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KORSZERÛ SZEMÉTSZÁLLÍTÁS.
19 új hulladékszállító gép-
jármû, 22 ezer gyûjtõedény
és házi komposztálók –
többek között ezek beszer-
zését tartalmazta az össze-
sen 1,2 milliárd forintos
európai uniós projekt.
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KÖZGYÛLÉS

6
MODERN SPORTCENTRUM.
A Modern Városok
Program része egy
nagyszabású sportcent-
rum felépítése is, az
NYVSC most kopott és
kihasználatlan pályája
helyén.
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ÜNNEPI FÉNYEK.
Készülnek az ünnepekre
kollégáink is. Írásaikból
megtudhatják, hogyan
alakul a boltok
nyitvatartása az adventi
hétvégéken, de olvashatnak
a karácsonyi emberrõl is. MÉDIASULI

10

ÚJ JÁRDASZAKASZOK
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Óriási az érdeklõdés a Digitális Magyarország Program
keretében Nyíregyházán és járásában kiosztandó eszkö-
zök iránt. Az 5000 ingyenes notebookra és 1000 táblagép-
re egy egyszerûen kitölthetõ pályázatot kell benyújtani.

A Digitális Magyarország Program nyíregyházi koordi-
nátora, Oláh István tájékoztatása szerint naponta 150–200
érdeklõdõ tér be a Luther u. 3. alatt múlt héten megnyílt
irodába, s ez a szám folyamatosan emelkedik. Délelõtt
10-tõl este 7-ig nyolc munkaállomáson segítik a képzett
munkatársak a pályázati ûrlapok kitöltését, emellett a já-
rás több településén, Apagytól Rakamazig az E-Magyar-
ország pontokon kaphatnak segítséget.

KÖNNYEN KITÖLTHETÕ
Mint mondta: hat célcsoport tagjaitól várják a pályázato-

kat. Eszerint a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedül neve-
lõ szülõk, a nyilvántartott álláskeresõk és közfoglalkoztatási

HATEZER SZÁMÍTÓGÉP ÉS TÁBLAGÉP VÁRJA GAZDÁJÁT!
programban részt vevõk, a 45 év feletti munkavállalók, a meg-
változott munkaképességûek és fogyatékkal élõ személyek
(utóbbiak segítõikkel együtt is érkezhetnek), valamint az aktív
idõsek (egyszerûbben: nyugdíjasok) indulnak eséllyel az esz-
közökért. Az egyszerûsített, könnyen kitölthetõ pályázati adat-
lapnak vannak nem lenyilatkozható, tehát beszerzendõ mel-
lékletei, például a jövedelemigazolás, vagy a nyugdíj, illetve
munkanélküliség tényének igazolása. Az értékelés pontrend-
szer alapján történik, melynek szempontjai az egyik mellék-
letben szintén elolvashatók. Fontos, hogy képzés is kapcsoló-
dik majd jövõre a legkésõbb december 30-áig benyújtható
pályázat következtében elnyert eszközökhöz, hiszen, mint
Oláh István mondta, a laptop nem cél, hanem eszköz, ami
segít felvenni a digitális világ ritmusát, a világhálón való
eligazodást, és akár a munkahelykeresést. Aki nem tud sze-
mélyesen bemenni az ûrlapokért, keresse az információkat
a  www.emagyarorszag.hu/nyiregyhaza  weboldalon, vagy
hívja a 06-80/512-512-es ingyenes zöldszámot.

A karácsonyra történõ lelki felkészülés jegyében a hagyományok-
hoz híven az idei évben is ünnepi hangulatot teremtõ, vásári forga-
tag várja Nyíregyháza díszbe öltözött fõterén a vendégeket, ren-
dezvényekkel, november 23. és 2016. január 3. között – errõl sajtó-
tájékoztatón számolt be kedden dr. Ulrich Attila alpolgármester. Az
ünnepi fények, a hangulatos faházak, a tizenöt méteres fenyõfa, az
ínycsiklandozó karácsonyi illatok, a halk zene együttesen teremtik
meg az ünnep varázslatát. Összesen 35 árusítási helyszínen, a ha-
gyományoknak megfelelõen kézmûves élelmiszerek, dísztárgyak,
ajándékok, iparmûvészeti alkotások, karácsonyfadíszek, ünnepi
édességek, forró ételek és italok kaphatók az árusoktól, vendéglá-
tóktól, kézmûvesektõl és termelõktõl, a Dózsa György utcán, vala-
mint a Kossuth tér szökõkútig tartó részén álló faházakban. A fénye-
ket november 29-én (advent elsõ vasárnapján) kapcsolják fel,
rendezvény kíséretében. (Folytatás a 8-9. oldalon.)

ADVENTI PROGRAMOK VASÁRNAPTÓL

A héten megérkeztek a mínuszos éjszakák és deres reggelek, így az adventi hangulat is könnyebben költö-
zik a szívünkbe. A nap azonban még gyakran cirógat déltájban és a plusz fokokban sokan használják ki a
kondiparkok által kínált mozgási lehetõséget. Képünk a Városi Stadionban készült. Nem véletlenül: ezek az
eszközök és az azokat sokan használók is hozzájárultak egy pozitív döntéshez, aminek következtében új
sportcentrumot kap a város és a stadion profilja is tisztulhat. (Részletek a 3. oldalon.)

ÕSZ VÉGÉN IS SPORTOSAN
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NAPRÓL NAPRA A HÉT
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NOVEMBER 17., KEDD

ADY EMLÉKEST
Torma Mária, Radnóti- és Latinovits-

díjas versmondó közremûködésével
Ady emlékestet tartottak a közelmúltban
a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban, ahol az elõadás hallatán
megelevenedett a XX. század egyik leg-
jelentõsebb magyar költõjének kora is.

NOVEMBER 19., CSÜTÖRTÖK

ORFEO KONCERT
Nyíregyházán adott koncertet az Orfeo

Zenekar. A Filharmónia Magyarország
meghívására érkezett együttes Bach és Vi-
valdi mûveivel lépett közönség elé a Ko-
dály Zoltán Általános Iskola hangverseny-
termében. Az est szólistája Simon Stand-
age, angol hegedûmûvész volt.

NOVEMBER 18., SZERDA

FEKETÉTÕL A FEHÉRIG
Wesselényis diákok legóalkotásaiból

nyílt kiállítás a LEGO gyárban. A fõleg
op art stílusban készült munkákat év vé-
géig tekinthetik meg az ott dolgozók, és
azok a vendégek is, akik gyárlátogatá-
son vesznek részt. A csapat tagjai más-
fél éve foglalkoznak kockaépítéssel.

NÉGY VÁROS PARTNERSÉGE

Négy ország négy városának kultu-
rális szakemberei tanácskoztak múlt
héten a városházán. A szlovák Eperjes,
a román Nagybánya, a lengyel Bielsko-
Biala és Nyíregyháza képviselõi abban
állapodtak meg, hogy kulturális terüle-
ten közös európai uniós pályázatot
nyújtanak be Brüsszelben, de céljuk,
hogy együttmûködjenek az oktatási és
ifjúsági kérdések területén is.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

A kulturális szakemberek találkozóját a
szabolcsi megyeszékhely vezetõi kezde-
ményezték. Dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter elmondta, ennek ötlete az egyik test-
vérvárosi találkozón fogalmazódott meg,

ahol javasolta, hogy együttesen pályázza-
nak brüsszeli forrásokra. A kezdeménye-
zés pozitív visszhangra talált, márciusra
pedig már el is készül az a projekt, amellyel
a közös jövõt megalapozhatják.

KULTURÁLIS EGYÜTTMÛKÖDÉS

A kulturális szakemberek a csütörtök
délutánt tanácskozással töltötték a város-
házán. Dr. Ulrich Attila alpolgármester
arról számolt be, hogy három témában
született megállapodás. Többek között
megegyeztek abban is, hogy létrehoznak
egy közös internetes felületet, amelyen tu-
datják Európával, hogy négy ország négy
városa összefogott, és egy közös progra-
mot szeretnének megvalósítani a nemzeti
hagyományaik erõsítése érdekében.

NOVEMBER 20., PÉNTEK

MEGLEPTÉK BÁRÁNY FRIGYEST
A Móricz Zsigmond Színház társula-

ta meglepte Bárány Frigyest 85. szüle-
tésnapja alkalmából a Dollárpapa címû
esti elõadás után.  A taps alatt Schlanger
András, színházigazgató a színpadra
sétált, majd a közönség elõtt köszöntötte
mindenki Frici bácsiját.

NOVEMBER 20., PÉNTEK

KÁRPÁTALJÁRÓL A SZALONBAN
Brenzovics László, a Kárpátaljai Ma-

gyarok Kulturális Szövetségének elnöke
volt a Nyíregyházi Polgári Szalon vendé-
ge. Az ukrán parlament egyetlen magyar
képviselõje Ukrajna bel- és külpolitikájá-
ról, valamint a kárpátaljai magyarság hely-
zetérõl tartott elõadást az érdeklõdõknek.

10 ÉV ALATT 10 FT A BELÉPÕ

Idén ünnepli 10. születésnapját az
Aquarius Élményfürdõ. Az ünnepi han-
gulat jegyében jövõ héten hétfõtõl va-
sárnapig a 10 év alatti gyerekek 10 fo-
rintért válthatnak oda belépõjegyet, de
péntektõl egy igazán forró-fagyos, gyer-
mekkort idézõ SzaunaSzeánsz hétvégé-
re is invitálják az érdeklõdõket.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Több mint 5 millió köbméter felhasznált
termálvíz, közel 3 milliós látogatószám,
600 alkalmazott és hozzávetõlegesen
1 millió ledolgozott óraszám. Mindezek
mellett megszámlálhatatlan mennyiségû

elégedett mosoly és visszatérõ vendég. Ez
az Aquarius eddigi 10 éve, számokban.

