sikeres megrendezését.

A premier szünetében a történtekrõl beszélgettünk a
mûvésznõvel.
– A Lenni vagy nem lenni elõadás premierje elõtt két
nappal összpróbát tartottunk a nagyszínpadon. Már a
második felvonás második felénél jártunk, amikor kifelé menet megbotlottam egy olyan lemezen, amit nem
láttam. Beleakadt a lábfejem, és kiestem a takarásba.
Nem gondoltam, hogy nagyobb baj lesz belõle, de kolléganõm, Kuthy Patrícia rohant oda hozzám, segített
felállni, levette a cipõmet, s látta, hogy ömlik a vérem.
A többiek is jöttek segíteni. Különösen sokat tett értem
Jakab Attila kellékes. Elszorították a lábam, hogy ne
vérezzen, bekötötték, aztán hívták a mentõket, mert
látták, hogy ezt a sérülést egy ragtapasszal nem lehet
megoldani. Bevittek a kórházba, ahol hat öltéssel kellett összevarrni a megsérült részt. Elvileg ma már ráléphetnék a lábamra, de nem mertem kockáztatni az elõadást: nem akartam kellemetlen helyzetbe hozni a társaimat, nehogy be kelljen ugrania valakinek helyettem.
Így aztán két mankóval csinálom végig az elõadást. Egy
kicsit a szöveget is átírták ezért a szituációnak megfelelõen, hogy ne legyen feltûnõ a dolog.

Judit sérülése miatt a Tûzoltó leszel s katona! egyik
elõadása elmarad 25-én, ugyanis abban a darabban
létrára kell másznia le s föl, ami ilyen állapotban képtelenség lenne, de a Lenni vagy nem lennit továbbra is a
tervezettnek megfelelõen játsszák. Könnyíti a helyzetét, hogy „pihenési idõszaka” következik a színházban,
ugyanis január közepéig nem próbál új darabot.

A MAGYAR PÁLINKA NAPJA
A Magyar Pálinka Napja alkalmából a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával Szent Miklós püspök
tiszteletére nyolc ország nagykövete érkezett SzabolcsSzatmár-Bereg megyébe, az érpataki pálinkafõzdébe.
A kereskedelmi fõzõk forgalma 2010 óta szinte a felére esett vissza a házi- és bérfõzések miatt, de a 2014–
20-as idõszak uniós pályázatai, valamint a nyilvántartási rendszer bevezetése miatt is optimista a szakma.
A NAV adatai szerint 2011-ben Magyarországon a
szeszipar 15,6 millió hektoliterfok alkoholt állított elõ,
amelybõl a pálinka 45 százalékos arányt képviselt. Ebbõl kereskedelmi fõzésû mindössze 850 ezer hektoliterfok, míg a bérfõzésé közel nyolcszor annyi volt. Az
elmúlt években ezért drasztikusan visszaesett a kereskedelmi fõzéssel foglalkozók forgalma.
Jelenleg nincs elõírva a fõzdéknek a kötelezõ bevizsgálás. Az érpataki vállalkozás évente 100 ezer hektoliter fõzetet állít elõ, és több millió tonna gyümölcsöt
dolgoz fel. A fõzés és palackozás mellett turisztikai fejlesztésben is gondolkoznak, 2014-ben ugyanis szálláshely és hagyományõrzéshez szükséges beruházások
várhatók, amelyekhez saját, illetve uniós forrást kívánnak felhasználni.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

25 ÉVES AZ IDÕSEK KLUBJA
Vécsey közi intézmény nappali elfoglaltságot biztosít azoknak az idõseknek, akik már
nem dolgoznak, de mégsem szeretnék minden idejüket otthonukban eltölteni.
Hajcsákné Magyar Angéla klubvezetõ elmondta, legfontosabb célja a nyugdíjasklub1988 decemberében, 25 évvel ezelõtt oknak, hogy a nappali elfoglaltságot biztokezdte meg mûködését a Szociális Gondo- sítják. A vezetõ hozzátette, a nyugdíjaskorú
zási Központ 6. számú Idõsek Klubja. A embereknek, amikor kiesnek a munkából,
keresni kell hasznos elfoglaltságot, mert ha
nem, akkor jönnek a betegségek.
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ 6. számú Idõsek Klubja. Mûködése negyedszázada alatt 154 fõ vette igénybe a nappali ellátást.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS IS
FOLYIK A KLUBBAN
Az idõsek klubja jelenleg 19 fõvel mûködik. 2013. március 1-jétõl pszichiátriai
nappali ellátás is folyik az intézményben.
Olyan programokat szerveznek a nyugdíjasoknak, amelyek teljessé teszik az életüket. A klub legidõsebb tagja 20 éve mindennap igénybe veszi az ellátást.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS A TÁRSULATNÁL
A Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ
Vízgazdálkodási Társulatnál személyi változás történt. Az új pénzügyi vezetõ
Gyülvészi Edit.
Elérhetõségei: telefon: 06-20/540-1175;
e-mail cím: csatorna.tarsulat@gmail.com.

