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hogy Örökösföldet ezután
már nemcsak társasházak
jellemzik.

HAJLÉKOT ADNAK.
Nyíregyházán egész
évben folyamatos a
hajléktalanok ellátása. A
krízisidõszak beköszönté-
vel egyre többen térnek
be a menedékhelyekre.
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MODERN ESZKÖZÖK
ÉRKEZNEK... Nagy értékû
onkológiai eszközök
segítik a gyógyítómunkát
a jövõben a Jósa András
Oktatókórház Onkológiai
Tömbjében.

: MEGÚJULTUNK
A kedves olvasók, nézõk az utóbbi idõben már találkozhattak a
címben is említett információval, akár óriásplakátokon, akár a
Napló hasábjain. A tény azonban mostanra látványos formát
öltött, hiszen aki a Nyíregyházi Televízióra kapcsol, azt érzékel-
heti, hogy a csatorna arculata teljesen átalakult, a logóval egye-
temben, kreatívan, helyi színezetû elemekkel igazodva a mo-
dern trendekhez. Mindez elsõ körben a mûsorajánló- és
reklámszpotokra, valamint a mûsorok java részének fõcímeire,
dizájnelemeire érvényes, köztük kiemelten is a délután hattól
óránként jelentkezõ, többszörös Helyi Érték Díjas hírmûsorra, a
Híradóra. A modernitást, lendületességet hozó imázsváltozás
folyamatos, készülve a jubileumi esztendõre. Jövõre ugyanis a
Nyíregyházi Televízió 30 évvel ezelõtti alapítását ünnepli –
Önökkel együtt, kedves nézõk.

A KIS SZTK NAGY NAPJA

Városszerte számos orvosi rendelõ újult meg az utóbbi hónapokban az önkor-
mányzat sikeres pályázatai vagy saját forrásai segítségével. A leglátványosabb
változás azonban talán a legtöbbeket érintõ, eléggé elhanyagolt épületen zajlott.
A Szent István utcai Városi Rendelõintézet nemcsak energetikailag korszerûsö-
dött, hanem meg is szépült, teljesebbé téve a belváros esztétikumát. A részletek
és további, az egészségüggyel kapcsolatos információk a 6. oldalon.

Átadták az állatpark legújabb szenzációját, a Viktória-há-
zat. A 640 millió forintból megvalósuló attrakció Dél-Ame-
rika élõvilágát és egyéb, a kihalás szélére sodródott, kü-
lönleges állatokat mutatja be. A Viktória-házban gyönyö-
rû madarak között sétálhatnak a vendégek, de kajmánok,
krokodilok és érdekes halak is láthatóak az épületben.

Nyíregyháza polgármestere avatta fel a Nyíregyházi Ál-
latpark legújabb szenzációját. A Zöld Piramis „kistestvé-
rét” 640 millió forintos beruházásból építették egy év alatt.
Ebbõl 250 millió forint egy nyertes városi pályázat forrá-
sából érkezett, a többit az önkormányzat biztosította kü-
lönbözõ címeken. Az önkormányzat, illetve az intézmény
a beruházástól az idegenforgalom élénkülését és a láto-
gatószám növekedését várja.

– A turizmus fejlõdése városunkban az utóbbi években
töretlen, két számjegyû a növekedés – mondta dr. Kovács

DÉL-AMERIKA IS BEKÖLTÖZÖTT SÓSTÓRA
Ferenc. – Idén elértük, hogy a legtöbb turistát fogadó 25
város között vagyunk, a vendégéjszakáink száma az idei
elsõ nyolc hónap adatai szerint a háromszorosa az orszá-
gos átlagnak. A turistákat a vendégszeretet, a szép, rende-
zett város mellett különféle attrakciókkal és látnivalókkal
várjuk, ezek sorát bõvíti mostantól a Viktória-ház.

Az új látványosságot ünnepélyes keretek között, sza-
lagátvágással adták át a nagyközönségnek dr. Kovács Fe-
renc polgármester, valamint dr. Vinnai Gyõzõ és Petneházy
Attila országgyûlési képviselõk és Gajdos László igazga-
tó. Az átadási ceremóniára leendõ látogatókat, nyíregy-
házi óvodásokat is meghívtak.

Az ünnepélyes avatás után az állatpark vezetõje tartott
tárlatvezetést a vendégeknek. A Viktória-házban Dél-Ame-
rika legkülönlegesebb élõlényeit lehet megtekinteni: kajmá-
nok, aligátorok, teknõsök mellett különleges halak látha-
tóak, és lenyûgözõ madarak között sétálhat a látogató. /4.
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

DECEMBER 4., CSÜTÖRTÖK

ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROGRAMOK
Mélyszegénységben és fogyatékkal

élõk – ezek a csoportok azok, akik élet-
minõségét javítaná az esélyegyenlõsé-
gi program, mely a Türr István Képzõ és
Kutató Intézet gondozásában valósul
meg 1,2 milliárd forintból, és a megyé-
ben 228 települést érint.

DECEMBER 4., CSÜTÖRTÖK

OSZTRÁK ADOMÁNY
Az ausztriai Bad Sauerbrunn-i adomá-

nyozók jóvoltából érkezett adomány a
Szent Kamill „Életet az életnek” Alapít-
vány Tallér utcai otthonába. A mostani
ajándék jelentõs része bútor, de tartalma-
zott a szállítmány tartós élelmiszereket,
ruhákat, ajándéktárgyakat, játékokat is.

DECEMBER 5., PÉNTEK

A KÓRHÁZBAN JÁRT A MIKULÁS
A Jósa András Oktatókórház gyer-

mekosztályán járt a Mikulás. A város-
házi dolgozók szakszervezete évek óta
meglátogatja és ajándékkal kedveske-
dik a kórházban fekvõ kicsiknek, ezút-
tal a polgármesterrel érkezve minden kis
beteget csomaggal lepett meg.

DECEMBER 5., PÉNTEK

„ADOMÁNY EXPRESSZ”
Elindult az „Adomány Expressz”. A

Magyar Vöröskereszt öt vidéki nagyvá-
ros bevásárlóközpontjában gyûjti a ka-
rácsonyi adományokat. Nyíregyházán
december 17-éig a Nyír Plazában vár-
ják a lakosság felajánlásait. Ezer csalá-
don szeretnének segíteni.

DECEMBER 5., PÉNTEK

VÉRADÓKAT KÖSZÖNTÖTTEK
Közel ezer véradást szervezett az idén

a Vöröskereszt megyei szervezete. A
többszörös véradókat ünnepelték és aján-
dékozták meg a megyeházán. A Véradók
Napja alkalmából minden évben elisme-
rik azokat, akik önként nyújtják a karju-
kat embertársaik megsegítéséhez.

DECEMBER 6., SZOMBAT

COCA-COLA KARAVÁN
A Coca-Cola Karaván országjáró kör-

útjának elsõ állomása Nyíregyháza volt.
Az érdeklõdõk találkozhattak Takács
Nikolasszal, a Magyar Vöröskereszt ön-
kéntesei pedig adományokat gyûjtöttek.
De volt adventi kézmûves alkotóház és
a MintaPinty Zenekar is színpadra lépett.

DECEMBER 5., PÉNTEK

OROSZUL VERSENYEZTEK
Magyarország-Oroszország Kultúrák

Dialógusa címmel rendeztek vetélkedõt
Budapesten. Az ország minden részé-
rõl érkezett középiskolások több kate-
góriában nevezhettek a megmérettetés-
re. A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázi-
um diákjai elõkelõ helyen végeztek.

VIRÁGOS NYÍREGYHÁZA
Idén is sikerrel szerepelt Nyíregy-

háza a három minisztérium, illetve az
országgyûlés három bizottsága, a Ma-
gyar Turizmus Zrt., Budapest Fõváros
Önkormányzata, a Magyar Kertépítõ
és Fenntartó Vállalkozók, valamint a
Magyar Önkormányzati Fõkertészek
Szövetsége és több civil szervezet ál-
tal meghirdetett Virágos Magyaror-
szágért környezetszépítõ versenyen.
Városunk minden évben pályáz a cím-
re, ebben az évben pedig két külön-
díjjal gazdagodott – tájékoztatta la-
punkat Keczkó János, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. közterület-fenntartásért
felelõs irodavezetõje.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A 20 éve töretlen sikerrel mûködõ, or-
szágosan ismert mozgalom célja, hogy fel-
karolja, támogassa és bemutassa a hazai
kertkultúrát, illetve elõsegítse a környezet-
barát, vendégváró ország kép kialakítását.
A hazai megmérettetésre évente közel 300
település nevez be, amelynek során a szak-
mai zsûri megválasztja a legvirágosabb
magyar várost és falut. Nyíregyháza min-
den évben pályáz, 2012-ben Arany Rózsa-
díjban részesítették.

ÉVEK ÓTA JÓL TELJESÍTÜNK

A szervezõbizottság akkori indoklása
szerint a megyeszékhely évek óta kiemel-
kedõ teljesítményt nyújt a környezetszé-
pítés területén. Ebben az évben sem tér-
hetett haza üres kézzel Nyíregyháza a

Budapesten megtartott díjátadóról, hiszen
két különdíjat is nyert.

DECEMBERBEN IS SZÉPÍTENEK

Az irodavezetõ lapunk kérdésére el-
mondta, hogy a parkrekonstrukciók még
az év végéhez közeledve is zajlanak Nyír-
egyházán. Csaknem háromezer négyzet-
méteren cserélték ki a talajt az Állomás
téren. A talajcserével a korábbi gyöngy-
kavicsos terület füvesítését készítik elõ,
mellyel tovább növekszik a nyíregyházi
zöldfelületek nagysága.

MEGÚJULÓ ÁLLOMÁS TÉR

A társaság a területen korábban már ki-
alakított egy kör alakú rasztert, melybe
oszlopos fenyõt és rózsatöveket ültettek,
játszóvárat helyeztek ki a gyerekeknek, il-
letve a napokban fejezõdött be a csaknem
210 méteres járdaszakasz helyreállítása is.

Keczkó János kifejtette, hogy terveik
szerint, ha az idõjárás engedi, még az idén
kihelyeznek oda padokat és szelencéket,
hogy az Állomás tér is teljesen megújul-
hasson.