A jubileumi születésnapnak köszönhetõ-
en a jövõ héten 10 forintért válthatnak be-
lépõjegyet a 10 év alatti gyerekek. (Az ak-
ció nem csak a nyíregyháziakra érvényes.)
A belépés feltétele a gyermekek érvényes
lakcímkártyájának felmutatása azért, hogy
ezzel bizonyítani tudják életkorukat.

Mikulás-ünnepi és szülinapi hangulat-
ban megnyitja kapuit a nyíregyházi Aqua-
rius Élményfürdõ SzaunaSzeánsza  decem-
ber 4-én. Jelentkezni online is lehet! A fog-
lalásokat aznapra 14:00 óráig tudják be-
fogadni, feldolgozni. Kérnek mindenkit,
hogy a szeánszok elõtt legalább 15 perc-
cel érkezzenek meg.

MESTERTANÁROK
Az Országos Tudományos Diákköri

Tanács Mestertanár kitüntetését vehette
át Budapesten, a XXXII. OTDK záróün-
nepségén, a Magyar Tudományos Aka-
démia Dísztermében dr. Sütõ László és
dr. Szepessy Béla, a Nyíregyházi Fõis-
kola oktatói.

NOVEMBER 19., CSÜTÖRTÖK

MATEMATIKUSOK DÖNTÕJE
A Nyíregyházi Fõiskolán rendezték

meg a 10. Hetedhét Határ Legjobb Kis
Matematikusa Döntõjét. A döntõbe 2–
8. osztályos gyermekeket hívott meg a
Kis Vakond Tanoda versenybizottsága.
A negyedik  osztály  gyõztese  Kovalecz
Soma, a  Móricz iskola tanulója lett.

NOVEMBER 24., KEDDNOVEMBER 22., VASÁRNAP

DOBOGÓ TETEJÉN A NAPSUGÁR
A Kodály Zoltán Magyar Kórusverse-

nyen részt vett Szõke Rita karvezetõ irá-
nyításával az  50-tagú nyíregyházi Nap-
sugár Gyermekkar is, és kategóriájuk
legjobbjai lettek. Ezekbõl a kicsinyek-
bõl merítenek majd késõbb a Cantemus
nagyobb kórusai.

KARÁCSONYI CSOMAG
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köz-

gyûlésének a szociális rászorultságtól füg-
gõ egyes pénzbeli és természetben nyúj-
tott szociális ellátásokról szóló rendelete
alapján az önkormányzat karácsonyi tá-
mogatásként 2500 forint értékû ajándék-
csomagot nyújt annak, aki Nyíregyházán
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a 65.
életévét a tárgyévben betölti, saját jogú
nyugellátásban, vagy hozzátartozói nyug-
ellátásban részesül. A karácsonyi ajándék-
csomagot az önkormányzat megbízásából
a Magyar Posta Zrt. kézbesíti a jogosultak

részére. A kézbesítés idõpontja: 2015.
december 1. – 2015. december 23. A cso-
magot a jogosult vagy a vele egy lakcí-
men tartózkodó hozzátartozó veheti át. A
Posta két alkalommal kísérli meg a cso-
magot a jogosult állandó lakcímére kéz-
besíteni. Ezt követõen a Posta által a kéz-
besítési címen hagyott értesítéssel (hozzá-
tartozó esetén meghatalmazással) a cso-
mag 2015. december 28., 29. és 30. nap-
ján, valamint 2016. január 4–15. között a
Polgármesteri Hivatalban munkanapokon,
ügyfélfogadási idõben vehetõ át.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

A római kettes szám jelzi: folytatjuk a két héttel ez-
elõtti miniszterelnöki látogatás során a kormány és az
önkormányzat által kötött megállapodás egyes pontjai-
nak részletezését. A Modern Városok Program része egy
nagyszabású sportcentrum felépítése is, az NYVSC most
kopott és kihasználatlan pályája helyén. Ezúttal errõl
kérdeztük dr. Kovács Ferenc polgármestert.

Szerzõ: Tarczy Gyula

– Ennek a pontnak is komoly elõtörténete van, csak-
úgy, mint a többinek – kezdte a visszatekintést dr. Kovács
Ferenc. – Itt is be tudtam mutatni miniszterelnök úrnak,
hogy mit tett a város saját erõbõl az utóbbi idõben a sport
területén, ami végül is sikerre vezetett.

A MÚLTAT ELTÖRÖLNI

Mint a városvezetõ emlékeztetett: a pálya korábban a
MÁV tulajdona volt, hosszas tárgyalások és komoly viták
során kerülhetett a városhoz, ami így a megállapodás alap-
ja lett. – A viták kiváltó oka az volt, hogy az elõzõ városve-
zetés rossz megállapodást kötött a vasúttal, s tetézve a prob-
lémát, 30 millió forintot át is utalt, noha a MÁV  akár  in-
gyen is örömmel szabadult volna  korábban a sporttelep-
tõl. Emellett óriási, 15 éven keresztül évi többmilliós terhet
is vállaltak az elõdök, ettõl a kötelezettségétõl szintén  si-
került  tehermentesíteni a városkasszát  a MÁV-val kötött
megállapodásban.

A polgármester felidézte: három és fél éves elõkészítõ
munka során sikerült megtalálni a megoldást, így tavaly a
város tulajdonába került a sporttelep. Eddig csupán néhány
milliót költhettek a karbantartásra, tudatosan készülve a

MODERN SPORTCENTRUM ÉPÜL A VOLT NYVSC PÁLYÁN (II.)

modernizációra, a profil megtalálására. – Nagy lehetõség
rejlik ebben a nagyjából hárommilliárd forintos felújítás-
ban, mellyel egy új sportcentrumot kap a város. Hozzá kell
tenni: a kormányfõi támogatást az utóbbi idõszak verseny-
eredményei és az utánpótlás ereje, a sportoló fiatalok szá-
ma is segítette az önkormányzati szerepvállalás mellett.

– Mivel komplexen gondolkodunk, a centrum kialakí-
tásához igazítjuk a közlekedésfejlesztési elképzeléseket
is az érintett, Tiszavasvári úti csomópontban  – egészítet-
te ki a polgármester. – Szándékaink szerint a Tiszavasvári

nak majd, és ezzel párhuzamosan a Városi Stadion meg-
újítása során is egy tiszta funkciójú létesítményt hozha-
tunk majd létre – fogalmazott dr. Kovács Ferenc.

A SZPARIN (IS) MÚLHAT...
Mint ismert, a kormányfõ a stadion további fejlesztésének

minimális feltételéül a Nyíregyháza Spartacus NB II-be való
feljutását jelölte meg, ami a tárgyalások alapját képezheti jö-
võre. – Bár a lelátón és a pályán nem érzékelhetõ, meglehetõ-
sen rossz állapotban van a létesítmény. Ám, ha megvalósul az
észszerû fejlesztés, évtizedekre biztosíthatja a verseny-után-
pótlás és a szabadidõsport feltételeit – mondta a polgármester.
– Szándékaink szerint épülhetne egy 6500 férõhelyes, mo-
dern futballaréna, ugyanakkor a foci mellett a nyíregyháziak
mindennapjait is tovább szolgálná a kispályákkal, a tavaly fel-
újított streetballpályával, a létrehozott kondiparkkal, strand-
röplabda-pályával, s egy futópályával. Így igazi, nyüzsgõ sport-
életet tenne lehetõvé a stadion, korszerû körülmények között
– vázolta az elképzeléseket dr. Kovács Ferenc.

ORBÁN VIKTOR: ITT EZ NEM DIVATHULLÁM
„Sportbarát kormány van Magyarországon, s azt is tud-

ja minden polgármester, hogy a sportot stratégiai ága-
zatnak tekinti a kormány, fõként a gyerekek miatt, ez a
családpolitikánknak a része, ezért mindenki azonnal
megtalál bennünket minden sportfejlesztési ötlettel. Meg-
nézem, önerõbõl ki mit csinált. Ha úgy látom, hogy ön-
erõbõl is tettek már a sportért, ott könnyebben nyílik meg
a buksza, mert ott lehet látni, hogy nem egy divathul-
lámra próbál fölülni a polgármester, hanem valóban van
egy mély népi igény a városban arra, hogy a sportot tá-
mogassák és fejlesszék. Megnéztem, itt 12-13 szabadté-
ri kondiparkot, ovi-foci pályákat hoztak létre, tehát a város
maga saját erõbõl is sokat tett.” (Részlet a  november 13-
án, a Nyíregyházi Naplóban megjelent  miniszterelnöki
interjúból.)

út és a Derkovits utca keresztezõdésében, a felüljáró lá-
bánál egy körforgalom is épül több okból is. Egyrészt, már
most is jelentõs a forgalom itt, a Kertváros szélén, ami csak
nõ a nyugati elkerülõ meghosszabbításával, s fokozódhat
majd az új sportcentrum miatt is. Ennek létrehozásával az
atlétikai sportágak is méltó és megfelelõ elhelyezést kap-

VADONATÚJ CSARNOK, TÖBB SPORTÁG
– Rá sem fognak ismerni a területre, amint elkészül a

beruházás – kezdte néhány konkrét elképzelés felsoro-
lását Batizi Tamás kabinetvezetõ. – Amit most látnak,
annak a helyén épül ugyanis egy teljesen új lelátó, és
az atlétika kiszolgálása érdekében egy nemzetközi ver-
senyek rendezésére is alkalmas futópálya. Sõt, külön
dobópálya lesz ezekhez a technikai számokhoz, az
ahhoz tartozó kiszolgálóegységekkel. A most meglévõ,
elavult épületek helyett egy modern, multifunkciós csar-
nok is elkészül, lelátóval, amely a labdás csapatsport-
ágak mérkõzéseire is alkalmas lesz – emelte ki a kabi-
netvezetõ. – Bár, a tervek szerint ez inkább edzõköz-
pont lesz, hiszen a meccsekre ott lesz például a meg-
újult BUSZACSA. Az atlétika mellett a vívók és a súly-
emelõk is otthonra találnak majd másokkal egyetem-
ben az új sportcentrumban. Azonban sok idõt terve-
zünk szánni az elõkészítésre is, számos szakember és
az érintettek megkérdezésével, hiszen azt szeretnénk,
ha a nyíregyháziak – akiknek épül a sportkomplexum –
igazán a magukénak éreznék majd az elkészült beru-
házást – vázolta a terveket Batizi Tamás.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Mintegy 120 millió forintos önkormányzati forrás-
ból 3100 méternyi járda épült és újult meg idén a me-
gyeszékhelyen. A Rákóczi utcai 207 méteres szakaszt
múlt héten csütörtökön, a Kert utcai 690 méteres sza-
kaszt pedig most szerdán adták át a városlakóknak.
Ezek a helyreállítási munkálatok is részét képezik an-
nak a programnak, amelynek során Nyíregyháza ön-
kormányzata saját forrásaiból 9 helyszínen végzett jár-
dajavítási munkálatokat a szabolcsi megyeszékhelyen.