Az ügyfélfogadás helye és ideje változatlanul: Nyíregyháza, Vay Ádám körút 2–
4. (Univerzum üzletház) II. emelet 216. iroda.
Ügyfélfogadási idõ: szerda 9.00–12.00
óráig, csütörtök 15.00–17.00 óráig.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013. december
20. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra 2013. december 23. napján (hétfô) kerül
sor a részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban.
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 pályázat
benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében,
vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen,
vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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AKTUÁLIS

ÖNÖK KÉRDEZTÉK – A KÓRHÁZRÓL II.
Számtalan kérdés érkezett szerkesztõségünkbe a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében zajló kórházi fejlesztésekkel kapcsolatban, hiszen az egészségügy az a terület, amely mindenkit érdekel, aminek fejlõdése közös
érdekünk. Számos televízióinterjú és újságcikk született már a kórházi beruházásokról, de a nyilatkozó szakemberek általában szakszerûen és számszerûen fogalmaznak ez ügyben. A múlt heti írás folytatásaként közérthetõbb módon ad választ az Önök által leggyakrabban feltett kérdésekre Kun József projektiroda-vezetõ.
– Akkor itt jön a nagy kérdés, mibõl van keret ezeket
finanszírozni?
– Majdnem minden fejlesztésre szánt összeg az Európai Unióból érkezik, vagyis európai uniós pályázatok el-

nyerésével valósulhatnak meg a beruházások. A Tömbkórház esetében és a nyíregyházi, illetve fehérgyarmati
Sürgõsségi projekt esetében 90 százalékos európai uniós
támogatásról és 10 százalékos saját forrásról van szó (ezt
a magyar költségvetés biztosítja). Minden egyéb pályázat
100 százalékos támogatású, vagyis a kórháznak a költségekhez nem kell hozzátennie egy fillért sem. Fontos az,
hogy közvetlenül hozzánk egyetlen forint sem érkezik.
Nincs széf vagy szekrény, amiben pénzt tárolunk – a támogatást biztosító Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közvetlenül a projekteket megvalósító vállalkozásoknak fizet, és
csak utólag, ha a munkát már elvégezték, legyen az építkezés, mûszerek szállítása vagy bármi más. Ezeket szigorúan ellenõrizzük, ahogyan ellenõriznek bennünket is;
tehát mindenki nyugodt lehet, minden fejlesztésre szánt
forint elköltése az elõírások szerint zajlik.

RÖVIDEBB VÁRAKOZÁSI IDÕ
– Mit tapasztalhatnak majd az itt élõk a pályázat megvalósulása után?
– Bízom abban, hogy a legtöbbünk csak annyit fog tapasztalni, hogy a kórház udvarára betekintve sok új épület lesz látható. De ha mégis ellátásra szorul valaki, akkor
rövidebb várakozási idõvel, korszerû gépekkel, felkészültebb és elégedettebb egészségügyi dolgozókkal fog találkozni – hogy maga is elégedettebben távozhasson.
– Mikorra fejezõdnek be ezek a fejlesztések?
– A legtöbb pályázat jövõ év télen fejezõdik be, tehát

