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105
JÓSA ANDRÁSRA EMLÉ-
KEZTEK. A városházán
Jósa András születésének
180. évfordulója tiszteleté-
re ünnepséget tartottak,
ahol felidézték a múzeum
múltját és értékelték az
intézmény idei évét.

KIGYÚLTAK AZ ÜNNEPI
FÉNYEK A BELVÁROS-
BAN. Vasárnap délután az
elsõ adventi gyertya
meggyújtásával Nyíregy-
házán is kezdetét vette a
karácsonyvárás idõszaka.

MEGÚJULT A KOSSUTH

12

A hideg idõ beálltával az önkormány-
zat segítségével idén is igényelhetõ szo-
ciális tûzifa, melynek kiosztása elkezdõ-
dött a rászoruló nyíregyházi családok szá-
mára. A NYÍRVV Nonprofit Kft. Tüzér ut-
cai telephelyén csaknem 4500 mázsa fa
áll a hátrányos helyzetû családok rendel-
kezésére, mely az év során elvégzett fa-
ápolási, fakivágási és gallyazási tevékeny-
ség során gyûlt össze. Ebbõl a tervek sze-
rint 3500 mázsát a szociálisan rászorulók
között osztanak szét, 1000 mázsát pedig
a rendkívül hideg idõjárás esetén a krí-

Több ezer nézõ elõtt lépett színpadra a
Nyírség Táncegyüttes, a fennállásának
negyvenedik évfordulója alkalmából
rendezett gálán, a Bujtosi Szabadidõ
Csarnokban. Év végén a Nyíregyházi
Televízió nézõi is láthatják felvételrõl a
produkciót, melyrõl bõvebben a 10.
oldalon számolunk be.

SZÍNES PROGRAMKAVALKÁDDAL NYIT
AZ AGÓRA JÖVÕ ÉV ELEJÉN

A megújult mûvelõdési központ épületében jelenleg az utol-
só simításokat végzik a szakemberek. Megkezdõdött és rész-
ben már be is fejezõdött a Nyíregyházi Televízió és a mûvelõ-
dési ház munkatársai visszaköltözése és ezzel párhuzamosan
zajlanak a mûszaki üzempróbák is az épületben. A költözés
ideje alatt, illetve az üzempróbák lezártáig az épület zárva
tart, külsõ látogatókat munka- és balesetvédelmi okból nem
fogad. A jövõ év elején egy nagyszabású meglepetés produk-
cióval nyitja meg kapuit az Agóra, amely egész évben színes
programsorozattal és az új funkciókból adódóan tartalmas kí-
nálattal vár mindenkit a kicsiktõl a szépkorúakig – tájékoztat-
ta lapunkat dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere.

JUBILÁLT A NYÍRSÉG

Nyíregyháza közgyûlése nemrégiben
önkormányzati rendelettel döntött ar-
ról, hogy karácsonyi ajándékcsomagot
küld azoknak a nyugdíjasoknak, akik
Nyíregyházán bejelentett lakóhellyel
rendelkeznek, a 65. életévüket a tárgy-
évben betöltik és saját jogú nyugellá-
tásban, vagy hozzátartozói nyugellátás-
ban részesülnek.

A karácsonyi ajándékcsomagot az ön-
kormányzat megbízásából a Magyar Posta
Zrt. kézbesíti a jogosultak részére. A kéz-

AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK TÛZIFAOSZTÁS
besítés idõpontja: 2014. december 5–
2014. december 23. A csomagot a jogo-
sult vagy a vele egy lakcímen tartózkodó
hozzátartozó veheti át. A Posta két alka-
lommal kísérli meg a csomagot a Nyugdíj-
folyósító Igazgatóság által megküldött lis-
tán szereplõ személyek részére kézbesíte-
ni. Ezt követõen a Posta által a kézbesítési
címen hagyott értesítéssel a csomag 2014.
december 29. és 30. napján, valamint
2015. január 5–16. között a polgármesteri
hivatalban munkanapokon, ügyfélfogadá-
si idõben vehetõ át.

zishelyzetbe kerülõk számára különítet-
tek el. A tûzifakészlet lehetõvé teszi, hogy
a korábbi évekhez képest – amikor 3 má-
zsa fát kaphattak a rászorulók – idén 5
mázsára emeljék a hátrányos helyzetûek
számára kiosztott fa mennyiségét. Az
igényléseket a korábbi gyakorlatnak meg-
felelõen a Human-Net Alapítványhoz kell
eljuttatni, az elbírálást követõen    a
NYÍRVV Nonprofit Kft. központi telephe-
lyén hétfõtõl csütörtökig vehetõ át a tüze-
lõanyag. A fa elszállításáról az igénylõk-
nek kell gondoskodniuk.

Fotó: MTI, Balázs Attila
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KÖZGYÛLÉS ELÕTT A
SPORTFINANSZÍROZÁS.
Soron következõ testületi
ülését tartotta november
27-én Nyíregyháza
képviselõ-testülete. A
képviselõk ezúttal 22
napirendet tárgyaltak.
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

NOVEMBER 28., PÉNTEK

X. JUBILEUMI TUDOMÁNYOS NAP
Az Egészségügyi Szakdolgozók X. Ju-

bileumi Tudományos Napjára várták a
megye ápolóit a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karára. A konferencián az
egészségügyi szakdolgozókat érintõ jogi,
etikai kérdések mellett interaktív szak-
mai fórumok segítették a továbbképzést.

DECEMBER 1., HÉTFÕ

NYUGDÍJASOK KARÁCSONYA
19. alkalommal, ezúttal a Nyíregyhá-

zi Fõiskola Bessenyei aulájában ünne-
pelték közösen a karácsonyt a megye
és a város nyugdíjas szervezeteinek tag-
jai. A közel 400 nyugdíjas, akik a nyug-
díjas szövetségeket képviselték, köszön-
tötte az 50, 60 éve házasokat is.

DECEMBER 1., HÉTFÕ

ISMÉT INTEGET
Az ünnepvárás jegyében ismét inte-

get a Mikulás a Búza téri piaccsarnok
tetejérõl. A NYÍRVV munkatársai tavaly
állították helyre a 34 éves Télapót, amely
évtizedeken keresztül a Kelet Áruház
tetejérõl integetett. A Mikulás vízkeresz-
tig köszönti az arra járókat.

NOVEMBER 29., SZOMBAT

TISZTÁST TISZTÍTOTTAK
Az E-misszió Egyesület felhívására szom-
baton a kellemetlen idõ ellenére össze-
gyûlt önkéntesek mintegy ötszáz négy-
zetméteren távolították el a cserjés nö-
vényzetet a Sóstói-erdõ egyik tisztásáról,
ahol a védett magyar nõszirom egyetlen
fennmaradt élõhelye található.

NOVEMBER 28., PÉNTEK

EMLÉKEK A FRONTVONALRÓL
A nyíregyházi Polgári Szalon pénteki

estjén Ilyés Gábor tartott elõadást. A ren-
dezvényen a helytörténész az elsõ nagy
világégés idején harcoló katonákra, hon-
védekre emlékezett. Ilyés Gábornak a na-
pokban megjelent a nyíregyházi Hõsök
temetõjérõl szóló páratlan kötete is.

NOVEMBER 28., PÉNTEK

ISKOLACSALOGATÓ
A közelmúltban felújított Bem József

Általános Iskola vetélkedõkkel, angol
bemutatóval, kézmûves foglalkozással
várta a nagycsoportos óvodásokat és
szüleiket, akik bepillantást nyerhettek az
oktatási intézmény életébe. A program
januárban folytatódik.

NOVEMBER 28., PÉNTEK

RENDÕRNAP A VÉCSEYBEN
Mentor rendõrnapot szervezett a Men-

tor Alapítvány a Vécsey Károly Általános
Iskolában. A tanulók gyakorolhatták a
közlekedés szabályait, megismerhették
a nyomozók munkáját, valamint a szak-
emberek felhívták a figyelmet a drog- és
alkoholfogyasztás veszélyeire is.

MAGYARORSZÁG AZ ÉLVONALBAN

ÚJ TANÉVRE KÉSZÜL A FÕISKOLA

lehetõséget, ahol a fõiskola által kínált
szakokkal, szakpárokkal és feltételekkel
ismerkedhetnek meg. A felsõoktatási in-
tézmény a csecsemõgondozótól a mes-
terképzésig biztosít tanulási lehetõséget.
A következõ tanévtõl pedig új elemként
jelenik meg az országban elsõként indí-
tott népzene szak mellett a népi kultúra
szak a közismereti tanárképzésben. Ezt az
ének-zenével választhatják a hallgatók,
akik három pillérre épülõ diplomát kap-
nak majd tanulmányaik végeztével. A
Nyíregyházi Fõiskola 270 állami ösztön-
díjas mesterképzési helyet biztosít a hall-
gatóknak jövõre, akik közel 20 mester-
szakból választhatnak. 2016-ig jelentkez-
hetnek mesterképzésre azok, akik már
valamilyen oklevéllel rendelkeznek, de
tudásukat bõvíteni szeretnék. Az új tanév
elõtt megújult a Nyíregyházi Fõiskola
honlapja is. A látogatók szakok szerint is
kereshetnek, valamint külön grafikai meg-
oldások segítik a könnyebb és gyorsabb
tájékozódást az oldalon. Az intézmény
mobil applikációs fejlesztéseket is folytat
annak érdekében, hogy modern körülmé-
nyek között jussanak információhoz a
Nyíregyházi Fõiskola iránt érdeklõdõk.

– Magyarországon csökkent legna-
gyobb mértékben a munkanélküliség
az elmúlt évben, az Európai Unió 28
tagállama közül közvetlenül Svédor-
szág, Belgium és Finnország elõtt vé-
geztünk az Eurostat legfrissebb adatai
szerint – tájékoztatta lapunkat Czom-
ba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium szakképzésért és munkaerõpi-
acért felelõs államtitkára.

Szerzõ: Sipos Marianna

– Már Eurostat adatok is megerõsítik azt
a tényt, hogy Magyarországon, az egész
Európai Unióban, a legnagyobb mérték-
ben csökkent, ez év februárja óta, a mun-
kanélküliségi ráta – mondta Czomba Sán-
dor. – Jelen pillanatban az elõzõ év azo-
nos idõszakához képest 2,7 százalékkal
csökkent, így 7,3 százalékos rátával büsz-
kélkedhetünk. Azért mondom, hogy büsz-
kélkedhetünk, mert néhány évvel ezelõtt
még bõven a sereghajtók közelében jár-
tunk, és ma olyan országokkal verseny-
zünk e tekintetben, mint Svédország,
Finnország és Belgium. Ami külön jó hír,
hogy a fiatalok esetében – néhány évvel
ezelõtt, 2008-2009 környékén – azon
nyolc veszélyeztetett ország közé tartoz-
hattunk, ahol 30 százalék fölötti a fiata-
lok – 15–24 év közöttiek – munkanélkü-
liségi rátája. Ehhez képest nemhogy 30,
hanem 20 százalék alá sikerült szorítani,

19,3 százalékra. Ez egy óriási eredmény.
De természetesen még ez is sokkal maga-
sabb annál, amit szeretnénk. Ezért a kö-
vetkezõ idõszakban, részben a fiatalok-
ra, részben pedig a teljes népességben
olyan programokat szeretnénk indítani,
amelyek tovább fogják javítani a foglalkoz-
tatást, és tovább csökkentik a munkanél-
küliséget.