Dr. Kovács Ferenc polgármester múlt héten avatta fel
és adta át jelképesen a városlakóknak a Rákóczi utca 207
méter hosszan felújított járdaszakaszát. A több mint har-
mincéves burkolat tönkrement, ezért vált szükségessé a

ÚJABB JÁRDASZAKASZOKAT ADTAK ÁT

gyalog- és kerékpárút helyreállítása. A városvezetõ hang-
súlyozta, az új járdaszakasz része annak a folyamatnak,
amely a közelben lévõ – 2013-ban átadott – Búza téri pi-
accsarnok átépítését érintette.

ESZTÉTIKUS ÉS BIZTONSÁGOS

Mintegy 21 millió forintból közel 700 méteren megújult a
járda a Kert utcán, a Maláta és Szent István utcák közötti
szakaszon is. Az aszfaltcsíkot szerdán adták át jelképesen a
gyalogosoknak. Rákóczi Ildikó önkormányzatai képviselõ az
eseményen azt mondta, nagyon örülnek a lakosok annak,
hogy ez a szakasz is megújulhatott, mert már nagyon rossz
állapotban volt. Ráadásul a mostani nemcsak esztétikai szem-
pontból lett szép, de még biztonságos is.

2015-ben a járdaépítési és -helyreállítási munkála-
tok belvárosi, érkerti és örökösföldi szakaszokat is érin-
tettek. Ezeket az önkormányzat hitelfelvétel nélkül, sa-
ját forrásaiból biztosította. A tervek szerint a járda- és
útépítések jövõre is folytatódnak Nyíregyházán.

Bocskai Péter ügyvezetõ, Andó Károly önkormányzati
képviselõ és dr. Kovács Ferenc polgármester

A Kert utcai új járdaszakasz átadásán Rákóczi Ildikó
önkormányzati képviselõ a városlakók körében
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KORSZERÛ SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
19 új hulladékszállító gépjármû, 22 ezer gyûjtõ-

edény és házi komposztálók – többek között ezek be-
szerzését tartalmazta az az összesen 1,2 milliárd fo-
rintos európai uniós projekt, amit a nyíregyházi ön-
kormányzat és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKO-
DÁSI Nonprofit Kft. közösen valósított meg. A prog-
ram hivatalos zárórendezvényét múlt héten pénte-
ken tartották.

A projekt célja az volt, hogy a szelektív házhoz menõ
gyûjtés korszerûsítésével, a vegyes hulladék gyûjtési rend-
szerének fejlesztésével csökkenjen a lerakóra kerülõ, de
még hasznosításra alkalmas hulladék mennyisége, vala-
mint a lerakással ártalmatlanított összes hulladék mennyi-
sége is. Ennek eléréséhez új gépeket szereztek be.

HASZNÁLJÁK A KUKÁKAT

Mindezeken túl a pályázat tárgyát képezõ fejlesztés-
nek köszönhetõen Nyíregyháza családi házas övezetei-
ben 22 000 háztartás kapott a papír- és mûanyag hulladék
szelektív gyûjtéséhez új, 240 literes gyûjtõedényt. A meg-
lévõ nyilvántartási rendszer kiegészítéseként a lakossági
kukákat rádiófrekvenciás chipekkel, a gyûjtést végzõ au-
tókat pedig komputerrel és érzékelõkkel látták el. A meg-
elõzés érdekében a pályázat részeként házi komposztá-
lók használatát vezették be, míg az iskoláskorúak környe-
zettudatos nevelése, illetve a program sikeres végrehajtá-
sa, a felnõtt lakosság megnyerése érdekében tájékoztató
kiadvány készült.

Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a pályázat

fontos részét képezte a környezet védelme és a szemlélet-
formálás is. Többek között általános és középiskolások-
nak rajz- és kvízversenyt, fotó-videó készítõ pályázatot,
felnõtteknek pedig ismeretterjesztõ elõadásokat hirdettek.
Az pedig külön öröm, hogy a 22 ezer darab kiosztott sze-
lektív-hulladékgyûjtõ edényt a visszajelzések alapján na-
gyon szívesen használják az emberek.

RENDSZEREZETTEBB ÉS HATÉKONYABB

Petró Árpád, a THG Nonprofit Kft. ügyvezetõje hozzátet-
te, a projektnek köszönhetõen a nyíregyházi lakosság ké-
nyelmét is biztosítani tudják. A szemétszállítás rendszerezet-
ten és hatékonyabban tud majd mûködni a városban, de az
ellátás is gazdaságilag hatékonyabbá és gyorsabbá vált.

Dr. Adorján Gusztáv, a Jósa András Oktatókórház
fõigazgató fõorvosa azt mondta, az új berendezés lé-
nyegesen gyorsabb és megbízhatóbb vizsgálatokat tud
végezni. Ráadásul a megyében egyedül itt van MR-ké-
szülék. Dr. Kovács Ferenc polgármester arra hívta fel a
figyelmet, hogy jó diagnózis nélkül gyógyítás sem le-
het. A városvezetõ fontosnak ítélte meg azt, hogy mo-
dern eszközökkel korszerû épületekben folyhat a
gyógyítómunka Nyíregyházán.

ÚJ MR-KÉSZÜLÉK
Új, energiahatékony MR-készülék segíti a jövõ-

ben a gyógyítómunkát a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban.

A közel 540 millió forint értékû európai uniós for-
rásból megvásárolt gép jelenleg beüzemelés és tesz-
telés alatt van, a tervek szerint egy hét múlva vizs-
gálja a betegeket. Addig CT-vel diagnosztizálnak, a
sürgõs eseteket pedig Debrecenbe irányítják.
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JELENTÕS FORRÁSOK SEGÍTIK A FEJLESZTÉSEKET
Megtartotta novemberi ülését a nyíregyházi közgyû-

lés. A képviselõk, amellett, hogy részletes beszámolót
hallhattak a miniszterelnöki látogatás, egyben kor-
mányzattal kötött megállapodás részleteirõl, többek
között döntöttek az ideérkezõk idegenforgalmi adójá-
nak emelésérõl, a családsegítés és a gyermekjóléti szol-
gáltatás integrálásáról, valamint felzárkóztató pályá-
zat támogatásáról is.

Szerzõ: Szoboszlai Tibor

A napirendek tárgyalása elõtt az Együtt Egymásért Burger
István-díjat Skolnyikné Pócsi Ilona, a Boldog Jövõ Alapít-
vány kuratóriumának elnöke vehette át dr. Kovács Ferenc
polgármestertõl.

VEZETÕ, MAJD SEGÍTÕ
Skolnyikné Pócsi Ilona teljes munkássága alatt, egé-

szen nyugdíjba vonulásáig a város óvodáinak gazdasá-
gi vezetõjeként tevékenykedett. Munkája mellett min-
dig szívügye volt a nehéz sorsú szülõk felkarolása. Eb-
bõl a segíteni akarásból született meg a Boldog Jövõ
Alapítvány létrehozásának gondolata. Az alapítvány fõ
célkitûzése a rászoruló családok, a szociális krízishely-
zetben lévõk, hajléktalanok segítése, de foglalkoznak
egészségnevelési projektek megvalósításával is. Felada-
taik között szerepel még az adományok gyûjtése rá-
szoruló családok megsegítésére, és tartalmas progra-
mok szervezése a hátrányos helyzetû gyermekek hasz-
nos szabadidõ eltöltéséhez. Skolnyikné Pócsi Ilona, mint
az alapítvány vezetõje, Nyíregyháza város civil életé-
ben folyamatosan és tevékenyen van jelen. Munkájá-
val ott segít, ahol szükséges. Ha kell, ételt oszt vagy
rászoruló gyermekek táboroztatását szervezi meg. Sze-
mélyes életútjával, példaértékû szakmai és civil tevé-
kenységével is bizonyította, hogy méltó az elismerésre.

NÉGY PILLÉREN A JÖVÕ

A két közgyûlés között történt események összegzése
során kiemelt figyelmet kapott Orbán Viktor miniszterel-
nök nyíregyházi látogatása, és az önkormányzat kor-
mánnyal kötött szerzõdése. A Modern Városok Program
részeként a kormány minden megyei jogú várossal fej-
lesztési szerzõdést köt azért, hogy a vidék felzárkóztatá-
sának zászlóshajói legyenek. A közgyûlésen dr. Kovács
Ferenc polgármester a Nyíregyházával kötött, nyolc pont-
ból álló, 100 milliárd forintos nagyságrendû szerzõdésrõl
részletes prezentációt tartott, majd hangsúlyozta, ezzel
újabb forráscsoportból is gazdálkodhat a megyeszékhely.
Korábban már kapott a város egy 24,7 milliárd forintos
kormány által dedikált pénzösszeget, amelyre az új uniós
ciklusban nyílt elõször lehetõség. A mostani megállapo-
dás ennek a pénznek közel a négyszeresét tartalmazza,
tehát erre a két nagy pillérre lehet a város közeljövõjét
építeni. A harmadik pillért a majdan megjelenõ ágazati
operatív programok jelentik, melyekre igyekszünk majd
pályázni. A negyediket pedig a város önereje teszi ki, hi-
szen harmadik éve önerõs beruházások is megvalósulnak
a városban, közel 1 milliárd forint értékben.