MÁSFÉL ÉVES AZ IDÕSÜGYI TANÁCS
A buszjáratok ritkítása, a sírhelyek újraváltásának
költsége és a betegszállítás körüli nehézségek merültek fel problémás területekként az Idõsügyi Tanács
évértékelõ ülésén, a városházán. A jövõre nézve a tanács célja, hogy ezeken a területeken elõrelépéseket
érjen el, és kihelyezett üléseken közvetlen kapcsolatba kerüljön a többi idõs lakossal, akik így megoszthatják majd problémáikat.
2012-ben döntött Nyíregyháza képviselõ-testülete az
Idõsügyi Tanács létrehozásáról, kifejezve ezzel elkötelezettségét az idõs emberek életkörülményeinek javítására,
valamint azt a szándékot, hogy az önkormányzat tevékenységében érvényesülhetnek az idõsek érdekei. Az Idõsügyi Tanács 2012 második felében kezdte meg mûködését, az ez évi beszámoló így a tanács másfél éves tevékenységét mutatta be. A tagok köszönetüket fejezték ki az
önkormányzatnak, ami mindenben segítette õket. Külön
kiemelték, hogy nagy örömükre szolgál az, hogy a város
több pontján mozgási lehetõséget is biztosítanak számukra a Mozdulj Nyíregyháza Program keretében. Az Idõsügyi Tanács tagjai részt vettek az Idõsügyi Program felülvizsgálatának véleményezésében, megismerkedtek a Helyi Esélyegyenlõségi programmal, a közbiztonság helyzetérõl felvetést fogalmaztak meg és azt eljuttatták a városi
rendõrkapitányságra. Emellett közremûködtek az idõseket érintõ programok, rendezvények, események megszer-

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt 65 év feletti nyugdíjasok!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az
idei évben külön karácsonyi meglepetéssel kedveskedik a 65. életévet betöltött nyugdíjasoknak. Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket az ezzel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati tudnivalókról. Az ajándékcsomagot az önkormányzat megbízásából a Magyar Posta Zrt. kézbesíti a jogosultak részére.
A kézbesítés 2013. december 12. és december 23.
között történik. Kérjük, hogy figyeljék ezen idõszak alatt a postást!
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már nem kell sokat várni arra, hogy látható és érezhetõ
legyen mindaz, amirõl most még csak beszélünk. Jó hírekkel is szolgálhatok, hiszen a következõ ciklusban, 2014–
2020 között szintén jó néhány pályázati lehetõség áll elõttünk, hogy hozzájárulhassunk a kórházi ellátás további
fejlesztéséhez.
– Körülbelül hány ember foglalkozik ezzel a sok pályázattal?
– A megyében található kórházaknak van egy közös
projektirodája, mi felelünk a pályázatokért. Egy 12 fõs csapat dolgozik a több mint 20 projekten. A mi feladatunk
az, hogy rendben és zökkenõmentesen folyjanak a munkálatok, és szakszerûen, a szabályoknak megfelelõen hasznosuljon minden fejlesztésre szánt forint.

A SZÁRNYAK
FÕISKOLÁJA!
A szárnyak fõiskolája! Ezzel a jelmondattal indítja el
kampányát a Nyíregyházi Fõiskola. Az intézményben
nyílt napon várták a leendõ hallgatókat.

vezésében. Az ülésen az év munkájának értékelése mellett a tagok javaslatokkal is élhettek.
Az ötös buszt érintõ két állomás megszüntetése, és a
sírhelyek újraváltásának költsége is felmerült megoldandó feladatként a jövõre nézve. A tagok egyetértettek abban, hogy szükségessé vált, hogy kihelyezett üléseket is
tartsanak a város több pontján, ahol az idõs lakosok közvetlenül elmondhatják majd problémáikat. Kósa Tímea,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere hangsúlyozta, hogy mindenért köszönet jár valamennyi idõsügyi
szervezetnek, szövetségnek, akik nélkül a város nyugdíjas élete szegényes lenne.

A kézbesítést a postások kétszer kísérlik meg.
Amennyiben így sincs lehetõségük a csomagot átvenni, egy értesítést kapnak, amely tartalmazza,
hogy az önkormányzatnál mikor vehetik azt át személyesen.
Az a nyugdíjas jogosult az ajándékcsomagra, aki
Nyíregyházán bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a
65. életévét a tárgyévben betölti, saját jogú nyugellátásban, vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül,
egy- vagy kétszemélyes háztartásban lakik.
A karácsonyi ajándékcsomagot a jogosult vagy a vele
egy lakcímen tartózkodó hozzátartozója is átveheti.
További információ kérhetõ munkaidõben a 42/524585-ös telefonszámon.