DECEMBER 7., VASÁRNAP

GYÜLEKEZETI KEREKASZTAL
Az Evangélikus Roma Szakkollégium

tematikus hétvégéjén, a vasárnapi Gyü-
lekezeti Kerekasztal vendége volt
Langerné Victor Katalin, az EMMI tár-
sadalmi felzárkózásért felelõs helyettes
államtitkára.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

BEKÖLTÖZÖTT AZ AMAZONAS ÁLLATVILÁGA A VIKTÓRIA-HÁZBA

Alig egy év alatt elkészült a Nyíregyházi Állatpark
újabb szenzációja, a Viktória-ház. A Zöld Piramis kis-
testvérének is titulált épület nemcsak építészetileg
különleges, hanem az itt található állatok is ritkaság-
nak számítanak világszerte. Az egyedülálló attrakciót
már a park látogatói is megtekinthetik.

Szerzõ: Sipos Marianna

Akik azt gondolják, hogy az általam leírtak kicsit túl-
zásnak tûnnek, azok maguk is meggyõzõdhetnek minder-
rõl a már látogatható Viktória-házban. Azt hiszem, egyál-
talán nem természetes egy állatkertben, ha az épületben
sétánk során azt vesszük észre, hogy felettünk egy lajhár
piheni ki a fáradalmait, az meg még ritkább, ha egy elröp-
penõ különleges madár „tiszteli” meg a látogatót – mind-
ezekre számolnia kell azoknak, akik a Viktória-házra kí-
váncsiak.

RITKASÁGOK SZÁRAZON ÉS VÍZEN

A létesítményt nem egy hölgyrõl és még csak nem is a
gyõzelmet jelképezõ szóról nevezték el, hanem stílszerû-
en az amazonasi óriás-tündérrózsa vallhatja magáénak a
névadói szerepet: a Victoria amazonica, a tündérrózsák
királynõje díszeleg is a kupola alatt. Természetes élõhe-
lyén, az Amazonas lassú folyású mellékfolyóin elérhetik
akár a 2-3 méteres átmérõt, és még egy 35 kilós gyerme-
ket is elbírnak. A virágok nyíláskor fehérek, elvirágzásig
elõbb rózsaszínûvé, majd sötétvörösre változnak.

Ha már egy vízi növénnyel indítottunk, akkor folytas-
suk a vizek élõvilágának bemutatásával. Miután a Zöld
Piramisban nagy sikernek örvend az Ócenárium, a tenge-
rek élõvilágával, így a „kishúg” az édesvizek állatait hi-
vatott bemutatni, sokszínû halakkal, óriás rájával. De szin-
tén élettere a víz azoknak a különleges páncélos hüllõk-
nek, melyekre rá fog csodálkozni a nagyérdemû közön-
ség. Farkasszemet nézhetünk a kubai krokodillal és a fé-
lelmetes, ötméteres mississippi aligátorral is. Gajdos László

igazgató még néhány különlegességet említett: sajátos
technikai megoldással megnézhetjük, hogy éli minden-
napjait az afrikai sivatagban õshonos csupasz turkáló, de
igazi különlegesség a sörényes hangyász, melynek nem
tudni melyik az eleje és a hátulja. Neki viszont életmódot
kellett változtatnia, a hangyák helyett egy speciális táp-
szerrel kell beérnie. A különleges kígyász daru is más ét-
rendre kényszerült nálunk. Kígyók helyett a csirke került
fel az étlapjára fõfogásnak. De ezzel még nem ért véget a
kuriózumok sora. Csak néhány kedvcsinálónak: látható a
világ legritkább és legkisebb tigrise, a szumátrai, a binturong,
amirõl nehéz eldönteni, hogy medve vagy macska, de ide
költözött a nemespapagáj is, melynek különlegessége, hogy
a hím és a tojó nem is hasonlít egymásra. Amíg az „urak”
zöld színben pompáznak, a „hölgyek” rubinvörös ruhát
viselnek. Nem véletlen tehát, hogy a Viktória-ház mosdó-
jában ez a két színvilág uralkodik, jelezve a férfiak és a nõk
számára fenntartott illemhelyiséget.

ÁLLATOK ÉS NÖVÉNYEK ÉLETKÖZÖSSÉGE

Ám nemcsak az állatok sokszínûségérõl lehetne regényt
írni, hanem a növényekrõl is, hiszen az új attrakcióban az
állatok és a növények életközösséget alkotnak. Láthatunk

sivatagi kaktuszokat, trópusi növényeket, és megismerked-
hetünk azon növényekkel is, melyeknek a termését jól is-
merjük, naponta fogyasztjuk. A Viktória-ház Pizzazoo-
jában – többek között – kakaó- és kávécserje, banán, na-
rancs, citrom, vanília növények ölelésében fogyaszthat-
juk itt el ebédünket.

De nemcsak az élõlények szolgálnak érdekességgel az
ide látogatóknak, hanem azok az állandó kiállítások is,
melyek igazi különlegességnek számítanak még a szak-
emberek körében is. Párniczky József lelkész-tanár, több
száz egyedbõl álló rovargyûjteménye hatalmas értéket
képvisel, hiszen olyan fajokkal is találkozhatunk közöt-
tük, melyek már nem találhatók meg a természetben. A
másik tárlat pedig a kagylók és csigák sokszínûségét mu-
tatja be a látogatóknak.

BEFELÉ NÕ A TETÕ

Meglepi majd a betérõt, hogy a ház teteje nem felfelé
csúcsosodik, ahogy megszokhattuk, hanem befelé nõ.
Mintha a kétbalkezes Mekk Elek, az ezermester készítette
volna. Ez viszont nem így van. A különleges tervezés le-
hetõvé teszi az esõvíz összegyûjtését, mely köztudottan a
legjobb a növények öntözéséhez.

BESZÉDES SZÁMOK

A sóstógyógyfürdõi park, az állatkertek fejlesztésére ki-
írt uniós pályázaton, az országban egyedüli állatkertként
nyert el 250 millió forintos támogatást a fejlesztéshez.

Az igazgató arra is kitért, hogy az új létesítménytõl 50
ezres látogatószám-növekedést remélnek, mellyel a be-
ruházás költsége öt év alatt megtérülhet. Ezzel nem ért
még véget a fejlesztések sora, hiszen tavasszal adják át a
nagyközönségnek az Andok világát bemutató további fej-
lesztést, mely a Sóstógyógyfürdõ fejlesztését célzó, száz
százalékban támogatott 2,1 milliárd forintos pályázat ré-
szeként valósul meg. Ebbõl a projektbõl már tavasszal bõ-
vülhetett a fókashow lelátója és jelentõs számban bõvült
a park elõtti parkolók száma is.

Gajdos László és dr. Kovács Ferenc az ünnepélyes átadáson

(Folytatás az 1. oldalról.)
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A HÉT TÉMÁJA HÍREK

Nyíregyházán egész évben folyamatos a hajléktala-
nok ellátása. A krízisidõszak beköszöntével egyre töb-
ben térnek be a menedékhelyekre. Az elõzõ lapszá-
munkban a Periféria Egyesület munkáját mutattuk be,
akik az utcákon élõket segítik. Most pedig az Oltalom
Szeretetszolgálat krízisidõszakban betöltött szerepé-
rõl beszélgettünk Laborczi Gézával, a szeretetszolgá-
lat intézményvezetõjével, egyben lelkészével.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Folyamatosan növekszik az Oltalom Szeretetszolgálat
intézményeinek átlagos kihasználtsága a krízisidõszak
beköszöntével. A nappali melegedõbe most 100–150 el-
látott érkezik napi szinten, az éjjeli menedékhelyen 110
körüli a létszám, a népkonyhai szolgáltatást pedig több
mint 150 hajléktalan veszi igénybe. Laborczi Géza intéz-
ményvezetõ elmondta, hogy ilyen krízisidõszakban elsõ-
sorban az életmentés a feladatuk. Ezek a szolgáltatások
egész évben biztosítottak a hajléktalanok számára, azon-
ban van egy idõszaki ellátásuk is, amit csak novembertõl
tavaszig lehet igénybe venni. Ez egy úgynevezett lábado-
zónak a mûködtetése, amit minden évben megpályáznak
a Hajléktalanokért Közalapítványtól. Ennek az a lényege,
hogy a hajléktalan emberek, ha bekerülnek a kórházba,
és azt követõen, amikor már letelik az egészségügyi keze-
lésük, nem az utcára kerülnek ki, hanem az úgynevezett
lábadozóban erõsödhetnek meg. Ott a betegek egészség-
ügyi felügyeletben részesülnek, ételt kapnak és orvos is
jár hozzájuk. Minden évben így 15, a kórházból frissen

kikerült hajléktalan embernek tudnak biztosítani egészség-
ügyi-szociális ellátást a krízisidõszakban – tette hozzá.

NYITOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Laborczi Géza hangsúlyozta, a céljuk az, hogy aki se-
gítséget kér, annak megfelelõ ellátást tudjanak biztosíta-
ni. Az éjjeli menedékhelyük is például egy nyitott szolgál-
tatás. Aki újonnan érkezik, annak csak egy orvosi igazo-
lást kell vinnie magával, ami azt bizonyítja, hogy közös-
ségbe mehet, és nem rendelkezik olyan fertõzõ betegség-
gel, ami ártalmas lenne társaira. Az intézményvezetõ ki-
fejtette, hogy vannak olyan hajléktalanok, akik az éjjeli
menedékhelyre azért térnek be, mert fedél nélkül marad-
tak, de olyanokról is van tudomása, akik onnan járnak
dolgozni. Szeretné, ha intézményeikben minden hajlék-
talan emberi körülmények között vészelhetné át a hideg
napokat. Hangsúlyozta: mind a nappali, mind az éjjeli
menedékhelyen senkit nem küldenek el, és nagyon fon-
tos, hogy ezzel életeket tudnak menteni.

HAJLÉKOT ADNAK ÜNNEPELT A ROTARY

Pénzes Marianna, a nyíregyházi Rotary Club elnöke
és dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere

Nyolcvan évvel ezelõtt alakult meg a nyíregyházi
Rotary Club, s a szervezet éppen tíz évvel ezelõtt ala-
kult újra. A kettõs jubileum tiszteletére ünnepi ülést
tartottak a megyeházán.

1934. január 14-én alakult meg a nyíregyházi Rotary
Club. Az ünnepségen akkor öt testvérklub képviselõi is
megjelentek, mások pedig írásban üdvözölték az ország
11. Rotary szervezetét. A nyíregyházi Rotary Club 1938
novemberéig mûködött, majd éppen tíz évvel ezelõtt ala-
kult újjá. A rendezvényen részt vett dr. Ulrich Attila, Nyír-
egyháza alpolgármestere is, aki a civil szervezetek, köz-
tük a nyíregyházi Rotary Club fontosságát hangsúlyozta.