IDEGENFORGALMIADÓ-TÖBBLET

A képviselõ-testület módosította az idegenforgalmi adó-
ról szóló önkormányzati rendeletet. 2016. január elsejé-
tõl az eddigi 300 forintról 400 forintra emelték az egy fõre
fizetendõ adót vendégéjszakánként. Az emeléssel járó,
megközelítõleg 15–17 millió forint idegenforgalmiadó-
bevétel növekedés, és az ehhez kapcsolódó másfélszeres
szorzójú állami támogatás hozzájárulhat Nyíregyháza
város idegenforgalmi infrastruktúrájának további fejlesz-
téséhez, a turizmus erõsödéséhez és a város ismertségé-
hez. Ugyanakkor – más városok tapasztalatai alapján –
nem lesz hatással az idegenforgalom alakulására.

Dr. Adorján Gusztáv, frakcióvezetõ, Fidesz-KDNP:

INDOKOLT AZ EMELÉS
 „Nyíregyháza idegenforgalmi fejlõdésével párhuza-

mosan indokolt a 100 forintos emelés, hiszen a környe-
zõ nagyvárosokban hallani 450 forintos adóról is. Emel-

lett az is fontos, hogy minden adóforinthoz az állam
még másfél forintot ad, és a plusz bevételt ismét az ide-
genforgalom fejlesztésére lehet fordítani.”

Nagy László, frakcióvezetõ, MSZP-DK-EGYÜTT-PM:

NEM ÉRINTI AZ ITTENIEKET
„Ez az adóemelés a nyíregyháziakat nyilván nem

érinti, viszont az önkormányzat elveszíti az eddigi PR-
fogás lehetõségét, hogy nálunk olcsóbb. Persze tudjuk,
hogy minden hasonló idegenforgalommal rendelkezõ
városban 400 forint körül van az adó mértéke, ilyen
értelemben nincs problémánk az emeléssel.”

Béres Csaba, önkormányzati képviselõ, JOBBIK:

NEM ÉRTÜNK EGYET
„Semmilyen adóemeléssel nem értünk egyet, akkor

sem, ha nem a nyíregyháziakat érinti, hiszen a magyar
lakosság túl van terhelve minden adóval és járulékkal.
Ha a családok össze tudnak spórolni egy-egy nyaralás-
ra, ezt nem szeretnénk, ha tovább sarcolná az önkor-
mányzat.”

Napirendre került a közterületi térfigyelõ rendszerrõl
szóló önkormányzati rendelet módosítása is. Erre azért volt
szükség, mert a Sóstó-fejlesztési projekt kapcsán nyolc
újabb térfigyelõ kamerát helyeztek el. A korábbi döntés-
hez kapcsolódva ezeket is a Közterület-felügyelet üzemel-
teti a jövõben. A kamerák alkalmazásával még jobban
megõrizhetõk lesznek a sóstói játszópark felépítményei,
játékai, sporteszközei.

EGYSÉGES SZERVEZETBEN

Az önkormányzat megvitatta a családsegítés és a gyer-
mekjóléti szolgáltatás integrálásához szükséges döntések
meghozataláról szóló elõterjesztést. Arról határoztak, hogy
a jövõ évtõl a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint
a család- és gyermekjóléti központ feladatait egyaránt a
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ látja el. Ezzel párhu-
zamosan a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ kereté-
ben mûködõ „Északi”, „Déli” és „Huszártelepi” Gyer-
mekjóléti Központot szakmai és szervezeti tekintetben az
átszervezés részeként összevonják.

KARÁCSONYI RENDEZVÉNYEK

A testület elbírálta a generációk együttmûködését segí-
tõ karácsonyi programok és rendezvények lebonyolításá-
ra benyújtott pályázatokat. A határidõig 117 darab kére-
lem érkezett be. Ezek közül a bizottság 6 pályázó eseté-
ben nem javasolta támogatás megállapítását részben for-
mai hiba, részben tartalmi okok miatt. A karácsonyi prog-
ramokra 7 millió 525 ezer forintot osztanak szét a Szociá-
lis és Egészségügyi Alap terhére.

Az önkormányzat megtárgyalta és támogatja a HUMAN-
NET Fejlesztési Alapítvány által benyújtandó, „Aranyal-
ma Tanoda – Tanoda program megvalósítása tanyabok-
rokban” elnevezésû pályázatot. A tanoda program köz-
vetlen célja 30 fõ, tanyabokrokban élõ, hátrányos helyze-
tû és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lõ tanuló iskolai lemorzsolódásának csökkentése, iskolai
sikerességének növelése tanórán kívüli foglalkozásokkal,
képességeik minél teljesebb kibontakoztatása mellett.

A képviselõk tájékoztatót hallgattak meg az idei év
intézményfelújítási munkáiról. A költségvetésben a terv-
módosítások figyelembevételével intézményi felújítási fel-
adatokra 385 millió forintot, a Polgármesteri Hivatal épü-
letének felújítására 176 milliót, és az egyéb önkormány-
zati ingatlanok felújítására további közel 37 milliós össze-
get fordítottak.

BÕVÜLÕ KÖZVILÁGÍTÁS

A közgyûlés állásfoglalást hozott a Nyíregyháza köz-
igazgatási területén, nem önkormányzat által történt be-
ruházásban megvalósult közvilágítási rendszerek Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történõ
térítésmentes tulajdonba vételével és üzemeltetésével kap-
csolatban. A NIF Zrt. beruházásában elkészült Nyíregy-
háza nyugati elkerülõ szakasz és a körforgalmi csomó-
pont építése, valamint a 41. számú út és Vezér utca cso-

mópontban megépült közvilágítási rendszerek üzemelte-
tésérõl az önkormányzat gondoskodik, másrészt hajlandó
azt tulajdonba venni azzal a feltétellel, hogy az átadás
térítésmentesen, a vagyonszerzés esetén esetlegesen fel-
merülõ áfafizetési kötelezettség önkormányzatra történõ
áthárítása nélkül történjen.

ELISMERT CANTEMUS

A város újabb fenntartói szerzõdést kötött a Nyíregyhá-
zi Cantemus Kórussal 2016 januárjától 2018. december
végéig. Erre azért is volt szükség, mert az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma, nagyra értékelve a Nyíregyházi
Cantemus Kórus eddigi mûvészeti tevékenységét, a kö-
vetkezõ három évre vonatkozó Közszolgáltatási szerzõ-
dés megkötésérõl döntött, melynek aláírására a fenntartói
jóváhagyást követõen kerülhet sor.

KÉMÉNYSEPRÉS, SZERZÕDÉSSEL

A nyíregyházi önkormányzat korábban nyílt közbeszer-
zési eljárást indított közszolgáltatási szerzõdés alapján
kéményseprõipari közszolgáltatás ellátására Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye közigazgatási területén. A határidõig
a Kéményseprõipari Kft. és a Thermoszol Kft. tett közös
ajánlatot, így õk nyerték el a közszolgáltatási szerzõdést.

A képviselõ-testület módosította az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási
szerzõdést. Erre azért volt szükség, mert a szolgáltató a
szerzõdésnek megfelelõen elkészítette és megküldte a
menetrend aktualizált tervezetét, amely helyenként pon-
tosított, továbbá technikai jellegû módosításokat is tartal-
maz. Ez a közszolgáltatási szerzõdés módosítását is maga
után vonja.

ÚJ IGAZGATÓ A KÖNYVTÁR ÉLÉN
A közgyûlés zárt ülésen tárgyalta az önkormányzat

fenntartásában mûködõ Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár igazgatói beosztás betöltésére benyúj-
tott pályázatot. Ennek értelmében Tomasovszki Anitát
támogatják, akit 2015. november 27-étõl 3 évre bíz-
nak meg.

A HÉT TÉMÁJA KÖZGYÛLÉS
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AKTUÁLIS ADVENT AKTUÁLIS ADVENT

2015. NOVEMBER 27. 9Fotók: Szarka Lajos.

November 29-e, advent elsõ vasárnapja. Már két héttel ezelõtt felállították
a város karácsonyfáját a Kossuth téren, múlt héten megnyitott a karácsonyi
forgatag, az ünnepi fényeket pedig 2 nap múlva felkapcsolják. A belvárosi
színpadon vasárnaptól színes programok várják az oda látogatókat. Ezek
részletes programjairól a Nyíregyházi Naplóban és a nyiregyhaza.hu
weboldalon is folyamatosan beszámolunk. Készülnek azonban az ünnepek-

ADVENT: ÜNNEPI DÍSZBE ÖLTÖZIK A VÁROS
re kollégáink is. Írásaikból megtudhatják, hogyan alakul a boltok nyitvatartása
az adventi hétvégéken, mit érdemes viselni az ünnepek alatt, hogyan fogy-
nak el a noteszlapok a karácsonyhoz közeledve, és milyen könyveket sze-
rezzünk be. Valamint, mit jelent a gyermeki szeretet, mi az önzetlen aján-
dék és olvashatnak a karácsonyi emberrõl is. Kellemes ünnepi készülõ-
dést kívánunk mindenkinek!

Bruszel Dóra

ÖNZETLEN AJÁNDÉK
2014. december 23., reggel. Egy nap múlva karácsony. Ma különösen hideg van.