A 4 for Dance, Veres Zoltán mûrepülõ Európa-bajnok, Harsányi Gergely, a magyar férfi kézilabda-válogatott csapatkapitánya és Csík János, Kossuth-díjas zenész, a Csík zenekar vezetõje. Õk mindannyian a Nyíregyházi Fõiskola arcai lesznek a felvételi kampányban,
közülük többen videoüzenetben is köszöntötték a leendõ hallgatókat.
A tapasztalatok szerint a Nyíregyházi Fõiskolára járók többsége Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-AbaújZemplén megyébõl érkezik. Az intézmény rektora azt
mondta, a campus egyfajta szellemi repülõtérként szolgálhat az õ életükben. Az NYF, a Szárnyak Fõiskolája
kampánymondattal népszerûsíti magát.

Az idei kampányban a tanárképzés kapja a fõszerepet, az intézmény is erre a tudományterületre helyezi a
hangsúlyt. Az alapszakok mellett pedig a mesterképzés
is egyre erõsebbé válik. 2014-ben 320 államilag támogatott hely van erre a területre. Úgy tûnik, a fõiskola
anyagi helyzete is stabilizálódik, az elmúlt félévben egymilliárd forintot kapott a kormányzattól.

ÉRDEKESSÉGEK

HIRDETÉS

MADE IN NYÍREGYHÁZA –
AZ EISSMANN TERMÉKEIT AZ ARAB SEJKEK ÉS VILÁGSZTÁROK IS HASZNÁLJÁK
A közelmúltban elindított sorozatunkból – melyben
Nyíregyházán készült egyedi és különleges dolgokat
mutatunk be – már megtudhatták az olvasók, hogy a
Start Vállalat egyik nyomdai anyaga II. Erzsébet brit
királynõnél van és az egészen kicsiknek készülõ LEGO®
DUPLO® játékokat kizárólag városunkban állítják elõ.
A megyeszékhelyen gyártott kuriózumok listája azonban itt még nem ér véget. Bizonyára kevesen tudják,
hogy az Eissmann Automotive Hungaria Kft. termékeit
még a híres futballsztár, David Beckham és többek
között arab sejkek, valamint amerikai világsztárok is
használják. A Bentley sebességváltó gombja, az Audi
mûszerfaltakarója, de az új S osztályos Mercedes díszlécei is – hogy csak néhányat említsünk a kuriózumok
közül – csakis Nyíregyházán készülnek és jutnak el a
világ nagy autógyáraiba.
Az Eissmann Automotive Hungaria Kft. 1997 óta van
jelen Nyíregyházán és autóbelsõk gyártásával foglalkozik. Fõleg sebességváltó markolatokat és gombokat, ehhez tartozó szoknyákat, kisebb burkolati elemeket, légzsáktakarókat és mûszerfalborításokat gyárt Európa nagy
autógyártói számára.
– Hét gyárnak szállítunk, így a Volkswagennek, a Mercedesnek, a BMW-nek, az Audinak, a Seatnak, a BMW
Mininek és a Bentley-nek. Nem direktbe pedig a Jaguar-

szinte 100 százalékban csak nálunk, Nyíregyházán készülnek – tette hozzá az igazgató.
– Egy-egy alkatrész 400 és 1300 másodpercnyi munkaidõ alatt készül el. A mûszerfaltakaró kivétel, ugyanis ez
munkaerõt is igényel, kézi kasírozással készül. Az elmúlt
hónapban 700 000 terméket állítottunk elõ, ami ugyanennyi autóba is kerül bele – mondta el Böszörményi Attila
ügyvezetõ igazgató.