NYÍREGYHÁZÁN IS JAVULÓ
A HELYZET

Rezsõfi István, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának igazgatója arról tájékoztat-
ta lapunkat, hogy az Eurostat által kiadott
tendenciák Nyíregyházán is érvényesül-
nek. 2012., 2013. és 2014. azonos idõsza-
kához képest, jelentõsen csökkent az ál-
láskeresõk száma, és a 25 év alatti mun-
kanélküliek száma is kevesebb az idén,
mint az elõzõ két évben. 2012-ben 6857,
2013-ban 5650, 2014-ben 5518 nyíregy-
házi regisztrált álláskeresõt tartottak nyil-
ván. A 25 év alattiak között az idén no-
vemberig 911-en voltak a rendszerben,
míg két éve ez a szám még 962 volt. Ez
esetben azért konkrét számokat írunk,
mert, mint megtudtuk, a nyíregyházi ada-
tokról nincs százalékos arányú kimutatás,
hiszen az ilyen statisztikák csak megyei
lebontásban készülnek, a Központi Statisz-
tikai Hivatal koordinálásával.

Új szakokat és szakpárokat is kínál a
2015/16-os tanévtõl a Nyíregyházi Fõ-
iskola azoknak, akik Magyarország har-
madik legnépesebb felsõoktatási intéz-
ményében szeretnének tanulni.

Szerzõ: Mikita Eszter

Az ország harmadik legtöbb hallgatóját
oktató intézményt már az elmúlt tanévben
is 20 százalékkal többen jelölték meg az
elsõ helyen, ami azt támasztja alá, hogy
az iskola nem csupán a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei fiatalok körében kedvelt,
hanem a környezõ megyékbõl is sok hall-
gató jön ide tanulni. A Nyíregyházi Fõis-
kolán népszerû a mûszaki, az agrár, a gaz-
daságtudományi és az informatikai okta-
tás, de töretlen népszerûségnek örvend az
intézményben több évtizedes múlttal ren-
delkezõ tanárképzés.

Prof. dr. Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi
Fõiskola rektora a Nyíregyházi Televízió
Híradójának elmondta, a pedagóguskép-
zésben tavalytól létezik az osztatlan taná-
ri szak. Az intézmény 13 általános iskolai
tanár szakkal rendelkezik, egy szaknak, az
angolnak az indítása pedig még folyamat-
ban van. A rektor arra biztatja a fiatalokat,
válasszanak a tanár szakok közül, hiszen
körülbelül 30 szakpáron tudják indítani a
pedagógusjelölteket a 4 plusz 1 éves ta-
nulási idõben.

ÚJ HONLAP IS

A végzõs középiskolások nyílt napon
nyerhetnek bepillantást a Nyíregyházi Fõ-
iskolán zajló tudományos életbe, majd a
szülõknek és a beiskolázással foglalkozó
középiskolai tanároknak szerveznek olyan

NOVEMBER 30., VASÁRNAP

KETTÕS KERESZTET
ÁLLÍTOTTAK

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Nyíregyházi Alapszervezete a karácso-
nyi ünnepeket megelõzõ várakozási
idõszakban, advent elsõ vasárnapján
kettõs keresztet állított Nyíregyházán, az
Országzászló téren.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Szombaton minden látogató 100 forintért válthatott
belépõjegyet a Nyíregyházi Állatparkba.

A most már harmadik ilyen, extrakedvezményes na-
pon, aki tartós élelmiszert vagy más ajándékot vitt ma-
gával, az mindössze 100 forintért válthatta meg a belé-
põjegyét. Az összegyûlt adományokat rászoruló csalá-
dokhoz juttatják el. Gajdos László, a Nyíregyházi Állat-
park igazgatója érdeklõdésünkre elmondta, ez egy öröm
láncreakció. Egy évben egyszer azoknak szeretnének
segíteni az állatparkba való bejutással, akiknek nehéz-
séget okozna a belépõ megváltása. A 100 Ft-os napra
több mint négyezer vendég érkezett tele szatyorral és
adománnyal. Az összegyûlt négy teherautónyi adományt
a városi családsegítõ intézményeknek, alapítványoknak
és óvodáknak továbbítják.

A VÁROS IS SEGÍT

Dr. Kovács Ferenc polgármester sem üres kézzel érke-
zett a parkba, ahol a Nyíregyházi Televíziónak elmondta:
Nyíregyháza vezetése is a jótékonykodás mellé áll az ad-

SZÁZASSAL NÉGYEZREN SOKAKÉRT
pedig döntöttek a generációk együttélését elõsegítõ kará-
csonyi programok finanszírozásáról, s mint utalt rá: nem-
csak az önkormányzat, de az önkormányzati cégek is rend-
szeresen folytatnak jótékonysági akciókat karácsony elõtt.
A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.-nél egy hónapon keresztül ked-
vezményes nyugdíjasjeggyel kedveskedtek a nyugdíjasok-
nak, a Nyírtávhõ minden év végén ruhákat gyûjt a rászo-
rulóknak, a polgármesteri hivatal szakszervezete pedig a
kórházban lévõ gyerekeknek visz ajándékot.

Már Nyíregyházán is megkezdõdött a hajléktalanok
téli ellátása, ami a krízisidõszak végéig, jövõ tavaszig
tart. A tág becslések alapján országosan hozzávetõle-
gesen 20–25 ezer emberrõl beszélhetünk hajléktalan-
ként, közülük körülbelül 3–400-an élnek városunkban.
A bentlakásos és átmeneti elhelyezésükért, valamint a
népkonyhás étkeztetésükért az Oltalom Szeretetszol-
gálat felel, az utcákon élõket pedig a Periféria Egyesü-
let segíti, utóbbit egyébként az önkormányzat is tá-
mogatja évrõl évre.

Szerzõ: Bruszel Dóra

– A Periféria Egyesület feladata, hogy a téli krízisidõ-
szakban fogadja a fedél nélküli hajléktalan emberekkel,
valamint a hajléktalansággal veszélyeztetett személyek-
kel kapcsolatos bejelentéseket. Az Észak-Alföldi Regioná-
lis Diszpécser Szolgálat pedig bonyolítja az utcán élõ haj-
léktalanok gyors és hatékony ellátását – tájékoztatta la-
punkat Szenes Zoltán, a Periféria Egyesület szakmai
vezetõhelyettese, aki hozzátette, hogy az utcai bejelenté-
sek során a szakemberek hatékonyan megszervezik a bajba
jutott személyek részére a megfelelõ segítségnyújtást a
kihûlés megelõzése érdekében.

Érdeklõdésünkre elmondta, hogy az egyesület utcai
gondozó szolgálatai napi rendszerességgel 8 és este 10
óra között keresik fel az utcán élõ embereket, és termé-
szetbeni adományokkal, többek között meleg ruhával, ta-

ÖSSZEFOGÁSSAL SEGÍTIK A HAJLÉKTALANOKAT

karóval, élelemmel és forró teával segítik õket. A krízis-
idõszakban este 10 óra után, illetve hétvégén pedig a
megyei hatáskörû Krízisautó Szolgálat munkatársai rea-
gálnak a bejelentésekre. Az egyesület szakmai
vezetõhelyettese kéri a városlakókat, hogy amennyiben
olyan személyt látnak, akit a téli idõjárás miatt a kihûlés
veszélye fenyeget, hívja a Diszpécser Szolgálat 06-42/504-
618-as telefonszámát, de az egyesület szívesen fogadja a
lakosság adományait, különös tekintettel a meleg ruhá-
zatra, a cipõre, valamint a tartós élelmiszerekre.

A RENDÕRÖK IS FOKOZOTTAN ÜGYELNEK

– A rendõrség, az önkormányzat, a polgárõrség és a
Periféria Egyesület munkatársai a közelmúltban Nyíregy-

házán egyeztettek a rászorulók védelmében a téli idõszak-
ban végrehajtandó feladatokról – tájékoztatta közlemé-
nyében lapunkat Fülöp Gergely, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõje. A hideg idõ be-
köszöntével a rendõrök fokozottan ügyelnek a fedél nél-
kül élõkre. Az egyenruhások felkeresik õket, és tájékozta-
tást adnak a hajléktalanszállókról, melegedõkrõl, szükség
esetén felveszik a kapcsolatot a szociális szervezetekkel.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság
a lakosságot is kéri, hogy figyeljenek a rászorulókra. Ha a
szabadban magatehetetlennek tûnõ embert látnak, azon-
nal hívják a 107-es vagy 112-es segélyhívók valamelyi-
két, de segítséget tud nyújtani a diszpécser szolgálat is –
olvasható a közleményben. A hajléktalanellátás részletei-
rõl a következõ lapszámunkban is olvashatnak.

venti idõszakban. A Karácsonyi Forgatagban csütörtök dél-
utánonként ízletes, frissen sült lapcsánkával, a tirpákok
hagyományos ételével kínálják az adventi forgatagban sé-
tálókat. Lehet vásárolni kétfajta, karácsonyi hangulatú és
Nyíregyháza emblémával ellátott bögrét is,  melynek be-
vételét jótékony célra fordítják. A legutóbbi közgyûlésen

HÉTVÉGÉN KINYIT A VIKTÓRIA-HÁZ

Alig egy év alatt elkészült a Nyíregyházi Állatpark
újabb szenzációja, a Viktória-ház. A Zöld Piramis „kis-
testvérének” is titulált épület nemcsak építészetileg kü-
lönleges, hanem az itt található állatok is ritkaság-
nak számítanak világszerte. Az uniós projekt végül je-
lentõs önkormányzati szerepvállalással készülhetett el,
melyet – lapzártánkat követõen – pénteken adnak át a
nagyközönségnek. A hét végén már mindenki megcso-
dálhatja a Nyíregyházi Állatpark legújabb szenzáció-
ját.

Dr. Kovács Ferenc polgármester sem érkezett üres
kézzel
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KIGYÚLTAK AZ ÜNNEPI FÉNYEK A BELVÁROSBAN
Vasárnap délután az elsõ adventi gyertya meggyúj-

tásával Nyíregyházán is kezdetét vette a karácsonyvá-
rás idõszaka.