Fényárban úszik a város, szinte minden üzletbõl ünnepi dallamok szólnak. Az egyik
közeli élelmiszerboltban egymást érik a háziasszonyok, akik most akarják beszerezni
az utolsó hozzávalókat a mézeskalácsokhoz, de fogynak még a csomagolópapírok, az
elektronikai eszközök, és a mobilszaküzletben is nagy a forgalom. A Búza téri piacon
még sok eladatlan fenyõfa vár gazdájára. Az árusok rosszkedvûek, mert félnek, hogy
rajtuk marad az áru. Kevesen akarnak mikrofon elé állni. János azonban mosolyogva
fogad minket. Õ az a kofa, aki a kispénzû emberek közé tartozik, a felesége beteg, de
mindennap ott árulnak, együtt, legyen tél vagy nyár. Hogy mi a legérdekesebb? Még
így is boldogok és jókedvûek. Miután szívességet tett nekem és a mikrofonom elé állt,
egy asztali dísszel kívánt boldog karácsonyt. Hamar rájöttem a boldogságuk titkára.
Tudnak adni: önzetlenül!

Dankó László

SZERETLEK TITEKET
Karácsony. A hit, a remény, a szeretet ünnepe. Hit Istenben, remény egy boldog

jövõben, szeretet családi körben. Amikor a ház melegében finom bejgliillat tölti meg a
levegõt. Az asztalra felkerül a legszebb terítõ, a sarokban már áll a karácsonyfa, a
család tagjai pedig ajándékokkal lepik meg egymást. A legszebb ünnep. Negyven ka-
rácsonyt éltem meg eddig. Mindegyikre persze nem emlékszem, néhány viszont külö-
nösen emlékezetes maradt.

Még éltek a nagyszüleim, együtt laktunk velük. A cserépkályha felsõ részében kiala-
kított részen sütõtök, a szobában pedig harminc fok. Nagyapám a háborúban annyit
fagyoskodott, hogy hazatérve a frontról mindig úgy befûtött, ahogy csak lehetett. Már
állt a fenyõfa, édesapám pedig egy óriási méretû csokimikulással küzdött. Életemben
nem láttam akkorát, azóta sem! A nõvéremmel folyamatosan tanácsokkal láttuk el,
hová tegye, és mivel nagyon nehéz volt, jött az anyai jó tanács: inkább csak álljon a fa
alatt. Valószínûleg csalódott képet vághattunk, egy jó apa pedig mindent megtesz a
gyerekeiért, hát a papám felrögzítette valahogy a fára. Úgy tûnt, minden rendben, így
irány a templom. Visszatérve egy eldõlt karácsonyfa, és néhány összetört dísz fogadott
minket, a gravitáció legyõzte a mikulást és ezzel együtt a fát. De legalább a távirányí-
tós Wartburg rendõrautót megkaptam...

A szülõk mindig kíváncsiak, milyen elsõszülött gyermekük elsõ karácsonya. Mit
szól majd a világító fényekhez, a csillagszóróhoz. Így voltunk mi is a párommal 2001
decemberében. Sok-sok ajándék a fa alatt, rengeteg játék a család legkisebb tagjának.
Mi tetszett neki a legjobban? A csomagolópapír...

Nõvéremék nem voltak ilyen szerencsések. Keresztfiam addig szemezett a kará-
csonyfaizzóval, míg úgy döntött, az egyiket megkóstolja. A kórházban telt az ünnep...

Amíg gyerek voltam, nem értettem, a szülõk miért örülnek annyira annak a rajznak,
dísznek, gyertyának, apróságnak, amit mi, gyerekek készítettünk saját kezûleg. Pedig
olyan szép dolgokat lehetett venni, mégis akkor hatódtak meg a legjobban, amikor átad-
tuk ezeket a csekélységeket. Ma már értem, miért örülnek a legjobban a nagyszülõk egy,
az unokákat ábrázoló fotónak, vagy a gyerekek által készített apróságnak. Pár éve a
lányom egy-egy kis borítékkal lepett meg bennünket, melyben egy papíron annyi állt:
Szeretlek titeket! A legszebb ajándék. Errõl szól a karácsony, errõl szól az advent...

Ferenczik Adrienne

TÖRTÉNETEK KARÁCSONYRA
A téli olvasásnak különös hangulata van. Fõleg, ha a jól fûtött szobát narancsillat járja

be, almás-fahéjas teát kortyolgatunk, és téli történeteket veszünk a kezünkbe.
Már az adventi készülõdés idején kiváló olvasmány lehet Charles Dickens Karácsonyi

ének címû regénye. A fõszereplõ, a szõrösszívû Scrooge úr számára a karácsony is csak
olyan, mint a többi nap, és megvetéssel néz azokra, akik örömmel készülnek az ünnepekre.
A mogorva férfinál három különös alak tesz látogatást, a régi karácsonyok, az új karácsony
és a jövõ szelleme, akik utat mutatnak, s a goromba frátert új emberré teszik. Karácsony
napjain a gyertya fényénél családi körben akár fel is olvashatunk néhány ünnepi történetet.
A Karácsony ideje címû kötetben magyar írók tollaiból származó 15 olyan novellát talá-
lunk, amelyek illenek az emelkedett hangulathoz. Aki pihenéssel tölti a két ünnep közötti
napokat, olvasnivalónak választhat magának könnyed, téli történeteket, akár még egy jó
krimit is. Agatha Christie Poirot karácsonya címû regényében a híres belga detektív még az
ünnep idején sem pihenhet, egy bûntény most is arra készteti, hogy használja a kis szürke
agysejtjeit. Remélhetõleg mi békésebben tölthetjük a karácsonyt.

A hétvégén megkezdõdik az adventi idõszak, így az áru-
házak ismét kinyithatnak vasárnaponként is. Mint ismert, már-
cius 15-e óta vasárnaponként zárva voltak Magyarországon
a kiskereskedelmi egységek – leszámítva a 400 négyzetmé-
ternél kisebb, családi kézben lévõ üzleteket. A multiknak a
törvény annyi engedményt tett, hogy egy szabadon válasz-
tott vasárnap mellett a négy adventi vasárnapon is kinyithat-
nak. Nem véletlen tehát, hogy a legtöbb hazai áruházlánc
már összeszorított kézzel várja az adventi idõszakot, amely-
re nemcsak új nyitvatartási idõvel, illetve munkarend-átcso-
portosítással, hanem különleges akciókkal is készülnek. Az
elsõ adventi vasárnap idén november 29-ére esik, a második
december 6-ára, a harmadik pedig december 13-ára. Arany-
vasárnap idén december 20-án lesz. A korábbi évek kiske-
reskedelmi tapasztalatai szerint az éves forgalom egy jelen-
tõs része tehetõ az adventi idõszakra, hiszen a karácsonyi
ajándékozás megnyitja a pénztárcákat.

Hogyan köszönhetném meg Neked,
Kicsi kis Jézuska,
Hogy már akkor szerettél,
Mikor feküdtél jászolba’?

Nagy dolgot még nem tudok,
Hiszen gyermek vagyok,
De küldök minden reggel
A szívembõl egy darabot.

Advent idején már sötétben
Csörög nekem az óra,
S ott vagyok hajnalban
Nálad a harangszóra.

Templomod ajtaja
Nyitva áll elõttem,
Ígérem, jövök majd úgy is,
Ha felnõttem.

Nem is kis lábam visz,
Inkább a nagy hitem,
S tudom, ha baj érne,
Ott lennél mellettem.

Hallom, hogy mások még
Alszanak az ágyban,
Míg én szólítlak énekben,
Csendben, imában.

Nem is lenne illõ,
Ha mindig csak kérnék,
De feléd saját jószántamból
Sohasem lépnék.

A hajnali kelés lett
Az én kicsi áldozatom.
Áldozat? Öröm, hogy ilyenkor
Veled találkozhatom.

Hetekig várom, hogy megérkezz,
Hogy nekem újra megszüless,
S a karácsonyom így lesz, Veled
Igazán boldog, szeretetteljes.

(Folytatás az 1. oldalról)

A Kossuth téren felállított színpadon színes programkí-
nálat teremt karácsonyváró hangulatot minden kedden,
csütörtökön és vasárnap. A hét utolsó napján sztárven-
dégek szórakoztatják a közönséget, kedden és csütör-
tökön pedig a helyi fellépõ csoportok, iskolák növen-
dékei kedveskednek adventi mûsorral.

November 29-étõl a Kossuth téren felállított Mikulás-
házban várja a gyermekeket a Télapó, aki a Nyitott Város-
háza program részeként december 3-án, 4-én és 5-én be-
költözik a Városházára. Ezen a három napon az emeleti
galérián várja a kisgyermekeket, akik egyúttal az ingyenes
különleges Mézes Karácsony kiállítást is megtekinthetik a
díszteremben december 3. és 10. között. (Részletes prog-
ram a 13. oldalon.) A nagyszakállú december 6-ától ismét
a fõtéren várja majd a kis látogatókat.

Nyíregyháza vezetése a korábbi évek hagyományaihoz
híven az adventi idõszakban is frissen sült lapcsánkával
fogadja csütörtökönként 15.30-tól a forgatagban sétálókat.
Az ajándék lapcsánkát idén is Szoboszlai Gyula mester-
szakács, a Nyírségi Ízkirályok Egyesületének elnöke ké-
szíti. De az önkormányzat jótékonysági akciója sem ma-
rad el. Karácsonyi hangulatú és Nyíregyháza emblémával
ellátott bögrét lehet „vásárolni” kétfajta méretben, melyek-
nek minimum ára 250 és 500 forint. A bögréket november
29. – december 20. között a Most Élsz Egyesület tagjai
árusítják, akik a bevételt jótékony célra fordítják. Az idei
Városi Karácsonyi Koncertet december 18-án rendezik meg
a Római Katolikus Társszékesegyházban 19 órai kezdettel.
Az adventi programsorozat december 31-én, a VÁROSI
SZILVESZTERREL zárul. A VeryTake Band és a Tram-Buli’n
zenekar ad élõkoncertet a Kossuth téren.  A 2016-os évet
a hagyományoknak megfelelõen tûzijátékkal köszöntik.