NYÍREGYHÁZI VÁLTÓGOMBOK

nak, a Land Rovernek, a Hondának, a Maseratinak, a Fordnak, az Opelnek és a Porschének. Vannak vevõink többek között Angliában, német vevõknek van gyára Brüsszelben, Portugáliában, Szlovákiában, Finnországban, Romániában, de szállítunk termékeket a gyõri Audi és a kecskeméti Mercedes gyárnak is – hangsúlyozta Böszörményi
Attila, az Eissmann Automotive Hungaria Kft. ügyvezetõ
igazgatója.
– A különbözõ autótípusok automata sebességváltó
markolatából naponta több mint tízezer készül gyárunkban. Mi gyártjuk az új S osztályos Mercedes díszléceit, az
Audi mûszerfaltakaróját és könyöklõjét, valamint néhány
Bentley és az Audi A8 légzsáktakaróját. Ezek a termékek

Ha a világ éves autógyártási számát vesszük figyelembe, akkor nem elhanyagolható tény, hogy éves szinten,
Nyíregyházán készül az elõállított autók alkatrészeinek –
sebváltó markolatok, gombok stb. – közel egytizede. Mi
több, ezek látható alkatrészek, amelyekbe ráadásul bele
van fröccsöntve megyeszékhelyünk neve, így kétségtelen,
hogy valóban igazi kuriózumokat gyárt az Eissmann
Automotive Hungaria Kft., hiszen termékei a világ számos pontján jelen vannak, akár valamelyik híresség vagy
arab sejk csodaautójában, de természetesen városunkban
is. Egész biztosan sok nyíregyházi ember fogott már
Eissmann terméket a kezében, hiszen a luxusautók mellett elérhetõ gépkocsitípusok is nyíregyházi váltógombokkal vannak felszerelve. Sokan pedig nem tudják, hogy
amikor egyesbe teszik az autót, akkor a szomszéd utcában gyártott váltógombot fogják.
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EB GYÕZTES LABDARÚGÓK NYÍREGYHÁZÁN
Az 1984-ben Ifjúsági Európa-bajnokságot nyert magyar labdarúgó válogatott játékosai számára rendeztek gálameccset a FILO Csarnokban. A rendezvényen
többek között olyan ismert labdarúgók is pályára léptek, mint Zsinka János, Kovács Ervin, vagy a nyíregyházi Krizán Sándor. Itt volt az akkori kapitány, Bicskei
Bertalan özvegye is.
Válogatott mérkõzésre készültek játékosok, szurkolók
egyaránt pénteken este a Filo Csarnokban. Az öltözõben
ugyan nem lehetett tapintani a feszültséget, de kétség kívül más volt a hangulat, mint egy sima bajnoki elõtt. Mert
ezúttal bajnokok, egészen pontosan Európa-bajnokok alkották a csapatot, olyan játékosokkal, akik az utolsó nagy

Sanyira, amikor átkerült a mi iskolánkba. Hihetetlen munkabírással rendelkezett, de ez szinte az egész csapatra igaz
volt. Reggel hétkor már edzés volt, a testnevelésórákon
ezért nem is fociztunk, hanem kézilabdáztunk vagy kosaraztunk. De ezek a fiúk és lányok – mert ebbe az osztályba járt például Szántó Anna késõbbi világválogatott kézilabdázó is – mindenben tehetségesek voltak. Amikor a
fiúk kézilabdában elindultak a diákolimpián, azt is megnyerték, de Sanyi a mezeifutó-bajnokságon is simán gyõzött. Fantasztikus volt velük dolgozni, és örülök, hogy szinte mindenki sokra vitte közülük az életben – mondta Tóth
János. Közben a csapatok már felsorakoznak a kezdéshez. Egy balassagyarmati baráti társaság az ellenfél, akikkel évek óta jó a kapcsolat. A címeres mez még mindig jól
áll a játékosokon, talán egy kicsit jobban feszül mint 1984-

NÉGY ARANY, EGY
EZÜST BELGRÁDBÓL
A háromnapos válogatott versenyen Belgrádban az
utolsó napon került sor a 200 méteres nõi gyorsúszásra, melyen Buskó Csenge, a Nyírsuli úszója bizonyult a
legjobbnak. A kiváló versenyzõ nagyszerû versenyzéssel és egy remek hajrával szerezte meg az elsõ helyet.
A nap befejezéseként pedig a 4x100 méteres nõi gyorsváltó tagjaként szintén aranyérmet szerzett, így a három nap alatt a nemzeti színekben négy arany- és egy
ezüstéremmel bõvíthette eddig is gazdag éremgyûjteményét.