A nyíregyházi Rotary Club az elmúlt tíz évben számos
rendezvényt szervezett. Folyamatos a nemzetközi csere-
diák-kapcsolat és az a karitatív munka is, amellyel a szer-
vezet az elesetteket segíti. A rendezvényen Lengyel Ta-
más, a Rotary Club kormányzója a nyíregyházi Rotary Club
számára elismerõ oklevelet adott át. Az ünnepi közgyû-
lést követõen a Rotary meghívására Varnus Xavér két kon-
certet is adott Nyíregyházán.
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NAPRÓL NAPRA HÍREK

A Szent István utcai leromlott állagú épület a Nyír-
egyháza város kilenc közintézményének energetikai
korszerûsítése címû pályázat segítségével újult meg,
több mint 60 millió forintból. A köznyelvben csak kis
SZTK-ként ismert épületet ünnepélyes keretek között,
szalagátvágással adták át a városlakóknak.

A Szent István utcai épület külsõ homlokzata teljesen
átalakult és most már új köntösben pompázik. Szigetelést
kapott, kicserélték a régi nyílászárókat és a teljes fûtési
rendszert. Az önkormányzat ráadásul a pályázati forráso-
kat önerõbõl 5,6 millió forinttal kiegészítette, melybõl töb-
bek között burkolatjavítást, festési munkálatokat és radiá-
torcserét finanszíroztak. Mindemellett pedig új vizsgálót
is létrehoztak a szûrésekhez.

MEGÚJULT KÜLSÕ ÉS BELSÕ

– Az épület mellett több orvosi rendelõ is megújult ön-
kormányzati segítséggel – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc
polgármester, aki kifejtette, hogy emellett a város által lét-
rehozott Egészségügyi Támogató Alapnak köszönhetõen
most már egyre több helyen modern és megszépült kör-
nyezetben fogadhatják az orvosok a betegeket. A kis SZTK-
ban egyébként két gyermekorvosi rendelõ, öt fogorvosi
rendelõ, sportorvos, fogászati röntgen és a foglalkoztatás-

MEGSZÉPÜLT A VÁROSI RENDELÕINTÉZET

egészségügyi szolgálat áll a városlakók rendelkezésére.
Dr. Karácsony Éva, a kis SZTK-ban dolgozó fogorvos ér-
deklõdésünkre elmondta, hogy részben önerõbõl, részben
pedig a várostól nyert forrásból kicseréltette rendelõjében
a teljes aljzatburkolatot, a csöveket a falakban, az ablako-

kat, a radiátorokat, de ki is festettek és új szekrényeket is
vásárolt. Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igaz-
gatóság vezetõje hozzátette, a megszépült környezet mel-
lett az is feltûnõ lehet majd, hogy már senki sem fog fázni
a Városi Rendelõintézetben.

MODERN ESZKÖZÖK ÉRKEZNEK AZ ÚJ ONKOLÓGIÁRA

Nagy értékû onkológiai eszközök segítik a gyógyí-
tómunkát a jövõben a Jósa András Oktatókórház On-
kológiai Tömbjében. Az eszközpark jelentõsen hozzá-
járul az itt ellátott betegek állapotának javulásához,
valamint az Onkológiai Centrum minõsítésének meg-
tartásához, térségi ellátási szerepének megõrzéséhez
és szakmai együttmûködések fejlesztéséhez. A beru-
házás összértéke közel 1,8 milliárd forint volt.

Szerzõ: Mikita Eszter

Évente közel 1200 új beteget látnak el a Jósa András
Oktatókórház Onkológiai Centrumában a mintegy 400

visszatérõ, folyamatos kezelésben részesülõ páciens mel-
lett. A Tömbkórház Projekt keretein belül új Onkológiai
Tömb is épült a kórház területén, ahol kedvezõbb körül-
ményeket biztosítanak a betegeknek. 25 év után megva-
lósul a járó- és a fekvõbetegek elkülönítése, és olyan kö-
rülmények között folyhat a gyógyítómunka, amely a páci-
enseknek és az egészségügyi dolgozóknak is kedvezõ. Az
új épület mellett 1,8 milliárd forint értékben modern esz-
közök is javítják a betegek esélyeit. Többek között két li-
neáris gyorsító, a hozzájuk tartozó, a sugárterápiás ada-
tok biztonságos kezelésére alkalmas hálózati és besugár-
zástervezõ rendszer, CT szimulátor és digitális röntgenké-
szülék is segíti a szakemberek munkáját.

Az új eszközpark jelentõsen hozzájárul a kórház On-
kológiai Centruma minõsítésének megtartásához és térsé-
gi ellátási szerepének megõrzéséhez.

TELJES KÖRÛ ELLÁTÁS

Dr. Adorján Gusztáv, a kórház fõigazgató-helyettese a
Nyíregyházi Televízió Híradójának azt mondta, olyan drá-
ga készülékekkel lesz gazdagabb a kórház, amely nem
minden gyógyítóintézménynek adatik meg. A berendezé-
sek segítségével a környezõ megyékbõl is tudnak betege-
ket fogadni a szakemberek.

A fejlesztés az Országos Onkológiai Intézet szakmai
támogatása mellett valósul meg. A korszak legmodernebb
eszközei közé tartozó berendezések teljes körû, modern
onkoradiológiai ellátást tesznek lehetõvé.

Dr. Erfán József, az Onkológiai Centrum osztályvezetõ
fõorvosa azt mondta, az elmúlt 25 év alatt nagyon sokat
változtak a sugárkezelési lehetõségek. Ma már precízeb-
ben, pontosabban lehet a szükséges kezeléseket elvégez-
ni. Az osztályvezetõ fõorvos hozzátette, egy kis terület
sugarazásánál nem károsodnak a környezõ szövetek, ke-
vesebb mellékhatás léphet fel a pácienseknél. 

A gépek teljes körû mûködése a tervek szerint 2015
nyarától várható, hiszen a betegek biztonsága érdekében
szakemberek: orvosok és fizikusok tesztelik azokat. A be-
tegellátás azonban folyamatos az Onkológiai Centrum-
ban.

A türelem évének nevezte Mangol Csilla, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak fõigazgatója 2014-
et. A kórházvezetõ errõl sajtóreggelin beszélt, ahol el-
mondta, az elkezdett beruházások jövõ év õszén feje-
zõdnek be. Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató-helyettes
pedig az itt folyó munkát méltatva azt mondta: szá-
mos eredmény országosan is kiemelkedõ.

Szerzõ: Erdõs József

Mangol Csilla fõigazgató hangsúlyozta, hogy a tömb-
kórház, a sürgõsségi osztályra kapott pluszforrás, valamint
a rehabilitációs projekt mind a Nyíregyházán és a megyé-
ben élõket szolgálja. Hozzátette, az építkezések mellett
fontosak az olyan projektek is, amik az energiahatékony-
ságot szolgálják, és ezzel is százmilliós megtakarítást ér-
nek el.

FOLYTATÓDNAK A BERUHÁZÁSOK A KÓRHÁZBAN
A nagyberuházások eddig nem jelentettek komoly gon-

dot a betegellátásban, errõl már dr. Adorján Gusztáv, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak déli pólusának fõ-
igazgató-helyettese beszélt. A nyíregyházi Jósa András mel-
lett a nagykállói intézményért is felelõs szakember azt mond-
ta, az orvosszakmai eredmények mellett fontos az is, hogy
vannak olyan területek, ahol jelentõsen sikerült a várólistát
is csökkenteni.

A kórház éves szinten közel 80 ezer fekvõbeteget lát el,
a járóbetegek száma pedig meghaladja a kétmilliót. A Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak többi intézménye
is nagy forgalmú betegszámmal dolgozott.

Dr. Szondi Zita, az északi pólus fõigazgató-helyettese
kiemelte: Mátészalkán, Fehérgyarmaton, valamint Vásá-
rosnaményban 31 ezer fekvõbeteget és egymillió járóbeteget
láttak el, illetve sikerült 15 új orvost is felvenni.
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

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

A legújabb Opel Vivaro premier elõtti bemutatásá-
val nyitotta meg kapuját az Opel Csõsz Kft. új Haszon-
gépjármû Centruma múlt hét pénteken Nyíregyházán,
a Kosbor utca 2–4. szám alatt.

Tüttõ László, az Opel Magyarország flottaigazgató-
jának prezentációja után Szalay Balázs személyes DA-
KAR élménybeszámolóját hallgathatták meg az üzleti
szféra képviselõi, majd szombaton és vasárnap nyílt nap
keretében várták az érdeklõdõket.                                         (x)
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

MÉG EGY GYERTYA ÉG

Az ország 11 egyházmegyéjében, több száz telepü-
lésen gyûjt adományokat a Katolikus Karitász a szegé-
nyek megsegítése érdekében. A karitász ezzel kapcso-
lódik az Egymillió csillag a szegényekért nemzetközi
akcióhoz. A karitatív gyûjtési akciónak idén Nyíregy-
háza volt az elsõ állomása. Szombaton és vasárnap a
görögkatolikus püspöki hivatal udvarára várták az ado-
mányozókat.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

Benépesült vasárnap délután a görögkatolikus püspöki
hivatal kertje, amely a hétvégére a nagy adakozó, Szent
Miklós udvarává alakult át. Zenés programok, közismert
fellépõk szórakoztatták a közönséget. A debreceni Lautitia
vegyeskar, a kispapok Szent Damján Kórusa és Magyar-
ország hangja, Pál Dénes is hallható volt. A zene mellett
ráadásul az egyházközségek meg is vendégelték a látoga-
tókat, sátraikban sokféle finomságot kínáltak. Így kapcso-
lódott a görögkatolikus egyház az Egymillió csillag a sze-
gényekért nemzetközi akcióhoz. Az 1998-ban Franciaor-
szágból elindult mozgalom a nehéz sorban élõ emberek-

CSILLAGOK GYÚLTAK A SZEGÉNYEKÉRT
re kívánja felhívni a figyelmet és a karácsony elõtti idõ-
szakban minden évben számukra gyûjtenek anyagi támo-
gatást.