Tarczy Gyula

(gyermekhangra)

Mikita Eszter

SZAPORODÓ NOTESZLAPOK
Van, hogy nincsenek. Aztán az év vége felé egyre több helyen, napról napra nagyobb

számban jelennek meg. Kék, sárga és rózsaszín noteszlapok, amelyek a fáradt emberi
elmét helyettesítik. Erre írom fel, ha elfogy valami fõzés közben, hogy tudjam, a követ-
kezõ bevásárlásnál mit kell a kosaramba tenni, de ezekrõl tudom, mit kell beszerezni a
lányomnak az iskolába és segítségükkel oldom meg a sokszor nehéznek tûnõ, családi,
logisztikai feladatokat is. Néha azt gondolom, a ragadós papírocskák nélkül nem lennék
képes arra, amit anyaként véghezviszek. Az év nyugis részeiben ragasztok a hûtõre, az
iskolatáskára és a szemüvegtokomra, de ahogy belépünk az adventi idõszakba, megje-
lennek a cédulák az étkezõasztalon, a bejárati ajtón, az autó mûszerfalán és egyéb,
sokszor lehetetlennek tûnõ helyeken is. Az egyre rövidebb nappalok során ezekbõl tájé-
kozódok, majd ha elintéztem valamit, hol határozott vonallal, hol pedig satírozással
tüntetem el, mintha nem is léteztek volna... Sokszor elgondolkodtam már azon, ha vé-
letlenül elhagynám valamelyiket, mit szûrnének le belõle az emberek? Kinek mit mon-
dana egy „Péter 15 óra”, vagy a „sütõtök-alma-krumpli” feljegyzés? Mert azt csak én
tudom, hogy Péter, a közeli cipész, akitõl délután kell elhoznom a megsarkallt csizmát,
a három alapanyag pedig az esti leveshez szükséges. Ilyenkor, karácsony közeledtével,
furcsább szókapcsolatok szerepelnek listáimon. „Mikulást felhívni”, „piros csomago-
ló”, „valami apróság a suliba”. Ezek mind eszembe juttatják azt, amit az egész napos
rohanásban elfelejtenék. Az ünnephez közeledve pedig konkrétabbá válnak, a sokszor
idõrendbe is sorolt tennivalók. Amikor már a „kekszeket, sütiket megsütni” és a „fát
kiválasztani” cédulákat ragadom magamhoz reggel, akkor már naptár nélkül is tudom,
hogy a finisben járunk és írás nélkül is eszembe jut, lassan fel kell keresni a hentest, hogy
megrendeljem a két fácánt szentestére a leveshez. Jó esetben december 24-ére elfogy-
nak a lapjaim, minden a helyére kerül, és rendben, letisztult gondolatokkal, noteszlapok
nélkül várjuk, hogy megszólaljon a Mennybõl az angyal...

ADVENTI
ÁLDOZATOM 

Van egy nap, Amerikában, amikor a fogyasztói társa-
dalom kimutatja a foga fehérjét. Az úgynevezett Black
Friday alkalmával egyes áruházak és láncok hihetetlen –
sokszor 70–80 százalékos – akciókkal csábítják a vásár-
lókat. Az internet tele van olyan felvételekkel, ahogy az
emberek kígyózó sorokban várják a boltok nyitását, majd
az üzletekbe beszabadulva egymást tapossák, ütik, csak-
hogy megkaparinthassanak egy-egy hõn áhított lapostévét
vagy tangabugyit. A Black Friday-hez hasonló vevõcsa-
logató akcióknak egyelõre még kevés párja van Magya-
rországon, azonban a karácsony elõtti rohamokról már
megdöbbentõ, letaglózó dokumentumfilmeket is lehet for-
gatni.

A boltosok gyomra november végén már görcsbe rán-
dul és mindannyian azt remélik, gyorsan túl lesznek ezen
az egy hónapon. Egy kereskedõ barátom meséli, hogy
igazából szenteste szereti a legjobban Magyarországot.
A családi körben jóízûen elfogyasztott halászlé után fel-
veszi a kabátot, felteszi a pórázt a kutyára és elmegy sé-
tálni. Állítja, december 24-én este hét után olyanná válik
Nyíregyháza, mint amilyen az édenkert lehetett az em-
ber teremtése elõtt. Ünnepi díszben és fényben fürdõ, de
tökéletesen néptelen utcák várják. A csöndet harapni le-
het, minden nyugodt és békés...

Hát senki sem érti, hogy karácsony nem az ajándé-
kokról szól? – tette fel a kérdést Ihnáth János november
15-én a Máriapócsi kegytemplomban a kora esti Szent
Liturgián. A görögkatolikus pap szigorú szavakkal ostorozta
a hallgatóságot, legyenek szívesek többet foglalkozni a ka-
rácsony misztériumával. Értsék meg, hogy nem az aján-
dékokra kell várni, nem is a rántott halra, hanem át kell

Z. Pintye Zsolt

A KARÁCSONYI EMBER
élni, meg kell élni a csodát. A nemzeti kegyhely gyóntató-
papja arra hívta fel a figyelmet; karácsony igazi lényege,
hogy megszületik a megváltó, hogy eljön közénk és min-
denki számára magával hozza a reményt az örök életre.

Ihnáth János szavait zúgta a templom; tessék megérte-
ni, nem megbánni kell a bûnt, hanem egyszerûen csak
nem kell elkövetni. Nem magyarázatot kell keresni a
bûnökre, hanem ellenállni a kísértésnek. Hozzáfûzte, le-
gyen idõnk a karácsonyra. Szakítsunk rá idõt, hogy a lel-
künk is felkészülhessen. Ne csak az ajándékok után sza-
ladgáljunk és aztán holt fáradtan csak annyit dadogjunk,
nincs nekem idõm templomba menni. Végül pedig csönd-
ben, mint aki nagy titkok tudója, kérte; vegyük észre a
másik emberben az élõ Krisztust...

Karácsonyi roham, karácsonyi õrület – fogalmaznak
idõnként az újságírók, olyan jelzõket használva, amitõl
keserû, hûvös, személytelen, intimitáshiányos arculatot kap
az ünnep. A valóság kiábrándító; mérgezett egérként sza-
ladgáló emberek, fájó végtagok, zúgó fejek és kilométeres
sorok. Türelmetlen, frusztrált, vicsorgó vásárlók. Csak len-
nénk már túl rajta – sóhajt az arctalan tömeg. Pedig most
kellene igazán, hogy legyen arc, amelynek mindkét olda-
lát meg lehetne fürdetni az ünnep fényében.

Tisztálkodj belülrõl és kívülrõl – írja Márai az ünnep-
rõl. A képzeletemben így él az adventi és a karácsonyi
ember. Lázasan, de mosolyogva készül. Megért, felfog,
maga lesz a csoda attól, hogy beépül a fenséges misztéri-
umba. És ehhez még hívõnek sem kell lenni. Elég csak
belátni, az ember több attól, hogy jóllakjék, hogy tömött
bevásárlókocsik tologatásával és haszontalan holmik bon-
togatásával töltse a rövidre szabott életét...

ADVENTI
VÁSÁRLÁS

Szoboszlai Tibor

Még emlékszem, amikor dédnagyanyám hosszú, szõ-
ke haját befonta, kendõt kötött, csipkekesztyûben, lakk-
táskával indult templomba. Mindig szép volt, de vasár-
naponként különösen... akkor még voltak alkalmak, ér-
téke volt a családi eseményeknek, rangja volt az ünnep-
nek. Felöltöztünk. Nemcsak azért, hogy a testünket el-
fedõ ruhadarabok takarják põreségünket, hanem mert
így láttuk a szüleinktõl és mert jó érzés volt szépnek
lenni, csipkébe, selyembe, bársonyba... ünneplõbe búj-
ni. Nem divat ma már ‘kiöltözni’... Farmert húzunk, még
esküvõre is, persze a legdivatosabbat, Swarovski kövek-
kel kirakva, jó a bakancs is, ha csillog és a Charlie an-
gyalai frizura, valamint a kefehaj mindenhol menõ. Mi-
kor lett a mezõgazdászok örök érvényû ruhadarabja, a
farmer mindenkire és mindenhova megfelelõ? Miért fe-
lejtettünk el ünneplõbe öltözni, ha például színházba
megyünk? Nõként miért fontos külsõ adottságaink kö-
zönségességig való hangsúlyozása, ahelyett, hogy belsõ
értékeinket domborítanánk ki még megjelenésünkben
is? A decens külsõ mikor ment ki a divatból?

Piszár Tünde

LELKÜNK ÉS KÜLSÕNK ÜNNEPLÕBEN
Közeledik az advent, a várakozás hetei, Kedves Olva-

sók, miért ne lehetne ez egyben a készülõdés idõszaka?
Szánjunk idõt arra, hogy idén ünneplõbe öltözve üljünk
szenteste vacsoraasztalhoz. Tegyük a karácsonyfa alá a
szépség élményét is! Hölgyeim, nem kell túlzásba esni,
néhány aprósággal elég feldobni a meglévõ ruhadarabja-
inkat és kész is az ünnepi toalett. A kis fekete a karácsonyi
vacsorán is telitalálat, de a gyöngysor, az ujjakat ékesítõ
vörösen csillogó körömlakk, vagy a nagyi csipkekesztyûje
is jó választás. Az urak pedig idén nem baj, ha a fehér ing/
fekete nadrág összeállítást stílusosan nadrágtartóval és cso-
kornyakkendõvel teszik alkalmivá.
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ÉRDEKESSÉGEK HIRDETÉS

MÉDIASULI,    NYTV MÓDRA AZ ÉV LEVÉLTÁRA
Budapesten, ünnepélyes keretek között adták át

„Az év levéltára” díjat, amelyet idén a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Levéltár érdemelt ki. A me-
gyénk speciális földrajzi elhelyezkedésébõl adódó,
Európában is szinte egyedülálló nemzetközi kapcso-
latrendszer kialakítása és az évtizedek óta kiválóan
együttmûködõ kollektíva egyaránt hozzájárultak a
díj elnyeréséhez.