Szerzõ: Sipos Marianna

Egy gombnyomásra, több mint 9 kilométer hosszúságú
díszkivilágítás, színes díszfigurák, a gyermekek kedven-
cévé vált hóember és rénszarvas, valamint fényháló jelez-
te, hogy hivatalosan is megnyitott a Karácsonyi Forgatag
Nyíregyháza belvárosában. A Kossuth téren az ünnepek-
hez kapcsolódó építmények, a Mikulás-ház, a színpad, a
betlehem és az adventi koszorú kapott helyet, míg a vásá-
rozók a korábbi évhez hasonlóan a Dózsa György utcán
kínálják portékájukat.

Dr. Kovács Ferenc polgármester visszaszámlálását kö-
vetõen, nagy ováció közepette gyúltak ki az ünnepi fé-
nyek Nyíregyházán. Fényárba borult a Takarékpalota elõtt
díszelgõ 15 méteres fenyõfa is, melyet egy Szent István
utcai ház tulajdonosa ajándékozott a városnak. Bodócsné
Vinnai Klára önzetlenségét a város polgármestere okle-
véllel jutalmazta.

Dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntõjében azt
emelte ki: az advent egy örömteli várakozás, az elkövet-
kezendõ négy hét lelki felkészülés is a karácsonyra. Fon-
tos, hogy ne felejtsük el az ünnep lényegét: a legnagyobb
karácsonyi ajándék, amit kaphatunk és egymásnak adha-
tunk, az a szeretet, az egymásra való odafigyelés, gondos-
kodás.

Az ünnepi gondolatok után a városvezetõ meggyújtotta
az elsõ gyertyát a Kossuth téren lévõ adventi koszorún.
Karácsonyig minden vasárnap délután 16 óra 30 perctõl

meggyújtanak egy-egy mécsest, a hitet, a reményt, az örö-
möt és a szeretetet szimbolizáló gyertyák közül. Az ün-
nep alkalmából a történelmi egyházak képviselõi is szól-
tak a nagyszámú közönséghez, akik a hideg ellenére is
megtöltötték a Kossuth teret.

Tóth László, római katolikus plébános, az ünnepkörhöz
kapcsolódva egy történetet osztott meg a jelenlévõkkel:
– Advent van, jó alkalom, hogy ne csak a koszorún gyújt-
sunk gyertyát, hanem a szívünkben is. A várakozás lelkü-
letével, imával, bûnbánattal, a mindennapok jó cseleke-
deteivel fog ragyogni szívünk karácsony ünnepére és így
lesz méltó hajléka az érkezõ Megváltónak.

Az ünnepi pillanatokat követõen a felállított színpadon
Hevesi Tamás adott koncertet. Ezután minden kedden és
csütörtökön helyi mûvészek és mûvészeti együttesek (is-
kolák, moderntánc-, néptánccsoportok, bábszínház,
zumbások), vasárnaponta pedig sztárvendégek (Gáspár
Laci, Kállay-Saunders András és Péter Szabó Szilvia) szó-
rakoztatják a közönséget.

A MIKULÁS A VÁROSHÁZÁRA KÖLTÖZÖTT

December 3–5. között,  a NYITOTT VÁROSHÁZA prog-
ramon belül a Mikulás beköltözött a kívül-belül pompás
karácsonyi ruhába öltöztetett városházára. A többi napon
december 21-éig a fõtéren, a Mikulás-házban találkoz-
hatnak a gyerekek a Télapóval. A városházán, a Krúdy-
teremben a csodálatos, „Száz év Karácsonya” címû kiál-
lítást tekinthetik meg kicsik és nagyok, mely december 8-
áig látogatható, ingyenesen.

SZILVESZTER A KOSSUTH TÉREN

Az adventi programsorozat december 31-én, a VÁROSI
SZILVESZTER-rel zárul, melyen a Prémvadászok és a Szív-
tiproll zenekar ad élõ koncertet. Hagyományosan tûzijá-
tékkal köszöntik a 2015-ös évet. A forgatag január 4-éig
várja az érdeklõdõket.

Az elsõ gyertyát dr. Kovács Ferenc polgármester gyújtotta meg
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Egy 40 férõhelyes, új átmeneti otthonnal segíti a
bajba jutott családokat az Oltalom Szeretetszolgálat,
melyet a napokban adtak át. A Rezeda utcában euró-
pai uniós pályázati forrásokból megvalósuló beruhá-
zás már nemcsak a krízishelyzetbe került anyákat és
gyermeküket fogadja be, hanem a kiskorúról egyedül
gondoskodó édesapáknak is átmeneti menedéket nyújt.
Ezzel egy idõben megújult a NYITÖT által fenntartott
Tokaji úti Családok Átmeneti Otthona is.

Szerzõ: Mikita Eszter

Az Oltalom Szeretetszolgálat által üzemeltetett, új Re-
zeda utcai épülettel kapcsolatban Laborczi Géza projekt-
menedzser, lelkész elmondta: egy pályázat keretein belül

ÁTMENETI OTTHONOK, CSALÁDIAS KÖRNYEZET

A NYITÖT IS FEJLESZTETT
AZ ÖNKORMÁNYZAT KOORDINÁLÁSÁVAL

Szintén európai uniós támogatásnak köszönhetõen
– közel százmillió forintból – megújul a Családok Át-
meneti Otthona Nyíregyházán, a Tokaji út 3. szám
alatt. Az önkormányzati projekt célja a Gyermekjólé-
ti Központ által mûködtetett bentlakásos intézmény
korszerûsítése, modernizálása, akadálymentesítése,
azaz az intézmény teljes megújítása.

A felújításhoz kapcsolódó kivitelezés májusban vette
kezdetét. Az épület külsõ homlokzatának és tetõszer-
kezetének szigetelése, illetve az épület belsõ munká-
latai is befejezõdtek. A projektben eszközbeszerzés is
megvalósult, amely az információs technológia fejlesz-
tését eredményezi az intézmény számára. A fejlesz-
tés soft elemeként a szakemberek a projekt teljes idõ-
tartamában iskolai felzárkóztató órákat tartanak heti
rendszerességgel az ellátott gyermekek részére, ma-
tematikából és német nyelvbõl.

építették meg az új házat. Az egyemeletes épületben mo-
dern körülmények között tölthetik mindennapjaikat a csa-
ládok. A szobákban emeletes és szimpla ágy, íróasztal és
beépített szekrény áll a lakók rendelkezésére. Minden szo-
bához tartozik zuhanyzós fürdõszoba, a folyosókon talál-
ható közös konyha is. Az ingatlan része egy pihenõkertes
udvar, ahol padok, hinták és homokozó is várja a gyer-
mekeket.

NEM CSAK ÉDESANYÁKNAK

Európai uniós forrásokból, közel 280 millió forintból
épült fel az Oltalom Szeretetszolgálat új átmeneti ottho-
na, mely 40 lakó befogadására alkalmas. Ám ide már nem-

csak édesanyák költözhetnek gyermekükkel, hanem kis-
korú eltartottjukról egyedül gondoskodó férfiak is. Krízis-
helyzetben hat hónaptól egy évig terjedõ idõszakban biz-
tosít otthont a családoknak az egyházi fenntartású intéz-
mény. A lakók december elsõ felében vehetik birtokukba
a Rezeda utcai új otthont, ahol az átmeneti segítségnyúj-
tás mellett az egyének megóvása és a családok összetar-
tása is cél.
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KÖZGYÛLÉS ELÕTT A SPORTFINANSZÍROZÁS

ÖRÖKÖS KARNAGYUNK

A Kossuth- és Liszt-díjas
karnagy, aki a napokban ve-
hette át a Nemzet Mûvésze
elismerést, köszönetét így fe-
jezte ki a testületnek és vala-
mennyi nyíregyházinak: –
Amikor a Nemzet Mûvésze
díj átadásán körülnéztem, ki
veheti át ezt a kivételes elis-
merést a Kormánytól, megál-
lapítottam: valamennyien
idõsek. Ez a tény nem volt számomra vidám, de azzal
vigasztaltam magam, hogy én vagyok a második legfi-
atalabb. De ami ennél is érdekesebb, hogy õk vala-
mennyien fõvárosiak voltak. Az, hogy ebbe a körbe
kerülhettem, majdnem a csodával határos, de ebbõl is
látszik, hogy Nyíregyházán még a csoda sem lehetet-
len. Ezt nagyon szépen köszönöm Nyíregyházának,
mert ez az ágazat, ahol én tevékenykedem, nem egyé-
ni sportág, hanem csapatverseny. Bár ennek a díjnak a
hasznát én fogom élvezni, de a szellemisége minden-
kit érint, és mindenki megérdemli ezt a díjat, aki sze-
rette az elmúlt negyven évben a Cantemus gondolatát.
Van az örömnek egy furcsa paradoxona: mennél több-
felé osztjuk, annál nagyobb lesz. Én most ezt nagyon
sokfelé osztom, így az én boldogságom is nagyobb lett.

Az elsõk között tárgyalt a képviselõ-testület a Nyíregy-
háza sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérõl szóló
önkormányzati rendelet elfogadásáról. Ennek értelmében
a jövõben a Nyírsuli Kft. hatáskörét kiterjesztik a kiemelt
csapatsportágak támogatási rendszerének teljes körû ko-
ordinálására, melynek köszönhetõen az utánpótlás és a
versenysport még szorosabban tud majd együttmûködni.

Az elõterjesztés szerint a rendelet lehetõséget biztosít a
városban mûködõ sportszervezetek, sporttevékenységgel
foglalkozó egyéb szervezetek és intézmények számára tá-
mogatási kérelem vagy pályázati formában önkormány-
zati támogatás elnyerésére, amely közvetlenül segíti és
szélesíti a helyi sportágak tevékenységét és körét, közvet-
ve pedig jótékony hatással van a lakosság sportolási lehe-
tõségeinek biztosítására, fejlesztésére is. A napirendhez
kapcsolódva, az ellenzéki frakció módosító javaslata az
volt, hogy lehetõség szerint legyen rövidebb az eljárási
rend, a bajnokságok idõpontjának figyelembe vételével.
A közgyûlés támogatta a módosító javaslatot.

DR.  ADORJÁN GUSZTÁV FRAKCIÓVEZETÕ
(FIDESZ-KDNP): ÁTLÁTHATÓ RENDSZER

– Az önkormányzat 2011-ben meg-
határozta a város sportkoncepcióját,
melynek a továbbvitelérõl van most
szó. A tömegsportot, az utánpótlás-ne-
velést és a versenysportot is magában
foglaló rendszer lehetõvé teszi a város
sportéletének átfogó és átlátható irá-
nyítását.