ODAFIGYELÜNK EMBERTÁRSAINKRA

Dr. Seszták István, a Hajdúdorogi Egyházmegye pasz-
torális helynöke elmondta: – Ez az akció is arra hívja fel a
figyelmet, hogy számos olyan embertársunk van, akinek a
nélkülözése, lelki, anyagi, pszichológiai értelemben sajnos
megkérdõjelezhetetlen. A rajtuk való segítés az egyház szá-
mára, illetve minden embertársunk számára, szintén meg-
kérdõjelezhetetlen. Ennek az akciónak a fontossága rész-
ben a nemzetközisége. A karácsonyi várakozás közepette,
hosszabb idõn keresztül a világ szinte minden pontján job-
ban odafigyelünk az embertársainkra és nemcsak odafigye-
lünk, hanem megpróbálunk segíteni is rajtuk.

Magyarországon a szolidaritás egymillió csillaga idén
elsõként Nyíregyházán ragyogott fel, ám a következõ he-
tekben az ország számos pontján arra figyelmeztet, hogy
sok olyan ember van, aki napi megélhetési gondokkal küzd
és figyelni, segíteni kell rajtuk.

Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye megyés püs-
pöke kifejtette: – Jót tenni jó, ezt nagyon jól tudjuk és mégis
sokszor lusták vagyunk rá, vagy valami van bennünk, ami
miatt mégis késlekedik a szívünk, hogy ezt megtegyük.
Amikor összefogunk, akkor könnyebb ezt megtenni és
akkor mindnyájunkban az a fajta másik erõ, a jóság, ami
szintén ott van bennünk, nagyobb erõre kap.

Az egymillió csillag a szegényekért nyíregyházi prog-
ramján az is kiderült, az ország tizenegy egyházmegyéjé-
ben, több száz településen gyûjt adományokat a követke-
zõ hetekben a Katolikus Karitász, a nélkülözõ családok és
egyedülállók megsegítése érdekében.

Advent második vasárnapján is színes program várta a
nyíregyháziakat. Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza MJV alpol-
gármestere gyújtotta meg a második gyertyát a város ad-
venti koszorúján, a Kossuth téren. Az ünnepélyes eseményt
követõen Gáspár Laci lépett fel a forgatag színpadán. E hét
végén Kállay-Saunders András várja majd a nyíregyhá-
ziakat. További részletek a 7. oldalon.

FORGATAGOS KÉZMÛVESKEDÉS

Az ünnepvárás jegyében a szövés-fonás bemutatásával
és kipróbálásával indult a rendezvénysorozat, melynek
keretében a gyerekek megismerkedhetnek számos népi
mesterséggel, egyebek mellett a paszománykészítés, a
kovácsolás, a fafaragás, az üvegmûvesség és a gyöngyfû-
zés fortélyaival, kézmûves ajándékokat készíthetnek ka-
rácsonyi meglepetésnek. Az Aranykapu Népmûvészeti
Egyesület tagjainak foglalkozásai hétköznapokon 9–12
óráig, valamint 15–18 óráig látogathatók, és december 21-
éig tartanak, a Karácsonyi Forgatagban található foglalkoz-
tatóházban.

A közelmúltban tizenhatodik alkalommal rendezte
meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövet-
sége a Vállalkozók Napját, ahol a hagyományoknak
megfelelõen az üzleti élet legrangosabb díjait is átad-
ták. A rendezvényen elhangzott: a vállalkozók kocká-
zatvállalása és munkája nélkül elképzelhetetlen az or-
szág gazdasági felemelkedése.

Az eseményen Perlusz László, a VOSZ ügyvezetõ igaz-
gatója felkonferálta a díjazottakat. Bencze Antal, a KE-VÍZ
21 Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint Bárány László, a
Mastergood cégcsoport tulajdonosa a VOSZ Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei szervezetének felterjesztése alap-
ján kapta Az év vállalkozója díjat.

Bencze Antal, a KE-VÍZ 21 Zrt. elnök-vezérigazgatója a
Nyíregyházi Naplónak elmondta: kimondhatatlanul bol-
dog, hogy sok évtizedes munkáját az utóbbi idõben két
jelentõs elismeréssel is jutalmazták. Nemrégiben Nyíregy-
háza közgyûlése Inczédy György életmûdíjban részesí-
tette, most pedig átvehette a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének magas szakmai elismerését.
Bencze Antal 1966 óta él a szabolcsi megyeszékhelyen,
azóta „Nyíregyházáért dolgozik és a szíve is Nyíregyhá-
záért dobog” – vallja. Nagyon megszerette a várost és az
itt élõ embereket is. Büszke arra, hogy hozzájárulhatott a

fejlõdéshez, részt vállalhatott a beruházásoknál, melyek
közül kiemelte a hamarosan befejezõdõ szennyvízprog-
ramot. A cégvezetõ úgy látja: küzdelmesen indult annak
idején a vállalkozás, ma pedig elismert cég lett. Ez elkép-
zelhetetlen lett volna a várossal való együttmûködés és a
családja támogatása nélkül.

Kitüntetésben részesült továbbá a megyébõl Járku Tamás,
a Trans-Tour 90 Közlekedési Kft., valamint Bezzegh Attila, a
Bezzegh Kft. ügyvezetõje.

MIKULÁS ÉS PÁLINKA
December 6-án, szombaton pálinkalovagok hosszú

sora vonult be az újfehértói görög katolikus templom-
ba, megünnepelni Szent Miklóst, aki a pálinkafõzõk
védõszentje is.

A Magyar Pálinka Lovagrend hagyományteremtés cél-
jából 2007 óta megtartja Szent Miklós napján a Magyar
Pálinka Napját. Osztogattak már az uniós szomszédaink
felõl érkezõknek pálinkát és rendszeresen tartanak ünne-
pi szentmisét is. Idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Újfehértón tartották a megemlékezést a Zsindelyes Pálin-
kafõzde meghívására. A görög katolikus templomban 65
pálinkalovag gyûlt össze az ünnepségre, ahol három pap
részvételével a pálinkákat, illetve Szent Miklós ikonját
megáldották. (Részletek a www.nyiregyhaza.hu-n.)

KIEMELKEDÕ MEGYEI VÁLLALKOZÁSOK

A közelmúltban Szent Kristóf-díjat vehetett át a gyer-
mekvédelem területén végzett kiemelkedõ szakmai te-
vékenysége elismeréseként Tóth Edina, a Sója Miklós
Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola pedagógiai
asszisztense Balogh Zoltántól, az emberi erõforrások
miniszterétõl.

A Huszár-telepen született, és azóta is ott élõ pedagó-
gus érdeklõdésünkre elmondta, váratlanul érte a díj el-
nyerése, de megtiszteltetésnek érzi, hogy õ kaphatta meg
azt. Kifejtette, hogy mivel ismeri az ott élõ családokat, a
sorsukat, azok pozitív és negatív élményeit, a munkája
nemcsak napi 8 órából áll, hiszen civil emberként is segít
nekik.

– Már azt nagy változásnak tartom, hogy az egyház fel-
karolta a Huszár-telepen élõket. A hitéletet próbáljuk a
gyerekeknek hangsúlyozni, hogy fontos legyen számuk-

KITÜNTETTÉK A HUSZÁR-TELEPI PEDAGÓGUST
ra: bízzanak magukban és a jóistenben is. Pozitívumként
élem meg, hogy vasárnaponként egyre többen járunk szent
liturgiákra és a családok is igényt tartanak arra, hogy az
atyákkal beszéljenek– hangsúlyozta a miniszteri kitünte-
tésben részesült Tóth Edina, a Nyíregyházi Televízióban.

TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK
Társadalmi kihívások és válaszok Európában címmel tar-

tottak kerekasztal-beszélgetést kedden, a Hotel Centrálban.
Már hagyomány, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség
Nonprofit Kft. részeként tevékenykedõ Europe Direct Infor-
mációs Központ minden év végén szervez a mostanihoz
hasonló szakmai fórumokat.

Nyíregyháza képviseletében Jászai Menyhért alpolgár-
mester, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részé-
rõl Gere László tervezõ-elemzõ, valamint dr. Fábián Ger-
gely, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának általá-
nos és fejlesztési dékánhelyettese szólt a demográfiai kér-
désekrõl, a migrációról, a fiatalok jövõképérõl, a nyugdí-
jasok helyzetérõl és a fejlesztési politikáról. A rendezvény-
rõl készített felvétel teljes egészében megtekinthetõ majd
karácsony hetében a Nyíregyházi Televízióban.

Jászai Menyhért, Gere László és dr. Fábián Gergely

Bencze Antal átveszi a kitüntetést
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ÉRDEKESSÉGEK AKTUÁLIS

„Népszerû Örökösföld” – ezzel a szalagcímmel je-
lent meg a Nyíregyházi Napló elsõ számában az a hír,
hogy Örökösföldet ezután már nemcsak társasházak
jellemzik majd, hanem a lakótelep környezetében – el-
fogadható áron – kínál magánerõs építkezéshez ingat-
lant egy gazdasági társaság. Az ott kialakult anomáliák,
csak a napokban, húsz év elteltével oldódtak meg.

Szerzõ: Sipos Marianna

Az új tervek láttán, sokan kezdtek el Örökösföldrõl
másképp gondolkodni, és lehetõséget láttak abban, hogy
ide építsenek családi fészket. A szóban forgó – közel 60
hektár – területet északon a Pazonyi út, nyugaton a Futó
utca, délen a Szalag utca, keleten egy mezõgazdasági te-
rület határolta. Az akkor bemutatott terveken egy újszerû,
modern, kertvárosias jellegû építészeti környezetet láthat-
tunk viszont. Könnyen elcsábulhat bárki az ilyen tervek
láttán. Ahogyan sokan el is csábultak, annak ellenére is,
hogy a cikkíró hajdani újságíró kolléga is, többször ad
hangot aggályainak.

AGGÁLYOK 1994-BÕL

A terveket bemutató 1994. márciusi lakossági fórumon
jelen volt Veres István, a város akkori és mai városi fõépí-
tésze is, akinek az újságíróhoz hasonló aggályai voltak az
ingatlanértékesítéssel kapcsolatban. Olyannyira, hogy a
városfejlesztés ezen formájának szakmaiatlansága nagy-
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy akkoriban lemondott
az irodavezetõ beosztásáról. Veres István ma ismét Nyír-
egyháza fõépítészeként dolgozik. Félelmei mára beiga-
zolódtak, még két évtized távlatából is „kísértették” az
akkori telekértékesítés anomáliái.