Az eseményen Nyíregyházát dr. Ulrich Attila alpol-
gármester képviselte. Mint elmondta, a levéltár mun-
katársai nagyon magas szinten végzik a szakmájukat a
kutatás és a kiszolgálás területén is, az elismerés így
Nyíregyházát is büszkeséggel tölti el.

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázi-
um diákjaiként lehetõségünk nyílt ellátogatni a Nyír-
egyházi Televízió stúdiójába egy médiaóra keretében.
Így beleláthattunk az idén harmincéves Nyíregyházi Te-
levízió világának „titkaiba”. 

A kétórás program alatt megnézhettük a stúdió külön-
bözõ helyszíneit: mind a forgatási, mind pedig a technikai
szobákat végiglátogattuk. Az elsõ megálló a „Múzeum-
szoba” volt (a valóságban kiállítóterem), ahol több mint
egy tucat kamerával ismerkedhettünk meg a kezdetektõl
egészen napjainkig. Innen a stúdióba mentünk, ahol lát-
hattuk a díszleteit a tévé saját készítésû mûsorainak,  töb-
bek között  a Sziesztának, a Híradónak és a jubileumi múlt-
idézõ, NYTV30 magazinnak.

A HÍRADÓS LÉT PRÓBÁJA

A híradózást külön ki is próbálhattuk! A résztvevõk láz-
ban égve ültek be a székekbe sorban, hiszen ilyenre eddig
még nem volt lehetõségünk. Bár a súgógép ott van mankó-
nak, azért kissé feszítõ érzés lehet annak a tudatában leülni a

kamera elé, hogy több száz ember figyel árgus szemekkel.
Felszereltek bennünket is mikrofonokkal és átkerültünk a
kamera másik oldalára, melyben mi lehettünk a riporterek.
Amikor én ültem bele a székbe, az igen érdekes és frusztráló
érzés volt, de örülök, hogy ezt is kipróbálhattam.

VÁGÁS, NEM OLLÓVAL

A következõ szobában rögtön meg is vághattuk az anya-
got. Amikor az ember elõször a vágás szót meghallja, ak-
kor rögtön a papírvágó ollóra gondol, ellenben itt számí-
tógépes vágásról beszélhetünk. A vágó feladata az, hogy

a rögzített hanganyagokból és képekbõl számítógép se-
gítségével kijelölje és kivágja a kívánt részt az elõre meg-
írt szöveg, illetve képek alapján, melyet a tudósításhoz
illeszt. Mi is így dolgoztunk a szakértõnk segítségével és
így egy tökéletes híradós bejelentkezést készíthettünk el!

Nagyon sok élménnyel gazdagodhattunk a tévé- és
videóforgatás világából, amit a saját életünkben is hasz-
nosíthatunk. Nagyon boldoggá tett ez a látogatás minket
és egy életre szóló élményt nyújtott nekünk ezzel a Nyír-
egyházi Televízió.

Írta: Konyári Virág (EKLG 8/10. osztályos tanulója)

MÉG LEHET JELENTKEZNI!

További részletek és képek a nyiregyhaza.hu-n. S akik
kedvet kaptak a stúdiólátogatáshoz, még jelentkezhetnek
osztályukkal a  gyartas@nyiregyhazitv.hu  címen, s a kapa-
citás függvényében a színfalak mögé pillanthatnak a 30 éves
Nyíregyházi Televízióban, december 4-éig.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár az ötö-
dik a levéltárak sorában, amelyik ezzel a címmel büsz-
kélkedhet. A szakmai értékeléseket követõen a díjat
Kujbusné dr. Mecsei Éva igazgató vette át, aki elmond-
ta, az elismerés további feladatot is jelent.

– Olyan feladatot, amellyel a hagyományokat tovább
kell vinni, egységben gondolkodva, a levéltárosok kö-
zös céljait figyelembe véve, de a saját úton haladva –
hangsúlyozta.

Az elmúlt években teljesen nyitottá váló levéltár fo-
lyamatosan kapja a különbözõ felajánlásokat, olyan do-
kumentumokat, amelyek a megye múltját rejtik maguk-
ban. Az iratállomány nõ, és egyre kevesebb a hely.
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„Volt, hogy egy-két hónapra abbahagytam, de az-
tán újra visszaestem, még durvábban, mindeközben
pedig olyan dolgokat tettem, amire nem vagyok büsz-
ke. A feleségem elõtt is évekig titkoltam, hogy szer-
használó vagyok: drogos és alkoholista.”

Szerzõ: Bruszel Dóra

Bálint, akit az anonimitás miatt csak így nevezek, már
8 éve, hogy nem nyúlt se droghoz, se alkoholhoz, ennek
ellenére azonban még mindig nap mint nap meg kell küz-
denie azzal, hogy távol tartsa magát tõlük.

Most viszont már tudja, hogy tudatmódosító szerek nél-
kül is lehet élvezni az életet. Saját példáján keresztül sze-
retne segíteni azoknak, akik még az út elején járnak. Azt
vallja, már az is óriási siker, ha csak egy ember is csatlako-
zik az önsegítõ csoportjukhoz, hiszen ezzel jobbá tehetik
annak felesége, gyermeke, és egész családjának életét is.
Nyíregyházán is mûködik az országos Narcotics Anony-
mous szervezetnek szenvedélybeteg önsegítõ csoportja. A
közösséghez való tartozás egyetlen feltétele a szer abbaha-

„SZERFÜGGÕ VAGYOK, DE SEGÍTENI AKAROK” FESTMÉNY A BÖRTÖNBÕL
Egy tiszalöki rab festményét adták át múlt héten csü-

törtökön a megyei rendõr-fõkapitányságon. A Sárkány-
ölõ Szent Györgyöt ábrázoló nagy méretû alkotás az
egyik tárgyalót díszíti most már. A fogvatartott a bör-
tönben sajátította el a festészet alapjait.

Az alkotó családjában bár vannak porcelánfestõk, mégis
a büntetés-végrehajtási intézetben derült ki számára, hogy
neki is van hozzá tehetsége. A kép témáját a rendõrök
ajánlották a figyelmébe, õ pedig némi könyvtárazás után
nagy lelkesedéssel hozzá is látott a munkához.

– Ebben van egyfajta kettõsség, a sárkány és a sárkány-
ölõ között, úgy mint a rabló és a pandúr között, úgyhogy
szerintem jó témaválasztás volt. Ráadásul megpróbáltuk
egy kicsit modernebbé is tenni – mondta a fogvatartott.

A festmény átadóján az is kiderült, hogy Farkas Sándor-
nak annyira megtetszett ez a munka, hogy mostanra már
napi 8 órában végzi; ajándéktárgyakat fest vagy éppen az
épület falait díszíti ecsetjével.

gyásának vágya. Ennek a tagja Bálint is, aki elmondta, hogy
a gyûléseiken csak keresztnevet használnak és ezeken nem
az a fontos, hogy ki vagy, honnan jöttél, milyen az egzisz-
tenciád, hanem hogy gyógyulni akarj.

– Már az egy pozitív lépés, ha valaki rászánja magát és
eljön. Mi megértjük egymást. Tudjuk, hogy mit jelent a szer
utáni sóvárgás, a lelki mélység. A legnagyobb terápiás ér-
ték pedig az, amikor az egyik beteg tud segíteni egy mási-
kon. Meg tudjuk osztani a többiekkel, hogy nekünk hogyan
sikerült leszokni. Nincs kötelezõ megszólalás. Valamikor
én is olyan lelkiállapotban vagyok, hogy nem szeretnék
beszélni, de mindig kapok egy szót, egy mondatot, ami erõt
ad a továbbiakhoz.

„VÉGIGKÍSÉRI AZ ÉLETET”

Bálint azt mondja, a szerfüggõség végigkíséri az ember
életét, ezt nem lehet elfelejteni, de arra bátorítja a hason-
ló problémával küzdõket, hogy merjenek segítséget kér-
ni, hiszen ez a legnagyobb lépés a gyógyulás felé.

ÖNSEGÍTÕ CSOPORTOK

AA Anonim alkoholisták önsegítõ csoportja: hétfõ
18.00–19.00, Nyíregyháza, Sóstói úti kórház drogambu-
lancia. Szenvedélybetegek önsegítõ csoportja: kedd 18.00–
19.00, Római Katolikus Plébánia (Kossuth tér 4.). A gyûlé-
sek zártak, csak függõk vehetnek rajta részt. A hónap utolsó
keddje nyitott gyûlés, ilyenkor várják szeretettel a függõk
hozzátartozóit, vagy az egyszerû érdeklõdõket is.  Ha drog-
vagy alkoholproblémája van, az alábbi elérhetõségeken
kérhet segítséget: NA János 06-20/373-2822 vagy e-mail:
nanyiregyhaza@gmail.com. AA Ibolya 06-20/487-6114.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Anabell: 2015 szeptemberében született keverék szuka kutya,
akit testvéreivel együtt a nyírtelki temetõnél találtak egy do-
bozban. Igazi kis plüssmackók, akik vélhetõen nagy termetû-
ek lesznek.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015.
december 1. napján (kedd) 10.00 óráig nyújtható be.

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

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

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

TÍZ ÉREM AZ ÖKÖLVÍVÓ BAJNOKSÁGON

Sok rendezvény és sportesemény házigazdája volt
már a Tiszavasvári úton lévõ Bencs tornacsarnok, sport-
lövõ versenyt viszont még nem rendeztek benne. Ed-
dig. A diákolimpia országos döntõjének rendezési jo-
gát Nyíregyháza nyerte el, a hétvégén pedig több mint
háromszáz fiatal részvételével megtartották a finálét.