A Nyírsuli Kft.-nek nagy szerepe lesz
a jövõben a koncepció megvalósításában – melynek egyik
eleme a mostani módosítás is –, hiszen létrejöhet az ön-
kormányzat azon szándéka, hogy az élsportot és a ver-
senysportot is alulról építkezõ módon fogják támogatni,
mivel ezen fiatalok közül kerülnek majd ki azok a sporto-
lók, akik a város hírnevét fogják öregbíteni a jövõben.

NAGY LÁSZLÓ FRAKCIÓVEZETÕ (MSZP-EGYÜTT-
PM-DK): JOGKÖRÖK CSORBÍTÁSA

– A jelenlegi változtatás semmi más-
ról nem szól, csak arról, hogy a hatal-
mat hogy lehet leginkább koncentrál-
ni. A közgyûlés felügyeleti jogkörének
a további csorbítását jelenti az, ha azo-
kat a sportfinanszírozási kérdéseket,
amelyek eddig a szakmai bizottságnál,
illetve a hivatalon belül a szakmai refe-
rensnél voltak, tovább fogják csökken-
teni. Ez a jelenlegi változtatás számos

veszélyt hordoz magában, ami a támogatások lehívásának
határidejét illeti. Ez számunkra elfogadhatatlan, így módo-
sító javaslattal élünk.

BÉRES CSABA ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
(JOBBIK): LÁTOGATHATÓ INTÉZMÉNYEKET!

A Jobbik viszont támogatja a rende-
let módosításait, és azt kéri a városve-
zetéstõl, hogy a Nyírsuli Kft. által üze-
meltetett létesítmények a városlakók
számára is látogathatóak legyenek.

– A sportfinanszírozási rendszer ren-
delettervezetének átalakítása a Nyírsuli
Kft. hatáskörének bõvítését, illetve ha-
tékonyságának növelését irányozza
elõ, ezt a Jobbik támogatja. Egyet sze-

retnénk a Nyírsuli Kft.-tõl és a városvezetéstõl kérni: hogy
a Nyírsuli által üzemeltetett intézmények a lakosság szé-
les körében is látogathatóvá és használhatóvá váljanak.

VILÁGOS KONCEPCIÓ, SIKERORIENTÁLTAN
A Nyírsuli Kft. ügyvezetõje szerint a módosítások egy

tiszta, átlátható rendszert alkotnak meg. – Úgy gondolom,
hogy az elmúlt négy évben a város egyértelmû koncepció-
ja az volt, hogy az utánpótlást és a szabadidõsportot támo-
gatja elsõsorban – mondta el Kósa Árpád, a Nyírsuli Kft.
ügyvezetõje. – Azt látjuk, hogy ez sikerült, ám a munkát
folytatni kell az elkövetkezõ idõszakban is. De az utánpót-

lás korú gyerekek felnõttek lettek, amely
új kihívást jelent, s az élcsapatoknál is
kell egy olyan világos koncepció, amely
alapján Nyíregyháza jó hírét viszik to-
vább, s kontrollt kapnak ezek a csapa-
tok a város részérõl, hiszen támogatás
fejében történik mindez. Bízom abban,
hogy mind az egyéni, mind a csapat-
sportágakban olyan komoly sikereket
érünk majd el az elkövetkezõ öt évben,
mint az utánpótlás és a szabadidõsport
területén az elõzõ négy évben tettük.

TÁMOGATOTT KARÁCSONY
Az önkormányzat 7,5 millió forinttal támogatja az idén

a generációk együttmûködését segítõ karácsonyi progra-
mok és rendezvények lebonyolítását – errõl is döntött a
közgyûlés. Az idén 125 támogatási kérelem érkezett a
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz, melyek
közül 113 karácsonyi programot találtak támogatásra al-
kalmasnak.

SZEMÉLYI KÉRDÉSEK NAPIRENDEN
A testületi ülésen személyi kérdések is napirendre kerültek.

Többek között pályázatot ír ki az önkormányzat a Móricz Zsig-
mond Színház ügyvezetõ igazgatói tisztségének betöltésére.
A közgyûlés csütörtöki ülésén felkérte dr. Kovács Ferenc pol-
gármestert, hogy december 1-jéig tegye meg a szükséges
intézkedéseket a pályázat megjelentetése érdekében.

A beérkezett pályázatokat szakmai bizottság vélemé-
nyezi. Az új igazgató megbízása öt évig, 2015. július 1-
jétõl 2020. június 30-áig tart. Amennyiben a pályázati el-
járás a jelenlegi ügyvezetõ, Tasnádi Csaba megbízatásá-
nak lejártáig, 2015. június 30-áig eredménytelen lesz, az
új vezetõ kinevezéséig õ vezetheti tovább a színházat.

Ezúttal sem született viszont döntés a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár igazgatói kinevezésének ügyében.

TÖBB PÉNZ JUTOTT AZ INTÉZMÉNYEK
FELÚJÍTÁSÁRA

A közgyûlés elé került a 2014. évi intézményi felújítá-
sokról szóló tájékoztató is. Ebbõl kitûnik, hogy a közgyû-
lés a 2013. évi költségvetés elfogadásakor összesen bruttó
147 398 000 forintot hagyott jóvá intézmények felújításá-
ra. 2014-ben már ezekre a feladatokra bruttó 499 328 000
forint, az egyéb önkormányzati ingatlanok rekonstrukció-
jára további 37 069 000 forint összeg állt rendelkezésre.
Ebbõl az összegbõl az óvodák többségében kisebb-na-
gyobb felújítási munkák valósultak meg, de történtek fej-
lesztések számos általános és középiskolában, valamint
közintézményekben is.

MARAD A MENETREND
Napirendre került Nyíregyháza önkormányzata és a

Szabolcs Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szer-
zõdés módosítása. A szolgáltató elkészítette aktualizált
tervezetét, melyben jóváhagyta a képviselõ-testület a
H40L, valamint az 5-ös járat menetrendjét, amelyekre
határozott idõre volt szerzõdés a szolgáltatóval.

RÁKÖTÉSI MORATÓRIUM
A közgyûlés döntött arról is, hogy a kedvezõtlen idõjárásra

való tekintettel rákötési moratóriumot biztosít 2015. március
15-éig azoknak, akiknek október 30-a után nyílt meg a lehetõ-
sége rákötni a szennyvízhálózatra. De akiknek már korábban
adottak voltak a technikai feltételei az élõre kötésnek, és a
számos felhívás ellenére sem tették meg azt, azoknak meg-
szûnik a 30 nap után a szennyvíz-kompenzáció lehetõsége
és további talajterhelési díj fizetésére is kötelezik õket, mint
arról elõzetesen többször tájékoztatták az érintetteket.

Mint ismert, az önkormányzat 2010 júliusában vezette be
a város szennyvíz-kompenzációs rendszerét, melynek lénye-
ge, hogy a szennyvízprogramban érintett ingatlantulajdono-
sok, nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz elszál-
lításáért ugyanannyit fizessenek, mintha csatornaszolgálta-
tásban részesülnének. De a rendelet azt is tartalmazza, hogy
ezekkel a kedvezményekkel csak addig élhetnek az ingat-
lantulajdonosok a szennyvízprogramban érintett területeken,
amíg a rákötésnek nincsenek meg a technikai feltételei.

A november 27-ei közgyûlésen Nyíregyháza képvise-
lõ-testülete ezúttal 22 napirendet tárgyalt. Az ülés
megkezdése elõtt dr. Kovács Ferenc polgármester el-
ismeréseket adott át. Az elõterjesztések között szere-
pelt a város sportjáról és sportfinanszírozási rendsze-
rérõl szóló önkormányzati rendelet elfogadása, beszá-
moló hangzott el a 2014. évi intézményi felújítások-
ról, és döntöttek a szennyvízprogramban a rákötési mo-
ratóriumról is.

Szerzõ: Sipos Marianna

Ezúttal is kellemes kötelezettségének tett eleget Nyír-
egyháza képviselõ-testülete soros ülésén. A napirendek
elfogadása elõtt az „Együtt Egymásért” „Burger István-dí-

jat” vehette át Lakatos Ferencné és „Nyíregyháza Gyer-
mekeiért és Ifjúságáért” Kégly Szeréna elismerésben ré-
szesült Hudákné Fábián Nóra. Dr. Kovács Ferenc polgár-
mester Nyíregyháza Örökös Karnagya címet adományo-
zott Szabó Dénesnek.

ÁTLÁTHATÓ SPORTFINANSZÍROZÁS
Az ünnepélyes pillanatokat követõen elsõként a két köz-

gyûlés között történt eseményekrõl tájékoztatta a testület
tagjait dr. Kovács Ferenc polgármester. A napirenddel kap-
csolatban több kérdés is felmerült, többek között a piacfej-
lesztés is. Itt elhangzott, a külsõ piactér lefedése csak egy
állomása a fejlesztéssorozatnak, melynek a mûszaki átadá-
sa történt meg, a használatba vételi engedélyezése folya-
matban van. Az is elhangzott, hogy a tervek szerint jövõre
tovább folytatódik a parkolóhely-bõvítés is a környéken.

Balról Lakatos Ferencné, dr. Kovács Ferenc polgár-
mester és Hudákné Fábián Nóra

Kósa Árpád
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben sza-
bályozza a „Nyíregyháza Érdemes Újságírója” „Krúdy
Gyula-díj” kitüntetés adományozásának rendjét.
A kitüntetés a nyomtatott vagy az elektronikus sajtó terüle-
tén hosszabb ideje dolgozó újságírónak adományozható.
A kitüntetést a Magyar Sajtó Napja alkalmából rendezett
ünnepségen adják át kétévente. Az elismerést egy személy
kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes és jogi sze-
mély kezdeményezheti.
A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tar-
tott személy nevét és az elismerni kívánt tevékenységet.
A javaslatokat 2014. december 31-éig lehet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (4400 Nyír-
egyháza, Kossuth tér 1.).

NÖVEKVÕ PÁLYÁN A MEGYEI GAZDASÁG
Az elõzõ évhez viszonyítva a toplistás vállalkozá-

sok kétharmada növelte értékesítését, mintegy 67 mil-
liárd forinttal – derült ki a Kelet-Magyarország napi-
lap TOP 100 kiadványából, amelyet a napokban mu-
tattak be Nyíregyházán. A legnagyobb árbevételt –
csakúgy, mint a korábbi években – 2013-ban is a Mi-
chelin Hungária Abroncsgyártó Kft. érte el Nyíregy-
házán. A 2014. évi TOP 100 Gazdasági díjat Krámer
Zoltán, a Nyírség-Hasso Kft. ügyvezetõje vehette át.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A TOP 100 magazint elõször másfél évtizeddel ezelõtt
adták ki azzal a céllal, hogy bemutassák Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye legjelentõsebb gazdasági szervezeteit. Kez-
detben még önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmé-
rést végeztek, nyolc éve azonban az adóhatóság adataira
és szakmaiságára épülõ, exkluzív magazin formájában ölt
testet. – Ugyan a TOP 100 Szabolcs-Szatmár-Bereg legje-
lentõsebb cégeit mutatja be, de rajtuk keresztül a megye
gazdasági helyzetérõl, a trendekrõl is informál – errõl Nyéki
Zsolt, a napilap fõszerkesztõje beszélt.