Buskó Csenge sikeresen szerepelt a válogatottban
Az EB gyõztesek a balassagyarmati baráti társasággal kiegészülve
magyar sikert érték el. 1984-ben megnyerték az Ifjúsági
Európa-bajnokságot. Ennek a csapatnak volt tagja Krizán
Sándor, a Szpari jelenlegi technikai vezetõje is, aki megszervezte a gálameccset. – Tartjuk a kapcsolatot, de azért
mindig jólesik találkozni a régi társakkal. Szinte mindenki
elfogadta a meghívást, de sajnos egy valaki nem lehet
köztünk, Bicskei Bertalan, a csapat szövetségi edzõje, de
a felesége eljött, ami nagy öröm számunkra – mondta Krizán Sándor. Közben a nézõtéren is ismerõs arcok bukkannak fel. Ott van például az a Tóth János, aki a
„Focisuliban” az edzõje volt több késõbbi élvonalbeli labdarúgónak, így Krizán Sándornak is. – Tisztán emlékszem

ben. Kovács Ervin viszont éppen úgy néz ki, mint húszharminc éve. Az EB döntõn õ értékesítette a gyõztes büntetõt. – Tisztán emlékszem a pillanatra. Elõször meglepõdtem, hogy Berci bá' engem büntetõrúgásra jelölt, mert legendásan rosszul rúgtam a 11-est. Amikor elindultam, Petry
Zsolt, a kapusunk odajött, és azt mondta: Berúgod, és akkor vége! Sikerült. Óriási élmény volt 70–80 ezer ember
elõtt Európa-bajnoki címet szerezni – mesélte a ma már
Belgiumban élõ Kovács Ervin. Közben a csapatok elkezdik a játékot, és bár a gyorsaság már megkopott egy kicsit,
az látszik, hogy a labdakezelés még a régi. Hiba, ez mégiscsak az „aranygeneráció”...

HAZAI SIKER
A MÓRICZ KUPÁN
A Móricz iskola csapata nyerte a nemzetközi leány röplabda tornát. A másik nyíregyházi csapat, a Bem is jól
szerepelt, õk a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
20. alkalommal rendezték meg a Móricz Kupa Nemzetközi Leány röplabda tornát, melyre Szlovákiából, Romániából és Csehországból is érkezett együttes. A Nyíregyháza város kiemelt rendezvényei közé bekerülõ után-

SZPARI MIKULÁS AZ ESÉLY CENTRUMBAN

A Móricz csapata örülhetett a torna végén
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ – Fogyatékosok Nappali Intézményébe látogatott a Nyíregyháza Spartacus kerete. A játékosok és a klub által összegyûjtött pénzbõl ajándékokat vásároltak, és ezt osztották ki a fogyatékkal
élõknek. A csapat kapusa, Volodymyr Ovsiyenko Mikulás-

nak is beöltözött. Az Esély Centrumban kis mûsorral köszönték meg a labdarúgóknak az adományt. A Szpari nem elõször jótékonykodik, néhány hete az Állatbarát Alapítványt
látogatták meg és akkor sem érkeztek üres kézzel. A futballisták több zsáknyi kutyatápot vittek az otthon lakóinak.

SZABADTÉR UTÁN CSARNOKBA VONULTAK A KISPÁLYÁSOK
Ahogy véget ért a szabadtéri szezon, azonnal elkezdõdött a téli kispályás bajnokság, melyen 42 csapat vesz
részt. A következõ hónapban viszont két rangos tornát is
szerveznek Nyíregyházán. A 2. Szabolcs Takarék Karácsony Kupára 32 csapatot várnak, és 18 már most jelentkezett. A tornát december 13–15. között tartják a Bem
iskolában. Szintén nagy az érdeklõdés a december 2829-én megrendezendõ 2. Nyírerdõ Retro Rádió Kupa
iránt, ahol öregfiúk csapatok indulhatnak. A szervezõ
Nyírsuli Kft. számára a legnagyobb fejtörést a szabad termek hiánya okozta. – Köszönet a fenntartóknak és az
14
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iskoláknak, mert mindent megtettek azért, hogy szabad
edzéslehetõségeket kapjanak csapataink, és az ezekhez
hasonló tornákat is megszervezhessük. Nyíregyházán
szerencsére nagyon sokan mozognak, és ez örömteli. Ez
a két kispályás torna is mutatja, hogy Nyíregyházán szeretik a focit, néhány hete a Szpari bajnokiján is ötezren
voltak. Ráadásul nem csak szeretik, sokan mûvelik is a
sportágat – mondta Kósa Árpád, a Nyírsuli ügyvezetõje.
A Nyírerdõ retro kupára 24 csapat jelentkezését várják.
Nevezni december 23-áig lehet, és a gyõztes csapat 100
ezer forint értékû utalványt kap.