KORÁBBAN NEM FIGYELTEK RÁJUK

– Csak nemrégiben rendezõdött ezeknek az utcáknak a
tulajdonviszonya – kezdte a visszaemlékezést. – Amikor
a gazdasági társaság eladásra kínálta, akkor sem volt köz-
mûvesítve a terület. Az akkori tulajdonosnak volt egy épí-
tési joga, de nagyon sokat kellett volna ráfordítani ahhoz,
hogy közmûvesítve legyen a terület, így ezt nem is tették
meg. Úgy gondolták: majd megfizettetik ezeket a költsé-
geket az új telektulajdonosokkal – mesélte Veres István. –
Az akkori közgyûlés elfogadta az ingatlantulajdonos gaz-
dasági társaság által készíttetett rendezési terveket. A te-
rület elején társasházak épültek, mögötte pedig családi
házakat terveztek. De a tervek megvalósítása kisiklott, így
20 év távlatából is csak alig a fele valósult meg. Ma is
láthatják az arra járók, hogy nemcsak üres telkek árvál-
kodnak a térségben, de üres lakások tömkelege is van még.

RENDEZÕDÕ VISZONYOK ÉS FEJLESZTÉSEK

Nemrégiben rendezõdtek a közúti tulajdonviszonyok
Örökösföld északi részének, családi házas lakónegyedé-
ben. 2014-ben került az önkormányzat tulajdonába
Örökösföld északi részének úthálózata. Közgyûlés dön-
tött arról, hogy a városrésznek a korábbi évekbõl vissza-
maradt út- és tulajdonviszonyait egy hosszú tárgyalásso-
rozat után rendezi és lakossági kérésre is, az önkormány-
zat tulajdonába helyezi azokat. A környéken élõk már
korábban is jelezték, sok problémájuk volt a téli hóel-
takarítással, az utak karbantartásával, a közvilágítás hiá-
nyával, valamint a csapadékvíz-elvezetõ árok tisztítása sem
volt megoldva. A lakónegyedben mindezeken túl hiányo-
sak voltak a közlekedési jelzõtáblák, és elõfordultak olyan
esetek is, amikor a lakosok saját maguk helyeztek el fek-
võrendõr-jellegû forgalomcsillapító eszközöket. Nyíregy-
háza önkormányzata idén tavasszal vállalta, hogy a ko-
rábbi vezetések alatt kialakult áldatlan állapotok rende-

AZ ÖNKORMÁNYZAT ODAFIGYEL ÖRÖKÖSFÖLDRE IS
tával, a csapadékvíz-elvezetési problémákkal és a közvi-
lágítás hiányával kapcsolatban. – A lakók ígéretet kaptak
arra, hogy – természetesen nem rögtön és egyszerre, de –
megoldódhatnak az itt élõk húsz éve húzódó gondjai –
mondta dr. Kukucska János.

MEGFIZETTÉK A TANULÓPÉNZT

– Ahogy a közmondás is tartja, minden rosszban van
valami jó, ez az eset is tanulópénz volt, amibõl már tanul-
tak azok az ingatlantulajdonosok, akik a Szalag utca mö-
gött értékesítenek telkeket – tette hozzá Veres István fõ-
építész. – Õk már tudják, ahhoz, hogy megfelelõ környe-
zetet tudjanak biztosítani leendõ lakóiknak, elõször be kell
fektetni. Közmûveket kell építeni és csak azt követõen ér-
demes értékesíteni az ingatlant, hogy elkerüljék a hasonló
problémákat. Ez máshogy nem megy – nyomatékosította
Veres István.

zésével odafigyel erre a városrészre, és megkezdi a fel-
adatok becsatolását az önkormányzati tennivalók közé,
amelyek a lakosság komfortérzetén javítanak.

ODAFIGYELÕ KÉPVISELÕ

Halkóné dr. Rudolf Éva, a környék önkormányzati kép-
viselõje a Nyíregyházi Televízió Híradójának kifejtette, az-
zal, hogy visszakerült a tulajdonjog az önkormányzathoz,
komoly feladatot is kaptak. Már az önkormányzati válasz-
tás kampányidõszakában is többször részt vett lakossági fó-
rumokon a városrészben és kikérte a lakosok véleményét is
a területtel kapcsolatban. Úgy tervezi, közösen kell ezt a
problémát megoldani úgy, hogy sorrendet állítanak fel az
elvégzendõ feladatokról. Az önkormányzat sem garantál-
hatja, hogy az évek (évtizedek) óta húzódó problémákat
egy-két éven belül megoldja. A képviselõ hozzátette, kö-
zös gondolkodásra és közös problémamegoldásra van szük-
ség annak érdekében, hogy a város költségvetésében he-
lyet kapjon a városrész útjainak rendbetétele. Úgy fogal-
mazott, közösen, szép lassan megoldható az, hogy az ott
élõk komfortosan és biztonságosan érezzék magukat.

A VÁROSÜZEMELTETÉS NEKILÁTOTT

Nyíregyháza közterületeivel a város fenntartásában mû-
ködõ NYÍRVV Nonprofit Kft. foglalkozik. A városüzemelte-
tõ társaság 2014 õszén kapta meg feladatul a városrész út-
jainak mûködtetését. Dicsõ Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
Közterület-kezelési csoportjának vezetõje elmondta, no-
vemberben máris elvégezték azokat a szükséges és évek
óta hiányzó feladatokat, amelyeket az elõzõ tulajdonos nem
tett meg. Többek között megtörtént az utak kátyúzása, fe-
lülvizsgálták és pótolták a közlekedési jelzõtáblákat, vala-
mint kitisztították az eddig sok gondot okozó csapadékel-
vezetõ árkot is. A munkálatoknak még nincs vége, a város-
üzemeltetés szakemberei folyamatosan végzik a lakosság
igényeinek figyelembevételével a közterület javításával
kapcsolatos feladatokat.

ÉRZÉKELIK A LAKÓK A VÁLTOZÁST

Dr. Kukucska János, az ott élõk nevében, köszönetét
fejezte ki a városvezetésnek a döntésért. Elmondta: na-
gyon örülnek ennek a lépésnek, és már „kézzelfogható”
eredménye is van annak, hogy rendezõdtek a városrész-
ben az utakra vonatkozó tulajdonviszonyok, hiszen a vá-
rosüzemeltetõ gazdasági társaság kátyúzásokat és a csa-
padékvíz-elvezetõ árkok tisztítását is elvégezte. Arról is
beszámolt, hogy a térség önkormányzati képviselõje fó-
rumra is invitálta a térség lakóit, ahol az itt élõk elmond-
hatták igényeiket. Számos jelzés érkezett az utak állapo-

SZÁZMILLIÓK ÖRÖKÖSFÖLDRE

Az élhetõ lakókörnyezetért, nemrégiben látványos fej-
lesztések zajlottak Örökösföldön. A nyíregyházi önkor-
mányzat mintegy 250 millió forint vissza nem térítendõ
támogatást nyert a lakótelep rehabilitációjára. A pénz-
összegbõl két óvoda külsõ felújítása valósul meg, tíz
emeletes házon elvégezték az energetikai fejlesztést, s a
városrészben egy húszezer négyzetméteres ligetes par-
kot és kutyafuttatót alakítottak ki. Emellett egy másik pá-
lyázati forrásnak és az önkormányzatnak köszönhetõen,
460 millió forintot fordítanak a harmincéves Móra Fe-
renc Általános Iskolára és már több mint egy tucat új
térfigyelõ kamera ügyel az itt élõk biztonságára.

HÚSZÉVES A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

HELYI IPARÛZÉSI ADÓELÔLEG FELTÖLTÉSE
2014. DECEMBER 20.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Adóosztálya felhívja a vállalkozók figyelmét, hogy akik
társasági adóban adóelôleg-kiegészítésre, -feltöltésre kö-
telezettek, azok helyi iparûzési adóban is feltöltésre köte-
lezettek. Az adóévre már befizetett adóelôlegek összegét
ki kell egészíteni az adóévi várható fizetendô adó össze-
gére 2014. december 20. napjáig, és ezzel egyidejûleg be-
vallást is kell tenni. A bevallást akkor is be kell nyújtani,
ha az adóelôleg-kiegészítés összege 0 Ft.
A befizetést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744003-
15402006-03540000 számú számlájára kell teljesíteni.
Az adóelôleg kiegészítésérôl szóló bevallás letölthetô a
Polgármesteri Hivatal honlapjáról: varoshaza.nyiregy-
haza.hu (ADÓOSZTÁLY ROVATA/iparûzési adó beval-
lás). Benyújtása történhet postai kézbesítéssel, vagy sze-
mélyesen leadható a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal
Ügyfélcentrumában (Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.), a 30-
as, 31-es számú ablakoknál.
A bevallási kötelezettség késedelmes vagy nem teljesíté-
se esetén mulasztási bírságot állapíthatnak meg.

FELHÍVÁS

BÛNMEGELÕZÉS TÉLEN
Az adventi idõszakban, a téli ünnepekkor a rendõr-

ség kiemelt figyelmet fordít a nagy tömegeket vonzó
helyekre. Az egyenruhások fokozott jelenléttel és tá-
jékoztatással segítik a lakosságot.

Télen, a karácsonyi ünnepek elõtt sokan kihasználják
az idõt arra, hogy ismerõseikkel, barátaikkal egy pohár
forralt bor társaságában kellemes perceket töltsenek el a
zsúfolt forgatagban. Ezek a helyek a fokozott rendõri je-
lenlét ellenére is vonzzák a mások értékeire vadászó bûn-
elkövetõket.

A megyei rendõr-fõkapitányság munkatársai ilyenkor fel-
hívják az emberek figyelmét arra, hogy fordítsanak foko-
zott figyelmet értékeik megõrzésére. A tapasztalatok azt tá-
masztják alá, hogy a zseblopásokat zsúfolt helyeken, az
utcákon, a tömegközlekedési eszközökön, a piacokon és  a
bevásárlóközpontokban követik el leggyakrabban. A rend-
õrség munkatársai azt javasolják, a pénztárcákat, az érték-
tárgyakat, a telefonokat és az iratokat soha ne tegyék táská-
juk vagy bevásárlókosaruk tetejére, hanem azokat minden
esetben belsõ zsebben vagy bezárt táskában, esetleg fel-
csatolt övtáskában hordják. További jótanácsok olvashatók
a www.nyiregyhaza.hu oldalon.
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

Bíbor parázson címmel mutattak be hangoskönyvet
a Móricz Zsigmond Színház MÛvész Stúdiójában. A Rad-
nóti által írt, valamint a költõ nyomán született verse-
ket három olyan mûvész (Bakos-Kiss Gábor, Lutter
Imre, Olt Tamás) adta elõ, akik kötõdnek Nyíregyházá-
hoz. A hangoskönyv anyagát jövõre versszínházi pro-
dukcióban a Nemzeti Színház is bemutatja.