NYÍREGYHÁZI MUNKÁLTATÓK AZ ÉLEN

A legnagyobb árbevételt ezúttal is a Michelin Hungária
Abroncsgyártó Kft. érte el. A cég 191,3 milliárd forint ár-
bevételt realizált, ami 3,1 százalékkal haladta meg az azt
megelõzõ évit. Dr. Kovács Ferenc polgármester hangsú-
lyozta, az utóbbi idõszakban láthatóan pozitív irányba
fejlõdött a gazdaság a városban és ez az adatokban is

megjelenik. Kifejtette, hogy sok befektetés, jellemzõen
termelõ beruházás valósult meg a megyeszékhelyen: a
LEGO, a Michelin, a Hübner, az Eissmann, a ContiTech, a
Jász-Plasztik, a Sematic, mind komoly beruházásokat va-
lósított meg, ami munkahelyteremtéssel is járt és ez meg-
jelenik a munkaügyi adatokban is.

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓK

A polgármester kifejtette, hogy a 2014–2020-as új EU
fejlesztési idõszak, ahol a kormányzat által meghirdetett
program szerint a források hatvan százaléka gazdaságfej-
lesztésre megy majd, ezt a fellendülést tovább erõsítheti.
A tapasztalatok szerint ugyanis a nagy cégek mind na-
gyon elégedettek a nyíregyházi munkaerõvel és a város
adottságaival is.

MODERN

KÖNTÖSBEN

Megszépült a Nyíregy-
házi Fõiskola Eötvös Jó-
zsef Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium tor-
nacsarnoka. Az 1981-ben
épült termet szombaton a
9. Eötvös Kupa keretében
több tucat ifjú kosaras
avatta fel.

A Nyíregyházi Kosárlabda
Klub nyertes TAO pályázatá-
nak és a Nyíregyházi Fõisko-
la önerejének köszönhetõen
38 millió forintból újult meg
a tornaterem, ebbõl 70 szá-
zalék volt a TAO-s adomány,
30 százalék önerõt pedig a
Nyíregyházi Fõiskola, mint
fenntartó biztosított. A padló
parketta borítást kapott, fel-
szereltek eredményjelzõt és
hat új kosárlabdapalánkot,
valamint megoldották a kézi-
labdakapuk rögzítését, illetve
két öltözõt is teljesen felújítot-
tak.

A létesítményben készül-
nek és játsszák meccseiket
a Nyíregyházi Kosárlabda
Klub utánpótláscsapatai,
edzéshelyszínnek pedig
a MARSO Nyíregyházi Ko-
sárlabda Klub NB I A csopor-
tos csapata számára is töké-
letesen megfelel a csarnok.
Arról nem is szólva, hogy az
iskolában tanuló diákok min-
dennapos testnevelését is re-
mekül szolgálja majd a mo-
dernizált tornaterem.

PRÍMA FAFARAGÓ
Mint ahogyan azt már a múlt heti számunkban is

megírtuk, Junior Prima díjat kapott Népmûvészet és
közmûvelõdés kategóriában ifjú Rádi László, a fiatal
nyíregyházi fafaragó, akit 150 felterjesztett közül vá-
lasztott ki a zsûri. A népi iparmûvészként és bútorres-
taurátorként is elismert mûvész érdeklõdésünkre el-
mondta, hogy már korábban is sikeresen szerepelt több
országos pályázaton és tehetségkutató versenyen, de
a mostani Junior Prima díj különösen kedves számára.

A családi közegnek köszönhetõen – édesapja fa-,
édesanyja pedig kabakfaragó – nem meglepõ, hogy a
fiatal népi iparmûvész is közel került ehhez a terület-
hez. Büszkén mesélte, hogy pályáját Puskásné Oláh
Ibolya, a Nyíregyházi Népmûvészeti Stúdió vezetõje
egyengette. Õ volt az, aki egyébként a Junior Prima díj-
ra is felterjesztette. Az ajánlásnak pedig meglett az ered-
ménye, hiszen 150 felterjesztett közül a szakmai zsûri
10 fiatalt részesített kitüntetésben, köztük a nyíregyhá-
zi Rádi Lászlót.

A népi iparmûvész a Nyíregyházi Televízió kérdésé-
re elmondta, hogy gyerekkorában még nyûgnek érezte
a fafaragást, de késõbb már elkezdte élvezni és onnan-
tól fogva egymás után faragta meg ötleteit. A környeze-
tében élõk pedig azt mondják róla, új látásmódot ho-
zott be a fafaragás mûvészetébe: az általa organikus-
nak nevezett faragásnak köszönhetõen a tárgyak for-
máját úgy alakítja ki, hogy azokat bármilyen környe-
zetbe be lehessen illeszteni.

– Úgy faragom meg a tárgyakat, példának okáért egy
gyümölcsöstálat, hogy ha azt lerakom egy hagyomá-
nyos üvegasztalra vagy egy antik asztalra, mind a ket-
tõn megállja a helyét – fejtette ki mûvészetének sajá-
tosságát a fiatal Junior Prima díjas.
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

Fergeteges hangulatú gálamûsorral ünnepelte fenn-
állásának 40. évfordulóját szombaton a Nyírség Tánc-
együttes. Több száz szoknya libbent, csizma csattant
a színpadon, a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban, ahol több
ezer nézõ várta az ünnepelt tánccsoportot.

Szerzõ: Sipos Marianna

A néptánccsoport 1974 óta mûködik Nyíregyházán,
repertoárjában – az egész Kárpát-medence tánchagyomá-
nyát felölelve – hiteles képet próbál adni a magyarság
népmûvészetérõl, a magyarok és más népcsoportok tán-
cos karakterérõl. Láthattunk már tõlük színházi jellegû
produkciókat, magyar népszokásokat feldolgozó koreog-
ráfiákat, valamint a régies tánckincset és zenét az újabb
korszakok modernebb táncaival és zenéjével ötvözõ al-

kotásokat. A szombaton tartott 40 éves jubileumi gálán
ezek közül is felvillantottak néhányat a nagyközönség elõtt.

A világot járt együttes mûsorára nemcsak a táncok sok-
színûsége volt jellemzõ, hanem a táncosoké is, hiszen
színpadra léptek mindazok, akik az elmúlt 30–40 évben
tagjai voltak az együttesnek, de a jövõ generációi is be-
mutatkoztak. A produkció legidõsebb fellépõi már 60 éve-
sek is elmúltak, a legfiatalabb másfél éves volt.

A mûsor a Nyírség Táncegyüttes mottóit, az eredetisé-
get és a sokszínûségét jelenítette meg, az elmúlt négy év-
tized jellemzõ koreográfiáin keresztül.

Demarcsek György, az együttes vezetõje a Nyíregyhá-
zi Televíziónak elmondta: a jubileumi mûsor egyben szo-
katlan õsbemutató is, hiszen olyan táncokat is láthat a
közönség, mellyel még nem léptek publikum elé.

– Mindazt láthatta a közönség, amire mi szívvel-lélek-
kel készültünk az elmúlt néhány hétben – mondta a tár-
sulatot vezetõ táncos-koreográfus. – Válogattunk a legré-

JUBILEUMI GÁLÁVAL ÜNNEPELT A NYÍRSÉG TÁNCEGYÜTTES

JÓSA ANDRÁSRA EMLÉKEZTEK VÁROSSZERTE

gebbi koreográfiákból és a nem annyira régiekbõl, de ter-
mészetesen a legújabbakból is láthattak ízelítõt a nézõk.
Olyan táncokat is színpadra vittünk, amellyel igazi meg-
lepetést tudtunk okozni még a minket jól ismerõknek is.
Szilágyi Zsolt koreográfus az „öreg”, azaz régi táncosa-
ink számára szilágysági táncokat álmodott színpadra, erre
az estére. Így ez tulajdonképpen egy õsbemutató volt.

ELISMERÉS A KÖZEL NÉGY ÉVTIZEDÉRT

A gálamûsoron nemcsak az ünnepelt ajándékozta meg
közönségét, hanem dr. Kovács Ferenc polgármester is
meglepetéssel szolgált köszöntõjét követõen. Azt hangsú-
lyozta, hogy az együttes – amellett, hogy Nyíregyháza jó
hírét viszi el a világban – nagy gondot fordít a néptánc-
hagyományok ápolására és átörökítésére.

– Tudjuk azt, hogy 40 év egy ember életében is jelen-
tõs, különösen az egy mûvészeti együttes életében – mond-
ta a polgármester. – Talán annak idején az alapítók sem
gondolhatták, amikor az egyesületet létrehozták, hogy egy
ilyen sikerekben gazdag kezdeményezést hívtak életre.
Hiszen túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az elmúlt 40 év-
ben a Nyírség Táncegyüttes hazai és külföldi fesztiválok,
versenyek ünnepelt sztárja volt. Többszörös kitüntetett,
díjazott, nemcsak a szakma, a közönség is elismerte, és
eközben 5-6 generáció nõtt fel az együttesben. Mindannyi-
unk örömére õk ezen az estén megjelentek együtt a gála-
mûsorban. Ez is bizonyítja azt, hogy maradandót alkottak
és olyan értéket teremtettek, amire mi, nyíregyháziak mind-
annyian büszkék lehetünk.

Nyíregyháza polgármestere köszöntõje végén váratla-
nul színpadra szólította Demarcsek Györgyöt, az egyesü-
let vezetõjét, hogy Bencs emléklappal köszönje meg kö-
zel négy évtizedes munkáját.

A köszöntõket követõen átvette a színpadot az a több
száz táncos, aki egész estés, felejthetetlen mûsorral szó-
rakoztatta a többezres közönséget, melyet év végén a
Nyíregyházi Televízió nézõi is láthatnak majd.

A városházán Jósa András születésének 180. évfor-
dulója tiszteletére ünnepséget tartottak, ahol felidéz-
ték a múzeum múltját és értékelték az intézmény idei
évét.

Az évfordulójához kötõdõen rendezték meg a Jósa And-
rás Múzeum napját, de egyben az is okot ad az ünneplés-
re, hogy 1868. december 1-jén alapították meg a Szabolcs
Vármegyei Régészeti Egyesületet, és vele együtt a múzeu-
mot. Nyíregyházán minden évben megemlékeznek a Jósa
András Múzeum névadójáról, megalapítójáról, aki 50 éven
át hûséges gondozója volt az intézménynek. 