pótlás rendezvényen két nyírségi csapat is indult, és mindkettõ érmes lett. A harmadik helyért vívott találkozón a
Bem iskola csapata 2–0-ra gyõzött az MTK ellen, így bronzérmes lett, míg a fináléba a Vasas és a házigazda Móricz
iskola együttese jutott. A Moravszki házaspár által irányított móriczosok az elsõ szettben játszmalabdákat bravúrral hárítva nyertek 26–24-re. Ha lehet, még ennél is izgalmasabb volt a második játszma, melynek a végén a Móricz fiataljai örülhettek, mivel 27–25-re gyõztek a fõvárosiak ellen, megnyerve ezzel a jubileumi tornát. A tornán
különdíjakat is átadtak, így értékelték a legjobb játékosokat is, akik között több nyíregyházi is volt, és az All Star
csapatba is került röplabdás a Móriczból és a Bembõl is.
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December 15., vasárnap 18.00: Fatum-NyírsuliNRK–Vasas nõi röplabdamérkõzés közvetítése

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
Az Állatbarát Alapítvány december 14-én 8.00–16.00 óra
között várja az érdeklõdõket a Csatorna utca 2. szám alatti
Állatotthonában, hogy együtt díszítsék fel a felállított fenyõfát, az Állatok Karácsonya alkalmából.
Vizuális kapcsolatok címmel nyílik kiállítása december 14én 17.00 órakor a Bencs Villában az Ózdi Vizuális Csoportnak. Demes Ferenc László, Lakatos Mihály és Kustor Gyula
alkotásai január 4-éig látogathatóak. Közremûködik Komiszár Vanda (Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Czakó Erika gitármûvész növendéke). Érdeklõdni: 42/402004.
Szekeres Adrien adventi jótékonysági koncert a Nyírségi
Hospice Alapítvány javára december 15-én 18.00 órától az
evangélikus templomban. Közremûködik: a Vikár Sándor
Zeneiskola Kórusa.
A Jósa András Múzeumban ismét rendhagyó tárlatvezetésen vehetnek részt az érdeklõdõ látogatók december 16-án
17.00 órától. A „Lélektõl lélekig” címû Nagy István emlékkiállításban dr. Antal Péter kalauzolja a vendégeket a kiállított
festmények világában. A belépés díjtalan.

PROGRAMOK

A Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoportja és a Vikár Sándor Zeneiskola várja az érdeklõdõket december 16-án 17.00 órától a zeneiskola hangversenytermébe Kodály Zoltán 131. születésnapja alkalmából rendezendõ hangversenyére.
A Sóstóhegyi Közmûvelõdési Színtér programja: 20-án
16.00 óra: „Varázslatos karácsony” karácsonyi ünnepség és
forgatag a sóstóhegyi civil szervezetek közremûködésével.
Cantemus karácsony. Az Orosi Részönkormányzat várja az
érdeklõdõket az orosi római katolikus templomban december
19-én 18.00 órától megrendezendõ Cantemus karácsonyra. A
hangverseny után az Orosi Herman Ottó Tagiskola gyermekei
karácsonyi mûsorral kedveskednek a résztvevõnek.
Harmóniát a szívekbe! A Harmónia Kamarakórus és a Bel
Canto Nõikar közös adventi koncertjére várják az érdeklõdõket december 19-én 18.00 órától az Evangélikus Általános Iskola dísztermébe.
Az Orosért Közéleti Egyesület adventi programja: december 21-én óvodások, iskolások karácsonyi mûsora (14.00 óra);
meglepetés mûsor; ökumenikus gyertyagyújtás – dr. Keresztes Szilárd görög katolikus püspökkel és a helyi lelkészek szolgálatával; gyertyagyújtás (16.00 óra). A gyertyagyújtást követõen házi disznótoros lakoma.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2013. december 16., 17.00 óra
Helye: Rozsrétszõlõ, részönkormányzati iroda