Szerzõ: Erdõs József

Radnóti Miklós Elõhang egy „monodrámához” címû
versét szavalta Lutter Imre. A színész két társával együtt a
MÛvész Stúdióban adta elõ a Bíbor parázson címû
hangoskönyv anyagát. A különleges est mindhárom sze-
replõje nyíregyházi kötõdésû, Lutter Imre például itt szü-
letett és tanult, két éve pedig Radnóti Miklós özvegyével,
Gyarmati Fannival együtt kapta meg a költõrõl elnevezett
díjat elõadómûvészi tevékenységének elismeréseként.

A mûvészek azt mondják, hogy nem csak egy újabb
Radnóti által ihletett anyag közkinccsé tételérõl van szó.
A duplakorongos hangoskönyv elsõ lemezén a költõ leg-
ismertebb és kevésbé ismert versei hallhatóak újszerû
hangvételben, prózai és megzenésített kivitelben.

ZONGORASZERZEMÉNYEK KÖZÖTT

A második albumon kortárs szerzõk Radnóti által ihle-
tett mûvei hallhatóak zongoraszerzemények közé csoma-
golva. A közremûködõ mûvészek megtisztelõnek tartják,
hogy részt vehettek a premieren, különösen, hogy mind-
annyian kötõdnek Nyíregyházához.

A Bíbor parázson elsõ bemutatója két hete volt Sopron-
ban, a Kaleidoszkóp Versfesztiválon.

A tervek szerint tavasszal a Nemzeti Színház mutat be
versszínházi produkciót Radnóti Miklós és más szerzõk
költeményeibõl.

MIKULÁS ÉS KIÁLLÍTÁS
A városházán is várta a gyerekeket a Mikulás decem-

ber 3. és 5. között. A Krúdy-teremben pedig a Száz év
Karácsonya címû kiállítást is megtekinthették a Kállay
Gyûjtemény szervezésében, aminek az anyagát a Szent-
endrén található Hubay Ház Karácsony Kiállítás és Sza-
lon biztosította.

A gyerekek szaloncukrot kaptak a Mikulástól, cserébe
pedig dallal vagy verssel üdvözölték õt. A Télapó péntek
estig fogadta a gyerekeket a Nyitott Városháza program
keretein belül. Ezt követõen pedig visszatért a Kossuth téri
Mikulás-házba. Ott december 9-étõl 10 és 12, valamint
15 és 18 óra között fogadja a kicsiket, december 21-éig.

BÍBOR PARÁZSON – HANGOSKÖNYV RADNÓTIRÓL

A test étele a szalonna és a kolbász, a léleké pedig a
mûvészet. Újra kell tanulnunk a dolgokat, melyekhez pe-
dig erõ kell – általa tudunk cselekedni. Ezeket a gondola-
tokat fogalmazza meg képi nyelven öt alkotó.

SPIRITUALITÁS A FALAKON

Közülük egy, mandalafestõ – Boros Betty, akinek ma-
gas színvonalú, hagyományos és modern mandalái – sa-
játos alakzataival és installálásával – egyediek. Ugyanak-
kor megtartják a mandala lényegi szerkesztési elveit: a
szimmetriát és geometrikus szemléletet. A terem falain spi-
rituális festmények, öt alkotó, jobbára nagyméretû képei.

Mihálka György eltérõ alakzatú és helyzetû vásznain

A LÉLEK-ÉTEL ÉS A TITKOS FÖLD TÁRLATAI
szférikus, látomásszerû üzeneteket fogalmazott meg a sok-
értelmû képzettársítás, az ismétlések, a szimmetria és a
szélek felé hangsúlyozás eszközeivel. Hasonlókról gon-
dolkozik Sipos Attila Csaba, képei megfogó ereje dekora-
tivitásukban van. Szaniszló Mariann tendenciózus kom-
pozícióiban rejtett hangsúlyok vannak.

Bibliotikus és mesefigurák – az elhallgatás és kevert né-
zõpontok érdekességével szólnak Szõke Péter Jakab fest-
ményei.

Családi Krisztina érzéseket fogalmaz meg a vonal ere-
jével és képzett felületei fantáziavilágával.

A kiállítást minden mûvészetkedvelõ figyelmébe ajánl-
juk. Megtekinthetõ a megyei könyvtár kamaratermében.

KEREKES ELEK FESTMÉNYEI

„ Terra incognita”, azaz Titkos Föld Kerekes Elek hu-
szonöt festménybõl álló kiállításának a címe.

A kilenc körkompozíció és a fennmaradó továbbiak
üzenetükben, méreteikben is lenyûgözõek. A lírai abszt-
rakt úgy jelenik meg bennük, hogy megkerülhetetlen az
azonosítható formák keresése, melyek kevesek és kevés-
szer villannak elõ.

Az elindított-csorgatott híg festék plasztikus és sima fe-
lületen irányított és véletlenszerû is lehet, a szándéktól
függõen. Az eredmény pedig maga a Föld. Sok minden

van benne. Festõbarátja alkimista mûhelyt lát benne. De
a gravitáció irányát elforgatva földfelszínek, növényfosz-
lányok vagy izommetszetek is lehetnek. Mindegyikben van
valami feszültség; a folyamatos és megszakadó, a fény és
sötétség, az elõbukkanó és eltakart ellentéte.

De ne keressünk mindenáron továbbra is figurát a rusz-
tikus felületek tétova rajzolataiban, mert Kerekes Elek vi-
lága ebben a gondolatkörben nem errõl szól. Szól a talá-
nyos és barátságos Földrõl úgy, hogy még a hõfokkont-
rasztot sem használja.

A kiállítás január végéig látható a Pál Gyula Teremben.
H. Németh Katalin grafikusmûvész

Már javában készül az Újévi Koncertre a Szabolcsi
Koncert Fúvószenekar. A januári mûsor német és oszt-
rák zeneszerzõk mûveinek jegyében zajlik. A 28. ün-
nepi hangverseny nem csupán muzsikával várja a kö-
zönséget, hanem a Primavera Balettegyüttes, valamint
a zenekar mazsorettesei is elõadásukkal kápráztatják
el újév elsõ napján a külsõleg már megújult Bujtosi
Szabadidõ Csarnokba látogatókat.

Szeptember óta hetente két alkalommal tartanak zene-
kari próbát a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar zenészei,
akik elsõ Újévi Koncertjüket 1987-ben adták. Az akkori
karmester, Tóth Tamás ötlete volt, hogy minden új eszten-
dõt zenés ünneppel kell köszönteni. Azóta már hagyo-
mány, hogy  minden év elsõ napján koncerttel lepik meg
a zenekedvelõ közönséget. 2015. január 1-jén a kívülrõl
már megszépült Bujtosi Szabadidõ Csarnokban felcsen-
dülnek Richard Strauss dallamai. A szerzõnek (aki csupán
névrokonságban áll  a keringõkirály Strauss családdal), az
Imígyen szól a Zarathustra címû szimfonikus költeményét
szólaltatják meg a zenészek. Majd tradicionális bécsi ke-
ringõt, operettrészleteket, polkát és Brahms Magyar tán-
cát is meghallgathatják. Igazi különlegességnek számít a
zenekar tulajdonában lévõ, 1904-bõl származó kotta,
amelybõl különlegességekkel készülnek a mûvészek.

Bakó Levente, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével
kitüntetett Liszt-díjas karmester a Nyíregyházi Televízió
Híradójának azt mondta, kedves és szép hagyomány az

ÚJÉVI KONCERTRE KÉSZÜLNEK

Újévi Koncert, amely jellegében nem igazán hangverseny,
hanem egy egész estét betöltõ teátrális gálaest.

Az Újévi Koncerten fellép a Primavera Balettegyüttes,
cicatáncukat Feketéné Kun Ildikó, Nívó- és Tehetségekért-
díjas balettmester tanította be. Mellettük mûsorukkal szó-
rakoztatja a közönséget a zenekar többgenerációs
majorette csoportja, akik igazi csemegével lépnek szín-
padra. A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar a január 1-jei
fellépés után a megyében kápráztatja el mûvészetével a
közönséget, majd Franciaországba és Olaszországba utaz-
nak, 2016-ban pedig egy dél-koreai meghívásnak tesznek
eleget.



2014. DECEMBER 12. 13

ÉRDEKESSÉGEK HIRDETÉS

Tolnay Klári, kétszeres Kossuth-díjas, érdemes és ki-
váló mûvészre emlékeztek a MÛvész Stúdióban az Em-
lékév 2014 programsorozat keretein belül.

A színmûvész születésének századik évfordulója alkal-
mából rendezett centenáriumi emléksorozat egyik hely-
színe azért volt a szabolcsi megyeszékhely, mert Tolnay
Klári két évig a városban tanult az angolkisasszonyok zár-
dájában. A megemlékezésen a mûvész életét és pályáját
mutatták be, és a róla szóló könyvbõl idézték fel a sikere-
it. A Tolnay 100 emlékév október végén indult, a prog-
ramsorozatból még hat állomás van hátra.

– Próbáltuk az embereknek feleleveníteni alakját, mû-
vészetét, és azoknak a fiataloknak, akik még nem ismer-
ték õt, bemutatni, hogy kicsoda is Tolnay Klári: a XX. szá-
zad egyik legnagyobb színésznõje – mondta dr. Góg Lau-
ra, a Tolnay Klári Emlékév kuratóriumának elnöke. – Egy
igazi humanista, emberábrázoló mûvész. S az, hogy most
Nyíregyházán vagyunk, különösen fontos, hisz õ maga na-

TOLNAY KLÁRI NYÍREGYHÁZÁN TANULT

gyon fontosnak tartotta az életében ezt a helyszínt szelle-
mi, érzelmi, spirituális szempontból. Végül nem lett apá-
ca, de Thália papnõje lett, a színház szolgálólánya.

Tolnay Klári színészként nem játszott Nyíregyházán,
visszaemlékezéseiben mégis fontos állomásként említette
a várost.