Az ünnepségen dr. Ulrich Attila alpolgármester elmondta:
a Jósa András Múzeumnak komoly szerepe van Nyíregyhá-
za kulturális életében. A múzeum idén három évfordulóról
is megemlékezett. Január végén a nyíregyházi festõfejede-
lem, Benczúr Gyula születésének 180. évfordulója tisztele-
tére emléktáblát avattak, s a múzeum állandó kiállítása mel-

lett „Benczúr ismét köz-
tünk van” címmel idõ-
szaki tárlatot rendeztek.
Áprilisban kiállítással és
konferenciával emlé-
keztek meg a holokauszt
70. évfordulójáról. Júli-
usban pedig az I. világ-
háború kitörésének 100.
évfordulója tiszteletére
nemcsak Nyíregyházán
tartottak rendezvénye-
ket és kiállítást, hanem
Lengyelországban és
Németországban is rendeztek tárlatot. A Jósa András Múze-
um napja alkalmából megtartott rendezvényen a Jósa And-
rás Múzeum és a Rzeszówi Regionális Múzeum együttmû-
ködési szerzõdést kötött.

MINISZTERI ELISMERÉS

Pro Voluntarius-, Pro Caritate-, Szent Kristóf- és Esély-
egyenlõségért díjakat adott át a Pesti Vigadóban nem-
régiben az emberi erõforrások minisztere, illetve a tár-
ca több államtitkára.

Balog Zoltán beszédében hangsúlyozta: a díjakkal
azoknak a munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, akik
a hétköznapokban tesznek a szegényekért, a gyerme-
kekért, a fiatalokért, a megváltozott munkaképességû-
ekért, a fogyatékosokért, a rászoruló emberekért.

A rászorulók egyéni életek és egyéni sorsok, és a dí-
jazottak nemcsak a számokat látják, hanem az embert
is.

Az emberi erõforrások minisztere a gyermekvédelem,
a gyermek- és ifjúságügy területén végzett kiemelkedõ
szakmai tevékenysége elismeréseként Szent Kristóf-dí-
jat adományozott: Tóth Edina, a nyíregyházi Sója Mik-
lós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola pedagó-
giai asszisztense részére.

KOSZORÚZTAK A JÓSAVÁROSBAN

Az orvos, régész, muzeológus születésének 180. évfor-
dulóján tartottak megemlékezést múlt pénteken a
Jósavárosban.

A Családokért Egyesület, a Váci Mihály Kulturális Köz-
pont és Nyíregyháza önkormányzata támogatásának kö-
szönhetõen a Jósaváros életével kapcsolatban mérhették
össze tudásukat hat középiskola diákjai, majd ezt követõ-
en a Jósavárosi Civil Egyesületek koszorút helyeztek el a
polihisztor szobránál. A mû Gyõrfi Lajos alkotása, melyet
1987-ben lepleztek le. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin,
Jósaváros önkormányzati képviselõje ünnepi beszédében
elmondta, méltóképpen kell megemlékeznünk a híres gyó-
gyítóról, hiszen a nevét viseli a megyei kórházunk és Nyír-
egyháza múzeuma is.

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

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

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

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

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. december
12. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

ZRÍNYIS VOLT AZ AB ELNÖK
Az Országgyûlés hétfõn az Alkotmánybíróság következõ

elnökévé választotta Lenkovics Barnabást, aki egyébként
megyénk szülötte. Rakamazon született és gimnáziumi éveit
is itt, Nyíregyházán, a Zrínyi Ilona Gimnáziumban töltötte.
1992-ben védte meg az állam- és jogtudományok kandidá-
tusi értekezését, 1999-ben habilitált. 2001. július 1-jétõl az
állampolgári jogok országgyûlési biztosa volt, 2007-tõl az
Országgyûlés az Alkotmánybíróság tagjává választotta. 2014.
december 1-jén pedig a Parlament az Alkotmánybíróság el-
nökévé választotta 2015. február 25-ei hatállyal.
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ÉRDEKESSÉGEK HIRDETÉS

BRONZÉRMES LETT
A MAGYAR KONYHA
Bronzérmes lett a Magyar Nemzeti Gasztronómiai

Szövetség válogatottja a luxemburgi szakács világbaj-
nokságon.

A válogatott tagjai korábban Nyíregyházán, a Hotel
Centrálban is tartottak felkészítõ tréninget. Ezen bemutat-
ták, milyen menüsorral készülnek a világ egyik legnagyobb
gasztronómiai kiállítására és show-jára, a luxemburgi 12.
Expogastra. A különleges lazaccal dúsított fogasfilé, a
mangalicaszûzbe tekert libamáj és rókagomba, valamint
a desszertkavalkád már a szabolcsi közönség körében is
nagy sikert aratott. Az elmúlt hetekben ezen csiszoltak
még, majd a világbajnokság elsõ napján az elõírt 6 óra
alatt készítették el a különleges, magyaros ízvilággal meg-
álmodott ételeket több mint száz vendégre. A magyar vá-
logatottnak nemcsak a meleg ételei, hanem a hidegkony-
hai csodái is bronzérmet érdemeltek a zsûritõl. A váloga-
tottban szereplõ szakácsok és mestercukrászok pedig több
egyéni érmet is kaptak.

Püspöki áldással átadták a megújult Evangélikus Kos-
suth Lajos Gimnáziumot.

Fabiny Tamás, az Északi evangélikus egyházkerület püs-
pöke az átadóünnepségen a Nyíregyházi Televízió érdek-
lõdésére elmondta, az evangélikus egyház mindig tanító
egyház volt, a tanítást pedig kettõs értelemben lehet hasz-
nálni: egyrészt hitébresztés és a hit dolgairól való tanítás,
de azért a tanításnak a hagyományos iskolai értelmét is ki
lehet emelni, hiszen Luther és Melachton is tanítók voltak.

Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban energe-
tikai és állagmegóvó felújításokat végeztek az elmúlt hó-
napokban. Minden helyiségben korszerûsítették a fûtést
és a világítást, a több mint 200 éves alma mater a hõszige-
telés mellett új nyílászárókat és radiátorokat kapott, vala-
mint kialakítottak egy geotermikus hõcserélõ fûtésrend-
szert is. Az iskola korábbi korszerû megújuló energiafor-
rásokra épülõ rendszere mellé napelemeket telepítettek
és talajvíz elleni szigetelést is kaptak a Szent István utcai
épületek. Az iskola vezetése azt mondja, a legbüszkéb-
bek mégis arra, hogy a Kossuth kívülrõl még színében is
úgy néz ki, mint mikor épült. Tar Jánosné, az intézmény
igazgatója kifejtette, arra törekedtek a rekonstrukciós mun-

KÍVÜL-BELÜL MEGÚJULT A KOSSUTH

kálatok során, hogy a 19. század végi állapotokat minél
hûebben tudják visszaállítani. Megtalálták az elsõ falfes-
ték színt és ezt próbálták is visszafesteni. Visszagyárttat-
ták az eredeti díszeket és az épület belsejében is igyekez-
tek azokból a szép díszítõ festésekbõl mintát meghagyni
és rekonstruálni, amelyek annak idején ékesítették az épü-
letet.

ÚJ CSODÁK A CSODAVÁRBAN
Megújult külsõvel és komfortos belsõ térrel fogadja a

Csodavár Korai Fejlesztõ Centrum a fogyatékkal élõ és
a többségi társadalom gyermekeit. A Szent István utcai
épület 25 millió forintból, 100 százalékban adomány-
ból újult meg. A korszerû épületet a Fogyatékosok Vi-
lágnapján avatták fel és adták át a gyermekeknek és a
fejlesztõpedagógusoknak.

Tisztelettel NYÍRTÁVHÕ KFT.

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2015. január hónaptól ismét választ-
ható az éves szinten kiegyenlített mértékû fûtési hõdíj részszámlázás.

Díjfizetõink személyesen az Ügyfélszolgálati Irodánkban, írásban postai úton
(Nyírtávhõ Kft., 4402 Nyíregyháza, Pf. 4.), vagy elektronikusan e-mailen
(nyirtavho@nyirtavho.hu) nyilatkozhatnak, ha ezt a díjfizetési módot választják
2015-ben.

A nyilatkozathoz változásbejelentõ nyomtatvány kitöltése szükséges, amely le-
tölthetõ honlapunk dokumentumtárából (http://nyirtavho.hu/dokumentumtar/
1#ctop).

Azoknak a díjfizetõknek, akik már a korábbi években is ezt a részszámlázási
módot választották, nem kell újból nyilatkozniuk, részükre a számlakészítés to-
vábbra is éves szinten kiegyenlített mértékûen történik.

A részszámlákon és az elszámoló számlán alapuló éves szinten egyenletes díjfize-
tés legfõbb elõnye, hogy tervezhetõ, a havi számla könnyebben beállítható a család
költségvetésébe, a téli idõjárás havonkénti szélsõséges változása nem borítja fel a
háztartás költségvetését.

A kiegyenlített mértékû számlázási módot díjfizetõink,
az adott év június 20-áig választhatják, viszont ez a díjfizetési mód évente

csak egy alkalommal módosítható.

További felvilágosításért fáradjon be ügyfélszolgálatunkra,
kérdés esetén munkatársaink készséggel segítenek.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4–6. I. emelet 106. sz.

(Univerzum Üzletközpont)

Ügyfélfogadási idõpontok:
Hétfõ, kedd 08.00–15.00
Szerda 08.00–20.00
Csütörtök 10.00–15.00
Péntek 08.00–13.00

TÁJÉKOZTATÓ

JANUÁRTÓL ISMÉT VÁLASZTHATÓ AZ
EGYENLETES RÉSZSZÁMLÁZÁS
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MODERNIZÁLÓDÓ ETAP-OS RENDELÕK
Népszerû az önkormányzat Egészségügyi Támogató

Alap Programja a háziorvosok körében. A közgyûlés
tavaly döntött az alap (ETAP) létrehozásáról. Akkor 8
millió forint keretösszeget biztosítottak vissza nem té-
rítendõ támogatás fedezetére, idén pedig már 12 mil-
lió forint állt rendelkezésre ahhoz, hogy a nyertes pá-
lyázó háziorvosi, házi felnõtt-, gyermekorvosi, fogor-
vosi praxisok fejleszteni tudjanak. Az idei támogatási
program szeptember 30-án zárult.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Az ETAP általános célja az volt, hogy a Nyíregyháza
város területén területi ellátási kötelezettséggel mûködõ

háziorvosi praxisok mûködésére vissza nem térítendõ tá-
mogatást nyújtson. A pályázat keretében igényelhetõ
összeg minimum 50 000, legfeljebb 400 000 forint (a be-
szerzés költségének legfeljebb 50 százaléka) volt.