„KARÁCSONYI HANGOK”
ÜNNEPI KONCERT...
...december 20-án 19.00 órai kezdettel a Magyarok
Nagyasszonya Római Katolikus Társszékesegyházban.
Ünnepi beszédet mond:
dr. Kovács Ferenc polgármester.
Ünnepi mûsor: Mohay, Corelli, M. Haydn, Esterházy
Pál, Mendelssohn, C. Franck, Kodály és Kocsár mûvei.
Közremûködnek: Szabolcsi Szimfonikus Zenekar,
Nyíregyházi Cantemus Kórus. Szólót énekel: Földesi
Ildikó és Szilágyi Szilárd. Vezényel: Szabó Soma.

GAZDIKERESÕ
Kormi: Körülbelül másfél éves keverék
szuka. Barátságos kutyus, ideális családi kedvenc válhat belõle. December
22-étõl örökbe fogadható.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY,
Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 14., szombat 11.00 Hattyúcskák tava, Babszem
Jankó bemutató bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Lenni vagy nem lenni, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad
19.00 János király, Dajka bérlet, Krúdy Kamara
December 16., hétfõ 10.00 Hattyúcskák tava, Aladdin bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Anna Karenina, Arany bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Kölcsey „C” bérlet, Krúdy
Kamara
December 17., kedd 10.00 Hattyúcskák tava, Bubu bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 Csalóka Péter, Kuka bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Kölcsey „D” bérlet, Krúdy
Kamara
December 18., szerda 14.00 Énekes madár, Eötvös bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Széchenyi „A” bérlet, Krúdy
Kamara
December 19., csütörtök 10.00 OZ, a nagy varázsló, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
14.00 Csalóka Péter, Ady bérlet, Nagyszínpad
16.00 János király, Bérletszünet, Krúdy Kamara
19.00 Lenni vagy nem lenni, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad
2013. DECEMBER 13.
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HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

AZ „ÉLETPIAC” TERE

Árusok a piacon 1965
(Fotó: A Néprajzi Múzeum gyûjteményébõl)

Fényes Elek 19. század közepén megjelent geográfiai
szótárában a Nyíregyházát bemutató szócikkében hét piacot különböztetett meg. Ezek szerint abban az idõben, a
városban „belsõ, élet, barom, sertés, széna, fa és nád”
piac volt található. Az életpiac helye a ma is meglevõ Búza
tér, amelyiknek régebbi elnevezése Búzapiac volt. (A
magyar ember a búzát találóan életnek nevezte.) Ezt erõsítette meg egy 1911-es helyi rendelet is, amely a Búza
téren elsõsorban gabonanemûek árusítását engedélyezte,
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de kipakolhatták portékájukat a gyapjúárusok, valamint a
zöldséget, burgonyát és káposztát árusítók is. A tér vásárairól egy rövid leírás olvasható a 20. század elején megjelent, Borovszky Samu által szerkesztett vármegyei monográfiában is: „A tokaji-utcza folytatását megtöri a legnagyobb beltér, az úgynevezett búzatér, mely a szerdai
és szombati hetivásárokon, különösen õsszel és tavasszal,
jelentékeny forgalmánál fogva, szinte országos vásár benyomását gyakorolja”.
A Búza tér nyugati oldala, a mai Rákóczi és Árok utca
között emelt bérházsor helye egykor a város istállóinak,
fogatainak és öntözõautójának adott helyet.
Egy ugyancsak itt fellelhetõ borkimérésnek köszönhetõen szinte mindennaposak voltak a civilek és katonák,
polgárok és kocsisok, lovászok között zajló verekedések,
ezért az italkimérõt 1926-ban bezárták. A tér északi sarkán ott állt viszont a 19. század elsõ felétõl a Csillag vendéglõ, amelyet a 20. században a Bundi nevû kocsma
váltott fel.
A tér ma is a város nagy piactere, ahová 1982-ben egy
vásárcsarnokot építettek. Már hosszú évek óta visszatérõ
téma volt a városlakók körében a piaccsarnok sorsa, amelyet ebben az évben a város önkormányzata felújított és
modernizált. Élhetõbbé tette azt a helyet, amely egykor
az „élet” piaca volt.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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