A HOLOKAUSZT ÉS A CSALÁDOM

Ezzel a címmel rendezett elõadóestet a HepiCentrum-
ban a Nyíregyházi Zsidó Hitközség, az Eötvös Károly Ma-
gyar-Izraeli Baráti Kör és a nyíregyházi Hit Gyülekezete.
Az azonos címû Facebook-oldal több száz család eddig
soha el nem mesélt történetének gyûjtõhelye. A Magyar
Zsidó Kulturális Egyesület ezekbõl a történetekbõl szerkesz-
tett egy összeállítást, melyet Takáts Andrea és Hegedûs D.
Géza interpretálásában hallhatott a közönség.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Változik az ügyfélfogadási rend

Dr. Szemán Sándor címzetes fôjegyzô a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélfogadási rendjére vonatkozóan az alábbi mun-
karendváltozásról tájékoztatja a lakosságot:
– december 12. (péntek) munkanap, szerdai munkarend

és ügyfélfogadási rend szerint,
– december 13. (szombat) munkanap, pénteki munkarend

és ügyfélfogadási rend szerint,
– december 24. (szerda) pihenônap,
– december 31. (szerda) munkanap, a megszokott ügyfél-

fogadási és munkarend szerint,
– 2015. január 2. (péntek) pihenônap,
– 2015. január 10. (szombat) munkanap, pénteki munka-

rend és ügyfélfogadási rend szerint.

TÁJÉKOZTATÁS

ÚJ HULLADÉKGYÛJTÕK
Új hulladékosszelencéket helyez ki, illetve cseréli a

már tönkrement szemeteskosarakat a NYÍRVV Nonprofit
Kft. A fagyok beállta elõtt csaknem 200 gyûjtõedényt he-
lyeznek el a Jósavárosban, az Érkertben, a külterületi vá-
rosrészeken és a kivezetõ utak mentén. 120 rusztikus,
öntvény hulladékosszelencét már felszerelt a városüze-
meltetõ cég a belvárosban és a központi tereken.

ÚJ KÖZUTAS HONLAP
Már elérhetõ a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform

szolgálatának új weboldala a www.utinform.hu címen.

A teljes egészében átalakított internetes oldal átláthatóbb,
könnyebben használhatóbb, gyorsabb és informatívabb az
eddigieknél – tájékoztatta lapunkat közleményében Pécsi
Norbert, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs
osztályvezetõje. Az Útinform honlapjának új kezdõolda-
lán a Google Maps alapú térkép három lehetséges alterna-
tívát kínál fel útvonaltervezéshez, melyeken megjelöli azo-
kat a helyszíneket, ahol munkavégzés, baleset vagy egyéb
más okok korlátozhatják a közlekedést. Lehetõség nyílik
továbbá arra is, hogy egy adott útról vagy egy település
közvetlen vagy közvetett térségérõl külön információkat
kérjenek le az autósok. Az új oldalon továbbra is megtalál-
hatóak lesznek az országos közúthálózaton található
webkamerák képei, a határátkelõk és autópályák melletti
pihenõk adatai, a kompközlekedéssel, kamionstoppal és
túlsúlyos-túlméretes jármûvek útvonal-engedélyezésével
kapcsolatos információk. Ezen kívül a rendkívüli esemé-
nyek (hófúvások, árvizek stb.) idején percrõl percre frissülõ
hírfolyam segíti majd a biztonságos és optimális autózást.
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EREDMÉNYEK SPORT

EZÜST A MÓRICZ KUPÁN
21. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Mó-

ricz Kupa nemzetközi leány röplabda tornát. A házi-
gazda iskola csapata zsinórban háromszor gyõzött ko-
rábban, most pedig – bemes játékosokkal kiegészülve
– Nyírsuli néven egy közös gárda indult harcba a ne-
gyedik sikerért.

FOLYTATÓDIK A ZUMBA

Szépen is menetelt az erõs mezõnyben a Moravszki
házaspár együttese, és meg sem állt a fináléig. Itt azon-
ban a nagyon dinamikusan játszó, fõként nyitásban és
mezõnyjátékban erõs szlovák Stropkov két játszmában
legyõzte õket, így ezúttal ezüstérem került a nyíregy-
házi lányok nyakába. – Úgy szerváltak a szlovák lá-
nyok, mint egy erõs serdülõcsapat, korosztályuknál sok-
kal jobban, ez pedig számunkra most megoldhatatlan
feladatot jelentett. De nincs szégyenkezni valónk, lát-
szik, hogy mi az, amiben fejlõdnünk kell. Jók ezek a fel-
készülési mérkõzések, szeretnénk minél több meccset
játszani ilyen szintû ellenfelekkel. Már meghívást kap-
tunk egy szlovákiai tornára, melyen részt is veszünk, és
remélhetõleg tavaszra így ütõképes együttesünk lesz az
Országos Gyermek Bajnokságban – mondta Moravszki
Gyuláné, a nyíregyházi csapat edzõje.

A torna végeredménye: 1. Stropkov (szlovák), 2.
Nyírsuli, 3. Vasas.

A Nyírsuliból több játékos is serleget vehetett át. Mol-
nár Petra bekerült az All Star csapatba, a legjobb elõké-
szítõnek Schwegler Stefániát választották, míg a két leg-
jobb nyírsulis játékos Mihályfalvi Kyra és Bódi Panna
lett. A torna különdíját Ratkos Petra kapta.

A szlovák Stropkov csapata örülhetett a döntõ után

Március végéig biztosan folytatódik a lakossági
zumba. A közkedvelt sportág ingyenes programja más-
fél éve kezdõdött Nyíregyházán, a résztvevõk száma
folyamatosan négyszáz felett van.

A legtöbben Mikulás-sapkában léptek parkettre és volt,
aki rénszarvasagancsokkal táncolt a legutóbbi zumbaórán.
A latin ritmusokra épülõ mozgás pár éve vált népszerûvé
Magyarországon is, Nyíregyházán másfél évvel ezelõtt

vezették be a heti egy ingyenes foglalkozást a Mozdulj
Nyíregyháza! programsorozat keretein belül.

A közönség összetétele nagyon változó. A kisgyere-
kektõl kezdve a fiatalokon át a középkorúakig sokakat
érdekel a lehetõség. A lakossági zumba a tavaszi beje-
lentés szerint év végéig folytatódott volna. A Mikulás-
partin azonban elmondták, hogy a program március vé-
géig biztosan tart. Zumba ebben a hónapban várhatóan
még kétszer lesz.

SPORTPROGRAMAZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December 14., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: NYKC–
Balassagyarmat férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

December 15., hétfõ 20.00 Fatum-Nyírsuli-NRK–
Miskolc nõi röplabdamérkõzés közvetítése

December 13., szombat 18.00 BUSZACSA, NYKC–
Balassagyarmat férfi kézilabda-mérkõzés

December 14., vasárnap 18.00 BUSZACSA, Fatum-
Nyírsuli-NRK–Miskolc nõi röplabdamérkõzés

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Hétrõl hétre sokan zumbáznak a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban

– Azok amolyan kalandori évek voltak. 1996-ban, 1998-
ban és még 2000-ben is úgy álltunk neki, hogy egy célunk
volt csak: elérni Dakarba. Az elsõ verseny elõtt például
egy évig dolgoztunk keményen az autón, és azt hittem,
hogy jó helyezést érünk el. Pedig csak annyi alkatrészünk
volt, amennyi az autóba befért. Üresen is több mint 3 ton-
nát nyomott, teletankolva és bepakolva pedig már egy
kamion súlyával vetekedtünk. Ki is tört a futómû. Ehhez
képest most 2050 kilogramm az autó és 5 tonna pótalkat-

AZ A JÓ MELEG AFRIKA...
Húsz éve vágott neki a Dakar Rallynak elõször Szalay

Balázs. Akkor ketten beültek egy házilag felkészített
versenyautóba, majd annyi tartalék alkatrészt vittek
magukkal, amennyit csak tudtak. Ehhez képest most
egy 20 fõs csapat segíti a pilótát, és egy szervizkamion
is velük tart. A cél ezúttal már a gyõzelem. Szalay Ba-
lázs Nyíregyházán járt, és Opeljét is meg lehetett cso-
dálni.

– Elég gyakran jár Nyíregyházán. Ennyire jóban van a
helyi Opel kereskedéssel?

– Igen, baráti a viszony. Harmadszor vagyok itt az au-
tóval együtt, és nagyon szívesen jövök. Remélem, mi is
hozzáteszünk kicsit egy-egy ilyen sikeres hétvégéhez.

– Ennél messzebbre utaznak majd december végén az
Afrika Race kapcsán, ahol Dakar a cél. Hogy állnak a
felkészüléssel?

– Még tart. Nem vagyunk még kész teljesen, de közel
vagyunk ahhoz, hogy minden olyan fejlesztést végrehajt-
sunk az autón, melyet elterveztünk. Már csak egy alkat-
részszállítmányra várunk a sebességváltóhoz, és ha a vál-
tót is teljesen felújítottuk, az autó kész lesz arra, hogy gyõ-
zelemre vezessen.

– Nem furcsa ezt kimondani? Hiszen húsz éve az elsõ
versenyen még a célba érés is távolinak tûnt.

részt viszünk magunkkal külön. Egy nagy stáb, közel húsz
fõ segíti a versenyzésünket, plusz ott a versenykamion,
szóval sokkal jobbak az esélyeink mint az elsõ versenyen.

– Tart még a sivatagtól?
– Már nem. Tudom, hogy ez az autó és én is sok helyze-

tet megoldottunk együtt. A dûnéknél sokkal jobban félek
a technikai meghibásodástól, mert mindig lehet olyan
gond, melyre nem készültünk fel. Egy féltengelytörés vagy
kardántengelygond elég ahhoz, hogy annyi idõt veszít-
sünk, ami már a gyõzelembe kerülhet. Az viszont már jó,
hogy esélyesként számítanak ránk, kiemelt helyünk van a
pihenõknél, közel a közösségi sátorhoz, ami sok elõnnyel
jár. Bízom abban, hogy jól alakul a verseny és az élme-
zõnyben végzünk majd.