A PRAXISOK FELE ÉLT VELE

Jászai Menyhért alpolgármester a Nyíregyházi Televí-
zió kérdésére elmondta, a pályázók számából is le lehet
mérni, hogy nagyon népszerû a program. – 49 háziorvos
pályázott és 62 pályázatot nyújtottak be a tavalyival együtt.

MODERN ÉS KÉNYELMES ESZKÖZÖK
Az Egészségügyi Támogató Alap segítségével a ren-

delõ berendezéseit újította fel dr. Gazdig Éva és dr.
Kubinyi Erika doktornõ is, akik mindketten Nyíregyhá-
zán mûködtetik praxisukat, a város két különbözõ pont-
ján. Utóbbi a betegek kényelmét szolgáló várótermi
székeket és többek között a rendelõbe ülõbútorokat
vásárolt, de több öltözõszekrény beszerzése is megva-
lósulhatott a támogatásnak köszönhetõen. Dr. Kubinyi
Erika doktornõ érdeklõdésünkre elmondta, hogy õ is a
rendelõje berendezéseit újította fel és ezen felül számí-
tógépeket is vásárolt, ami megkönnyíti majd a gyors
betegellátást.

Kifejtette, hogy a városban 102 háziorvosi praxis van, gyer-
mek-, felnõtt-, illetve fogorvosi praxisok, amelyeknek kö-
zel fele élt a lehetõséggel. Õk minden olyan eszközre pá-
lyázhattak, ami a praxis keretében a betegek kiszolgálását
jobbá és korszerûbbé teszi. Így többek között sterilizáló
eszközökre, bútorzatra, számítógépre, orvosi mûszerek-
re, akár elõtetõ építésére, de olyan nyertes pályázó is volt,
aki a rendelõjében teljes fûtéskorszerûsítést valósított meg,
noha ez hitellel párosult. Az elvárás annyi volt, hogy bent
a rendelõben, illetve szorosan a praxishoz kötõdjön az
adott beruházás.

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK

Az önkormányzat emellett pályázati finanszírozással 60
millió forintot költött az egészségügyi alapellátás fejlesz-
tésére. A projekt részeként összesen 9 felnõtt és gyermek
háziorvosi rendelõ és azok egyéb helyiségeinek felújítása
történt meg: a Vay Ádám körút 5. és 7. szám alatt 3 rende-
lõ, illetve az Ungvár sétány 35. és 37. szám alatti 6 rende-
lõ újul meg. Kicserélték a burkolatokat, a fûtési rendszert
modernizálták, akadálymentesítették és ki is festették a
helyiségeket. A fejlesztés közel 16 000 nyíregyházi lakos
számára biztosítja, hogy megújult környezetben részesül-
jenek az egészségügyi alapellátásban. „Nyíregyháza Vá-
ros kilenc közintézményének energetikai fejlesztése” címû
projektje részeként pedig a Városi Rendelõ, az úgyneve-
zett Kis SZTK is megújulhatott.

A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS
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EREDMÉNYEK SPORT

JÖVÕRE A TOP SZÁZ A CÉL!

Hat ország 400 sportolója vett
részt november 29-30-án a XX. Test-
vérvárosok Kupa Nemzetközi Úszó-
versenyen Miskolcon. A jubileumi vi-
adalon 16 magyarországi egyesület
vett részt, köztük a Nyírsuli népes tá-
borával, de érkeztek úszók külföld-
rõl is. Ukrajnából Ungvárról, Szlová-
kiából Kassáról és Mihalovcéról, Len-
gyelországból Katowicébõl, Románi-
ából Nagyváradról és Marosvásár-
helyrõl, Finnországból pedig Tampe-
rébõl érkezett küldöttség a kétnapos
megmérettetésre.

A kicsik és a nagyobbak 30 számban
mérhették össze tudásukat. A Nyírsuli ver-
senyzõi remekül úszva számos érmet sze-
reztek, összesen huszonegyszer állhattak
fel dobogóra a nyíregyházi gyerekek. A leg-
több érmet Cserfalvi Olaf gyûjtötte, aki egy-
maga négy elsõ és egy második helyet szer-
zett. A nyíregyházi úszók a már meglévõ
50 aranyjelvényes szint mellé még hetet
úsztak ezen a versenyen.

Eredmények:
Cserfalvi Olaf (2004) 100 m gyors

1:06,46 I. helyezés; 400 m vegyes 5:40,02
I. helyezés; 200 m hát 2:41,98

I. helyezés; 1500 m gyors 19:24,43 I.
helyezés Aranyjelvényes szint; 100 m pil-
langó 1:14,92 II. helyezés.

Buskó Csenge (1999) 800 m gyors
9:19,30 I. helyezés.

Török Ninetta (2004) 100 m gyors
1:11,89 I. helyezés; 800 m gyors 11:26,46
I. helyezés; 100 m pillangó 1:25,73 III.
helyezés.

Garai Balázs és Kiss Anasztázia
Kovács Ágnes olimpiai bajnokkal

Fucsovics Márton jelenleg a legjobb magyar férfi
teniszezõ

Néhány nap szabadidõ. Ennyi jutott ezúttal Fucsovics
Mártonnak, aki ezt a rövid idõt kihasználva azonnal ha-
zautazott családjához, Nyíregyházára. Hiába gondol-
ják úgy, hogy a legjobb magyar férfi teniszezõnek mi-
lyen jó dolga van, hiszen beutazza a világot, koránt sincs
irigylésre méltó helyzetben. Amíg a világ minden ré-
szén a szilveszter a bulizásról szól, Marci épp egy repü-
lõn ül majd, útban Ausztrália felé. Egyedül ünnepli majd
az új esztendõt, néhány túró rudival, melybõl bõven cso-
magolnak majd neki itthonról. Ilyen finom desszertet
ugyanis a világ egy országában sem árulnak...

– Isten hozott itthon! Megint csak átutazóban?
– Igen, sajnos csak egy pár napra tudtam hazajönni,

mivel a hétvégén már utazok vissza Franciaországba, a
csapatbajnokságban bejutottunk az elõdöntõbe.

– Ahol kifejezetten jól megy a játék...
– Egy újabb feladat várt rám, mivel csapatmérkõzése-

ket eddig nem játszottam, így különleges volt számomra.
Öt meccsbõl négyet megnyertem, köztük két top százas
játékost is legyõztem, és ami fontos, jól ment a játék.

– Nagyobb felelõsség is a csapatbajnokság?
– Valóban, itt nemcsak magamért felelek, hanem a csa-

patért is, és eszembe is jutott menet közben, hogy a töb-
biekért is kell küzdenem. Úgy látom, elégedettek velem,
számítanak rám jövõre is.

– Hogy lehet értékelni az elmúlt fél évet?
– A nyaram jól sikerült, a 240. helyrõl a 135-ig léptem

elõre a világranglistán. Nagyon pozitív évet zártam, azt
azért sajnálom, hogy az esztendõ végén nyolcvan pon-
tot elveszítettem, mert a csapatbajnokik miatt nem in-
dulhattam címvédõként Olaszországban. Ez azért hiány-
zott, mert néhány plusz ponttal a 110. helyig is feljöhet-
tem volna.

– Hogy alakul az év hátralévõ része?
– Decemberben végig Franciaországban, a teniszaka-

démián készülök majd, 31-én pedig repülõre ülök, és
irány Ausztrália. Kétszer már sikerült itt eljutnom az utolsó
körig, most viszont szeretnék felkerülni a fõtáblára.

– 2015?
– Jelenleg a 164. vagyok, a tavalyi évhez képest javí-

tottam, jövõre pedig szeretnék a top százba kerülni!

Hatházi Dóra (2003) 100 m pillangó
1:08,77 I. helyezés; 100 m gyors 1:03,74
II. helyezés; 400 m vegyes 5:40,02 II. he-
lyezés.

Kiss Anasztázia (2004) 200 m hát
2:59,36 I. helyezés; 100 m gyors 1:14,70
II. helyezés Aranyjelvényes szint.

Czegle Péter (2003) 400 m vegyes
5:53,40 I. helyezés.

Garai Balázs (2003) 1500 m gyors
19:25,59 II. helyezés Aranyjelvényes szint.

Kovács Balázs (2002) 400 m vegyes
6:01,14 II. helyezés.

Csontos Réka (2002) 200 m hát 2:37,65
III. helyezés Aranyjelvényes szint.

Szakács Adorján (2004) 400 m vegyes
6:01,04 III. helyezés.

4x50 m fiú gyorsváltó (2006) 2:46,72
II. helyezés, Csernyik Dániel, Molnár At-
tila, Ványi Dávid, Barkóczi Roland.

4x50 m leány gyorsváltó (2006) 2:54,08
III. helyezés, Csernyik Anita, Jakab Anna,
Brösztl Boglárka, Barna Bianka.

HUSZONEGY ÉREM

SPORTPROGRAM AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December 5., péntek 20.00 Fatum-
Nyírsuli-NRK–Budaörs nõi röplabdamérkõ-
zés közvetítése

December 6., szombat 18.00 Paks–Nyíregyháza
Spartacus labdarúgó-mérkõzés közvetítése

December 6., szombat 9.30 Városi Stadion, Miku-
lás futás

December 6-7., szombat-vasárnap XXI. Móricz
Kupa leány röplabda torna

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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ESEMÉNYEK PROGRAMOK

PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

December 6., szombat 19.00 Az ellopott futár, Kiss
Manyi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tetkó, Dajka bérlet, Krúdy Kamara

December 8., hétfõ 10.00 Seherezádé, Szaffi bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Az ellopott futár, Zrínyi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tetkó, Krúdy „D” bérlet, Krúdy Kamara

December 9., kedd 10.00 Seherezádé, Szivárvány bér-
let, MÛvész Stúdió
19.00 Az ellopott futár, Széchenyi bérlet, Nagyszínpad

December 10., szerda 14.00 Az anyu én vagyok!, Ko-
dály bérlet, Nagyszínpad

December 11., csütörtök 10.00 Seherezádé, Tarzan
bérlet, MÛvész Stúdió
18.30 Hair, Zártkörû elõadás, Nagyszínpad

December 12., péntek 10.00 Seherezádé, Zártkörû elõ-
adás, MÛvész Stúdió
14.00 Az anyu én vagyok!, Hébehó bérlet, Nagyszínpad
14.00 Seherezádé, Kisvakond bérlet, MÛvész Stúdió

ELMARAD!
A Móricz Zsigmond Színház sajnálattal értesíti kö-

zönségét, hogy a 2014. december 14-ére tervezett, A
kaktusz virága címû elõadás technikai okok miatt el-
marad. A jegyek a vásárlás helyszínén visszaválthatók,
illetve a jegy.hu-n visszaigényelhetõk.

Brenda: 2014
júniusában szü-
letett németju-
hász jellegû ke-
verék szuka, aki
t e s t v é r é v e l
együtt került az
Állatotthonba.
December 12-
étõl örökbe fo-

gadhatóak. Van gazdijelöltje!