Szalay Balázs már nem fél a dûnéktõl

Az Afrika Race nehéz terepen zajlik, mely az autókat is
alaposan igénybe veszi
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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.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

December 13., szombat 19.00 Az ellopott futár, Mik-
száth bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tetkó, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara

December 15., hétfõ 19.00 Az ellopott futár, Vasvári
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tetkó, Ruttkai bérlet, Krúdy Kamara

December 16., kedd 10.00 Seherezádé, Szimba bérlet,
MÛvész Stúdió
15.00 Az anyu én vagyok!, Kisherceg bérlet, Nagyszínpad
19.00 Mártírok, Arany „C” bérlet, Krúdy Kamara

December 17., szerda 10.00 Az anyu én vagyok!, Hó-
fehérke bérlet, Nagyszínpad
14.00 Az anyu én vagyok!, Hókuszpók bérlet, Nagy-
színpad
19.00 Mártírok, Arany „D” bérlet, Krúdy Kamara

December 18., csütörtök 10.00 Seherezádé, Shrek bér-
let, MÛvész Stúdió
19.00 Az ellopott futár, Móricz bérlet, Nagyszínpad

December 19., péntek 19.00 Hair, Bérletszünet, Nagy-
színpad

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY,
Nyíregyháza, Csatorna u. 2.

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

Lipót: 2014 szeptemberé-
ben született keverék kan, aki
öt testvérével együtt került az
Állatotthonba. Érdeklõdõ, játé-
kos kutyusok, akik vélhetõen
közepes vagy nagy termetûek
lesznek.

Erna: Körülbelül 4 éves,
közepes termetû, keverék szu-
ka. Nagyon szelíd, barátságos,
nyugodt kutya, akit gyermekek
és idõsek mellé is ajánlanak.

KARÁCSONYI KONCERT
Városi karácsonyi hangverseny december 19-én 19.00

órától a Római Katolikus Társszékesegyházban. Közre-
mûködik a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, a Pro Musica
Leánykar, a Cantemus Fiúkórus, a Cantemus Vegyeskar.
Szólót énekel Földesi Ildikó (szoprán) és Szilágyi Szilárd
(tenor). Vezényel: Szabó Soma. A belépés ingyenes!

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Andó Károly önkormányzati képviselõ
(4. számú választókerület) fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. december 15., 17.00 óra
Helye: Nyíregyháza, Rákóczi u. 23. sz.

A Nyíregyházi Magyar-Finn Baráti Egyesület fennállá-
sának 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség de-
cember 12-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtár elõ-
adótermében.

Ünnepváró programsorozat a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára szervezésé-
ben december 23-áig. Programok: 13-án 10.00 Cimbora-
karácsony. A Nyíregyházi Cimborák Klubjának decem-
beri találkozója. 15-én 14.00 Mesék a szeretetrõl. Beszél-
getés és felolvasás. 17-én 10.00 Az Átutazók Mûvészeti

Egyesület gyermekmûsora óvodásoknak. 16.30 A tél me-
séi. A Cseperedõ Meseklub decemberi találkozója óvodá-
soknak. 18-án 10.00 Karácsonyi történetek. Felolvasó dél-
elõtt. 19-én 10.00–12.00 Karácsonyváró manó-klub a „Tel-
jes Élet Társasággal”. Kézmûves foglalkozás. 20-án 9.30–
12.30 Karácsonyi készülõdés. Képeslap- és ablakdísz-ké-
szítés. Kreatív foglalkozás. A Gyermekkönyvtár adventi há-
zikója december 23-áig ajándékokkal várja azokat a gye-
rekeket, akik helyesen válaszolnak az adventi ünnepkör-
höz kapcsolódó kérdésekre! Bõvebben: www.mzsk.hu.

Luca-napi madárkalács-készítés a Sóstói-erdõben, az
Erdei Tornapályán december 13-án 10.00–13.00 óráig az
E-misszió Egyesület szervezésében. Jó idõ esetén a prog-
ramot madárgyûrûzés is kiegészíti. További információk:
www.sostoierdo.hu.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: december 13-án
16.00 óra: Többet ésszel, mint erõvel, 14-én 10.00 óra:
Télapóca pácban. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2.
emelet (Mókus játszóház mellett).

Téli Varázslat a Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagin-
tézmény és a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtér szervezé-
sében. December 14-én 9.00–17.00 óra: „Luca napi Foci-
kupa” teremfoci bajnokság az intézmény tornacsarnoká-
ban. 17-én 17.00 óra: „Karácsonyi Koncert” (a település-
rész teljes összefogásával) az intézmény tornacsarnokában.
22-én 10.00 óra: „Idõsek Karácsonyi teadélutánja”.

Anarcsi ünnepi könyvajánló december 15-én 14.00 órá-
tól a Jósa András Múzeum nagytermében, a levéltár ren-
dezésében. A rendezvényen két könyvet mutatnak be: a
közelmúltban rekonstruált kúria kertjérõl szóló Bárókert –
Az anarcsi Czóbel-kúria kertje c. kötetet, illetve Németh
Ványi Klári: Anarcsi Boszorkányok címû regényét.

A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója december
15-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár kamara-
termében. Téma: Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Két öreg. Ka-
rácsonyi történet. Ady Endre: Karácsony.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népmûvészete címû
monográfia könyvbemutatója december 15-én 16.30-tól
a Jósa András Múzeumban.

Vengrinyák János: Bíborfényben címû könyvbemuta-
tója december 17-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tár kamaratermében.

A Bencs Villa programjai: december 17-én 17.00 óra-
kor kettõs könyvbemutatóval egybekötött, könnyed nõi
csevejre várja az érdeklõdõket R. Kovács Aranka és Töröki
Papp Erzsébet. Vass Etelka, tokaji festõmûvész Adventi
fények c. tárlata 9.00 és 17.00 óra között látogatható, in-
gyenesen. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

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

„Együtt közösen a fogyatékossággal élõk integráció-
ja érdekében” címû Karácsonyváró családi nap decem-
ber 18-án 15.00 órától a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Ál-
talános Iskolában.

Karácsonyi mûsorra és közös ünneplésre várja az ér-
deklõdõket a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Ál-
talános Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézmény,
a Sóstóhegyi Gyermekvilág Alapítvány és a Sóstóhegyi
Közmûvelõdési Színtér december 18-án 16.00 órától az
iskola tornatermében.

Mini Vasútmodell Kiállítás a Vasutas Mûvelõdési Ház-
ban (Toldi u. 23.) december 19-éig. Megtekinthetõ: hét-
köznapokon 8.00–18.00 óra között. A belépés ingyenes!

A Jósavárosi Mûvelõdési Házban szerdánként, kará-
csonyig este fél 6 és fél 7 között, hozott textíliáik fel-
használásával ajándékokat készíthetnek a helyszínre ér-
kezõk, akiknek ehhez varrógépet is biztosítanak a szer-
vezõk. Információ: 42/448-005.

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

Foglalkozások a Borbányai Mûvelõdési Házban! A ge-
rinctornát hétfõn este fél 6-tól, valamint szerdán délután
5 órától Fancsaliné Garai Gabriella szakképzett gyógy-
tornász tartja, a Kick-box, Thai-box, valamint a K-1 edzé-
sekre pedig Károly István 5 danos mester várja a kezdõk
jelentkezését keddenként 17.00 órától. Információ:
www.vacimuv.hu; 42/491-295.

„Játsszunk együtt”! babajelbeszédes játszófoglalko-
zás Örökösföldön, a Human-Net Közösségi Házban,
minden szerdán 10.00–11.00 óráig. Információ: 06-20/
436-4770.

HEPI BÖRSZDÉJ
Ferenczik Adrienne Hepi börszdéj címû kötetének bemu-
tatója december 16-án 16.30-tól kezdõdik a Móricz Zsig-
mond könyvtár kamaratermében. A Nyíregyházi Televí-
zió szerkesztõ-riporterének ez már a harmadik regénye.
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„MEGFOGNI, AMI LÁTHATATLAN,
MEGKÖTNI, AMI ILLANÓ”

– ez volt az ars poeticája Vietórisz Józsefnek, aki most
büszkén lépkedne a kívül-belül megújult Kossuth gimná-
zium falai között. Az õsrégi evangélikus családból szár-
mazó Vietórisz József elsõként diákként lépett be e nagy
múltú oktatási intézmény kapuin, amikor 1878-ban meg-
kezdte gimnáziumi tanulmányait. Budapesten latin–görög
szakos tanári diplomát szerzett, majd egyetemi doktori
szigorlatot tett. 1891-ben már tanárként tért vissza egyko-
ri iskolájába, amely 1914-ben igazgatójává választotta.
Elsõ igazgatósága 1920-ig tartott, majd 1926-ban újra meg-
választották erre a tisztségre, amelyet nyugalomba vonu-
lásáig, 1928-ig töltött be. Ekkor címzetes tankerületi fõ-
igazgató címet kapott, régi iskolájának kormányzótaná-
csosa lett, majd a gimnázium felügyelõjeként tevékeny-
kedett. Fiatal tanárként Krúdy Gyulát is tanította, aki ké-
sõbb is gyakran és nagy tisztelettel emlegette tanárát. Részt
vett a város közéletében, kulturális életében, különösen a
Bessenyei Kör munkájában. A tanítás mellett költészettel
is foglalkozott. Elsõ kötete Giuseppe költeményei címmel
1896-ban jelent meg. Késõbb ezt még több versgyûjte-
mény követte, az utolsó 1944-ben jelent meg Sóhajok híd-
ján címmel. Az önéletrajzi fogantatású Senki Pál címû
költõi elbeszélésével 1924-ben elnyerte a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Nádasdy-díját. Költõi munkásságának
értékes részét alkotják a mûfordítások. Fõként Vergilius és
Phaedrus fordításaival szerzett maradandó érdemeket. Az
evangélikus gyülekezet számára elkészítette annak az

énekeskönyvnek a fordítását, amelyet a tót ajkú betelepü-
lõk hoztak magukkal 1753-ban. A teljes Tranoscius-fordí-
tást a Luther Szövetség adta ki 1935-ben. 1937-ben a Kis-
faludy Társaság is tagjai közé választotta. 60 évvel ezelõtt,
1954. december 6-án hunyt el. Síremléke az Északi teme-
tõben található, míg egykori iskolája 1982-ben emléktáb-
lát állított a tiszteletére. 1987-tõl utca is õrzi nevét a
Jósavárosban, amely utcát 2006 óta egy emléktábla is je-
löl (képünkön az emléktábla mellett dr. Margócsy József,
egykori kossuthos diák és tanár látható). 2003-tól a város
iskoláiban kiváló oktató-nevelõ munkát végzõ pedagógu-
sok az õ nevét viselõ díjat vehetnek át.