Frici: 2014 júliusában szü-
letett kandúr,
aki öt testvé-
rével együtt
került az Ál-
latotthon gon-
dozásába.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Dr. Adorján Gusztáv önkormányzati képviselõ

(1. számú választókerület) fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. december 9., 16.00 óra

Helye: Nyíregyházi Fidesz Iroda, Luther u. 3.

Ágoston Ildikó önkormányzati képviselõ
(6. számú választókerület) fogadóórát tart.

Idõpont: 2014. december 9., 18.00 óra
Helye: Sóstó, Svájci Lak

Dr. Vinnai Gyõzõ, Szabolcs 2. számú választókerület
egyéni országgyûlési képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. december 11., 14.00–16.00 óra

Helye: Nyíregyháza, Luther u. 3., Választókerületi Iroda

CIPÕS DOBOZOK A FA ALÁ
A Kelet-magyarországi Speciális Mentõ Egyesület az

idén is részt vesz a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi
akciójában. Az egyesület tagjai december 10. és 20. kö-
zött este 17 órától 19 óráig a nyíregyházi Kossuth téren,
a város karácsonyfája közelében várják az adományo-
kat, hogy azokat eljuttassák a megyénkben élõ rászoruló
gyermekekhez. Az akcióról, a várt adományokról a
www.ciposdoboz.hu oldalon lehet olvasni.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY,
Nyíregyháza, Csatorna u. 2.

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

A Bencs Villa programjai: Vass Etelka, tokaji festõmûvész
Adventi fények c. tárlata, valamint Piszár András festmény- és
Demeter Sándor szõlõgyökér szobrainak kiállítása. Megtekint-
hetõek hétköznapokon 9.00 és 17.00 óra között január 5-éig.
December 10-én 17.00 óra: a Diamond zenekar adventi kon-
certje. Vendég: Szilágyi Petra (vers) és Gelei Anett (dekoráció).
12-én 11.00 óra: Thalia kedvence (színjátszó szakkörös diá-
kok vetélkedõje a Móricz Zsigmond Színház mûvészeinek
mentorkodásával). Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

Ünnepváró programsorozat a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára szervezésében decem-
ber 23-áig. Programok: 6-án Mikulás-napi meglepetés! Min-
den betérõ gyermek olvasó szaloncukrot kap a könyvtári
Mikulástól! 9.30–12.30 Mikulás-váró. Kreatív foglalkozás. 10-
én 14.05 Advent fényei. Zenés beszélgetés az adventi ün-
nepkör jeles napjairól. 12-én 10.00 Karácsonyi Gombóc-buli.
Zenés mûsor, közremûködik: a Gombóc együttes. A Gyer-
mekkönyvtár adventi házikója december 23-áig ajándékok-
kal várja azokat a gyerekeket, akik helyesen válaszolnak az
adventi ünnepkörhöz kapcsolódó kérdésekre! Bõvebben:
www.mzsk.hu.

Lippai Marianna ÉLETKEdv – Életed naplója 2015 c. kiad-
ványa bemutatóval egybekötött közönségtalálkozója decem-
ber 5-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

Mini Vasútmodell Kiállítás a Vasutas Mûvelõdési Házban
(Toldi u. 23.) december 6–19-éig. Megtekinthetõ: hétközna-
pokon 8.00–18.00 óra között. A belépés ingyenes!

A Burattinó Bábszínház elõadásai: december 6-án 16.00
óra: Télapóca pácban, 7-én 10.00 óra: Többet ésszel, mint
erõvel. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus
játszóház mellett).

Motoros Mikulások Nyírpazonyban! Mikulás-nap alkalmá-
ból az idén is piros ruhába öltöznek a motorosok! A motoros
Mikulások december 7-én 12.00 órakor pattannak nyeregbe
és indulnak a pláza parkolójából, hogy látványos felvonulás
mellett édességgel lepjék meg a nyíregyházi és a nyírpazonyi
gyerekeket. Nyírpazonyba várhatóan 12.30-kor érkeznek meg,
itt a gyerekek verssel és énekkel várják a Mikulásokat!

Adventi Hangverseny december 7-én 17.30-tól a Nyíregy-
házi Baptista Gyülekezetben (Rózsa u. 7.). Meghívott elõ-
adómûvészek: Pitti Katalin, Liszt-díjas operaénekes, érdemes
mûvész, Tóka Szabolcs orgonamûvész. Köszöntést és igei
gondolatokat mond: Cserés Attila lelkipásztor.

Varnus Xavér orgonahangversenye december 7-én 18.00
órától a Kodály iskola koncerttermében.

Hegedûs D. Géza és Takáts Andrea elõadóestje december
9-én 17.30-tól a HepiCentrumban (Gomba u. 7.). A belépés
díjtalan.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint
a Deák Ferenc Akadémia Közhasznú Egyesület 13. történel-
mi elõadássorozata. Témája: Az antiszemitizmus Magyaror-
szágon a 19-20. században és a holokauszt. December 10-
én 17.00 óra: A zsidóság elhurcolása Kelet-Magyarország-
ról. Elõadó: Riczu Zoltán fõiskolai tanár, PhD. Helye: a könyv-
tár konferenciaterme (Szabadság tér 2. III. emelet).

A Rákbetegek Országos Szervezete Nyíregyházi Napfor-
duló Szolgálata várja a Tagságot és az új érintett betegeket
karácsonyi rendezvényére december 11-én 14.30-tól a Jósa
András kórház Sóstói úti telephelyén, a központi ebédlõ 1.
emeletén. Bõvebb tájékoztatás kérhetõ a 42/595-523-as, 06-
30/424-4599-es telefonszámon.

A Nyilas Fogadó programjai: december 11-én: borkóstoló
– Szekszárdi Borvidék; 20-án: disznótoros vígasság (egész na-
pos), disznótoros vacsora 18.00 órától. Bõvebben: www.nyi-
lasfogado.hu.

Téli Varázslat a Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintéz-
mény és a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtér szervezésében.
December 14-én 9.00–17.00 óra: „Luca napi Focikupa” te-
remfoci bajnokság az intézmény tornacsarnokában. 17-én
17.00 óra: „Karácsonyi Koncert” (a településrész teljes össze-
fogásával) az intézmény tornacsarnokában. 22-én 10.00 óra:
„Idõsek Karácsonyi teadélutánja”.

„Tapintható Mûvészet Mindenkinek” címû országos ván-
dorkiállítás a Jósa András Múzeumban. Megtekinthetõ: de-
cember 14-éig, 8.00–16.00 óra között.

Cantemus karácsony – a Nyíregyházi Cantemus Kórus
hangversenye december 17-én 18.00 órától Oroson, a Ró-
mai Katolikus Templomban.

Karácsonyi mûsorra és közös ünneplésre várja az érdeklõ-
dõket a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Isko-
la és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézmény, a Sóstóhegyi Gyer-
mekvilág Alapítvány és a Sóstóhegyi Közmûvelõdési Színtér
december 18-án 16.00 órától az iskola tornatermében.

A Jósavárosi Mûvelõdési Házban szerdánként, karácsonyig
este fél 6 és fél 7 között, hozott textíliáik felhasználásával aján-
dékokat készíthetnek a helyszínre érkezõk, akiknek ehhez var-
rógépet is biztosítanak a szervezõk. Információ: 42/448-005.

Kerekes Elek Gyõzõ festõmûvész Terra Incognita címû ki-
állítására várják a mûvészetkedvelõ közönséget a Pál Gyula
Terembe (Vay Ádám krt. 18.). A tárlat január 11-éig tekinthe-
tõ meg. Információ: 42/408-720.

Foglalkozások a Borbányai Mûvelõdési Házban! A gerinc-
tornát hétfõn este fél 6-tól, valamint szerdán délután 5 órától
Fancsaliné Garai Gabriella szakképzett gyógytornász tartja,
a Kick-box, Thai-box, valamint a K-1 edzésekre pedig Károly
István 5 danos mester várja a kezdõk jelentkezését kedden-
ként 17.00 órától. Információ: www.vacimuv.hu; 42/491-295.
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FEHÉR GÁBOR EMLÉKEZETE
December 1-jétõl a Vécsey utca

11. számú ház falán emléktábla
hirdeti, hogy egykor ezen a helyen
állt Fehér Gábor és felesége háza.
Fehér Gábor 1893. április 27-én
született Hajdúszoboszlón. A Deb-
recenben szerzett magyar–német
szakos tanári oklevelével 1919-ben
érkezett városunkba és az Evangé-
likus Leánygimnázium tanára lett.
A tanári munka mellett bekapcso-
lódott a város kulturális életének
szervezésébe is. A Bessenyei Kör
irodalmi szakosztályának titkára-
ként sokat tett az irodalmi és zenei
mûveltség terjesztése érdekében.
Közéleti szereplésével párhuzamo-
san bontakozott ki publikációs te-
vékenysége. A Nyírvidék hasábja-
in több novellája és pedagógiai ta-
nulmánya is megjelent. Könyvismertetései, kritikái fõként
a Protestáns Szemlében, pedagógiai cikkei a Protestáns
Tanügyi Szemlében láttak napvilágot és állandó munka-
társa volt A Mi Utunk, a Magyar Ifjúság és Az Erõ címû
ifjúsági lapoknak is. Mint szépíró a Napkelet hasábjain
tûnt fel 1928-ban, amikor a Jenei csodálatos históriája címû
elbeszélésével sikerrel szerepelt a folyóirat novellapályá-

zatán. 1929-ben jelent meg a Sem-
mibe ívelõ hidak címû regénye. A
harmincas években a régi diákélet
ábrázolásában találta meg legin-
kább írói hangját, saját világát. Szé-
pen ívelõ írói munkásságának a
második világháború vetett véget. A
keleti harctérrõl tífuszos fertõzéssel
tért haza. Az Erzsébet közkórház-
ban küzdöttek életéért, sikertelenül.
1941. december 1-jén hunyt el.
December 4-én a kórház ravatalo-
zójában a m. kir. honvédség tiszti-
kara és egy díszszázad tisztelgett a
hõsi halott bajtárs koporsója mellett.
Az egyházi szertartást dr. Bartók
Jenõ református lelkész végezte, míg
az egyház presbitériuma nevében
dr. Sesztay András búcsúzott Fehér
Gábortól. Vallotta, hogy a tanár-író

„a benne lakozó értékeket, amelyeket kincsként kapott
az Istentõl, két kézzel szórta maga körül, a tanítványok
lelkébe, az egyház, a barátok és a nemzet szolgálatában.”
Fehér Gábornak korábban emléktáblát állított a Zrínyi Ilona
Gimnázium is, míg síremléke az Északi temetõben talál-
ható.