– Szeretnénk, ha a fõváros és a Dunántúl után az or-
szág keleti felében is több verseny lenne, ezért is döntöt-
tünk Nyíregyháza mellett. Látva a szervezést és a lebo-
nyolítást, jól határoztunk, és biztos vagyok abban, hogy
ez csak a kezdet, több rangos viadalt hozunk még ide. Az
sem kizárt, hogy az olimpia elõtt itt edzõtáborozik majd a
válogatott, négy település is szóba került, köztük Nyíregy-
háza is – mondta Sinka László, a Sportlövõ Szövetség fõ-
titkára.

– Számomra ez egy jó felkészülési verseny is volt. Ren-
geteg viadalon vettem részt a közelmúltban, és sikerült
nemzetközi kupákon is gyõznöm, így sikeres szezon van
a hátam mögött – mondta a fiatal sportlövõ.

A nyírségiek nem panaszkodhattak, csapatban is szüle-
tett hazai érem.

– Több olyan sportolónk van, aki esélyes arra, hogy ott
legyen a jövõ évi EB-n, és akár olimpiákon is képviselhe-
tik majd Nyíregyházát. A sportág népszerûsítése érdeké-
ben ilyen versenyekre van szükség, mint ez a mostani –
nyilatkozta Veres Andrea, az NYPLE elnöke.

A város kiemelten támogatja az utánpótlás-nevelést, így
a sportkoncepcióba jól illeszkedett a sportlövõ finálé.

– Bízunk abban, hogy ez csak a kezdet, és rövidesen
olyan sportlövõink lesznek, akik nemzetközi szinten nagy
sikereket érnek el. Igyekszünk õket mindenben támogatni
– mondta Szilvási István önkormányzati képviselõ.

A SPORTLÖVÕK CÉLKERESZTJÉBEN

A nyíregyházi versenyzõknek plusz motivációt jelen-
tett a hazai közönség. Vareha Attila élt is a lehetõséggel,
és megnyerte versenyszámát.

Gyõzelmével õszi bajnok lett a Nyíregyháza Sparta-
cus. A csapat 43 pontot szerzett, egy vereség és egy
döntetlen mellett a többi meccsét megnyerte, és a Ma-
gyar Kupában a legjobb nyolc közé jutott!  A játékosok
már szabadságukat töltik, a felkészülés január 4-én kez-
dõdik, és a csapat a tervek szerint Törökországba uta-
zik edzõtáborba.

PONTSZERZÉS

Csömörön rendezték a Diák II korcsoportban a bir-
kózó országos bajnokságot. 218 versenyzõ nevezett,
Nyíregyházát Nagy Levente, a Nyírsport SE fiatal bir-
kózója képviselte a +69 kg-ban. A nyolcaddöntõben a
késõbbi bajnokkal került össze, aki ellen nem sikerült
gyõznie, így vigaszágra került. Itt egészen a bronz-
meccsig menetelt, ahol elszenvedte második veresé-
gét, így pontszerzõ helyen, ötödikként fejezte be a ver-
senyt. Annak fényében, hogy mindössze két éve ismer-
kedett meg a birkózással, rendkívül szép teljesítmény.

52 egyesület 156 versenyzõje szállt
harcba a magyar bajnoki elsõségért az
ökölvívók nõi országos bajnokságán. Az
NYVSC-Big Boxing 11 versenyzõvel vett
részt.

– Sikeres OB-n vagyunk túl annak elle-
nére, hogy bajnoki címet nem sikerült sze-
reznünk, de két aranyérem-esélyes ver-
senyzõnk is „bírói tévedés” áldozata lett.
Nagy Kitti és Kovács Klára is megérdemel-
te volna az elsõ helyet. Viszont megsze-
reztük a serdülõ csapat elsõséget és össze-
sen tíz éremmel zártunk – mondta Nagy
Lajos edzõ.

Ezüstérmesek: Serdülõk: Molnár Enikõ
(50 kg), 3 mérkõzéssel; Magyar Boglárka
(52 kg), 2 mérkõzéssel; Vastag Sára (54 kg),
1 mérkõzéssel; Kelemen Alexa (66 kg), 1
mérkõzéssel. Junior: Szabó Beáta (48 kg),
3 mérkõzéssel. Ifjúsági: Molnár Orsolya
(+81 kg), 1 mérkõzéssel. Felnõtt: Korcsmá-
ros Mercédesz (64 kg), 3 mérkõzéssel.

Bronzérmesek (3 db): Serdülõ: Bákonyi
Hajnalka (57 kg), 1 mérkõzéssel. Ifjúsági:
Erdélyi-Szabó Margarita (69 kg), 1 mérkõ-
zéssel. Felnõtt: Nagy Kornélia Kitti (60 kg),
1 mérkõzéssel; V. helyezett, felnõtt: Kovács
Klára (57 kg), 1 mérkõzéssel.

Nagy Lajos és Nagy Márk edzõk a sikeres hölgyekkel

SPORTPROGRAM
November 29., vasárnap 16.00 Bem
iskola, Fatum-Nyíregyháza–Budaörs
nõi röplabdamérkõzés

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 28., szombat 16.00 Fatum-
Nyíregyháza–Stara Pazova nõi röplab-
damérkõzés közvetítése
November 29., vasárnap 20.00 Lelátó,
benne: Fatum-Nyíregyháza–Budaörs
nõi röplabdamérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

Nagy Levente és Pocsai István edzõ
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ADVENTI BÖRZE  A VMKK-BAN!
December 12-én, szombaton 9.00 és 16.00 között

baba-mama ruhák, kézmûves termékek és játékok vá-
sára várja az érdeklõdõket a Váci Mihály Kulturális
Központban. Ingyenes játszóház és gyermekmegõrzés
a 2. emeleten. Asztalfoglalás: adventiborze@gmail.com,
42/411-822.

OROSI ADVENT
November 27-én 16.00 óra: Ünnepi fények felkap-

csolása, adventi koszorú megszentelése és az elsõ ad-
venti gyertya meggyújtása. Helyszín: XX. sz. Emlékpark.
„Régi idõk karácsonya” fotókiállítás ünnepélyes meg-
nyitása. Helyszín: II. sz. Idõsek Klubja, Oros, Fõ u. 3.

December 3-án 14.00 óra: Ruha- és játékbörze – hozd
el feleslegessé vált ruhádat és játékaidat, itt lehetõséged
van csereberélni. Helyszín: Herman Ottó Általános Is-
kola, Oros, Fõ u. 60. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

November 28., szombat 19.00 Az ördög, Kiss Manyi
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Nézõmûvészeti Fõiskola, Dajka bérlet, Krúdy
Kamara
November 30., hétfõ 10.00 Koppélia, Vízipók bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Az ördög, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
December 1., kedd 14.00 A mumus, Dumbó bérlet,
Nagyszínpad
14.00 Koppélia, Vuk bérlet, MÛvész Stúdió
December 2., szerda 10.00 A mumus, Hófehérke bér-
let, Nagyszínpad
10.00 Koppélia, Tom és Jerry bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A mumus, Garfield bérlet, Nagyszínpad
December 3., csütörtök 10.00 Koppélia, Törpapa bér-
let, MÛvész Stúdió
19.00 Az ördög, Arany bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Vasvári „D” bérlet, Krúdy Kamara
December 4., péntek 19.00 Az ördög, Móricz bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Nézõmûvészeti Fõiskola, Bozóky bérlet, Krúdy
Kamara

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. november 30., 17.00 óra.

Helyszín: Rákóczi u. 23.

A Burattinó Bábszínház elõadása: november 28-án 16.00
óra (Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet): Álruhás Mikulás.

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

Levéltár-történeti délelõtt november 30-án 9.00 órától a
levéltár kutatótermében. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

Berecz Andrásra emlékeznek november 30-án 14.00 órá-
tól: emléktáblát helyeznek el Nyíregyházán, a Luther utca
16. szám alatt.

A karácsonyi ünnepkör képes levelezõlapokon címû kiál-
lítás a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola
szervezésében, az iskola aulájában. Megnyitó: december 1-
jén 15.00 óra. Megtekinthetõ: január 6-áig.

SZALAGAVATÓ
AZ                  MÛSORÁN

A 12. évfolyamosok hetenkénti vetítési sorrendjéért ér-
demes folyamatosan figyelni a tévé-mûsorajánlókat, de
nyomon követhetõk lapunk hasábjain és természetesen a
nyiregyhaza.hu-n is. A következõ hetek mûsorrendje: No-
vember 28. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépis-
kola, valamint Zay Anna Gimnázium és Szakközépisko-
la. December 5. Arany János Gimnázium és Budai Nagy
Antal Gimnázium. December 12. Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnázium. Vetítési idõpontok: szombatonként
20:30-tól, vasárnaponként 9:30-tól és 22:00-tól, szerdán-
ként pedig 19:30-tól.

ÜNNEPSÉG A MÚZEUMBAN
Ünnepségre készül a Jósa András Megyei Hatókörû

Városi Múzeum 2015. december 1-jén. 147 éve annak,
hogy dr. Jósa András és báró Vécsey József egy tucat
„hóbortos” ember, vármegyei köztisztviselõk, lelkészek,
tanárok lelkes támogatásával megalapították a Sza-
bolcsvármegyei Régészeti Egyesületet, majd szintén a
fõispán lakásában álló két szekrény igénybevételével a
vármegyei múzeumot. Az akkor nyilvántartásba vett alig
több mint száz mûtárgy 2015-re egymillió fölé emelke-
dett.

A múzeumalapító és az õt követõ méltó utódok, dr.
Kiss Lajos, dr. Nyárády Mihály, dr. Csallány Dezsõ, dr.
Dienes István, dr. Németh Péter és dr. Dám László mú-
zeumigazgatók országos hírû munkája elõtt is kíván tisz-
telegni a Jósa András Múzeum december 1-jén, meg-
köszönve eddigi fenntartóinknak, az egykor volt vár-
megyének, majd Szabolcs-Szatmár, illetve kiegészülve
Bereg vármegyével és  Nyíregyháza városának, hogy a
sokszori nehéz viszonyok mellett is tudtak forrásokat
biztosítani arra, hogy munkánkat a megye és a város
javára végezhessük el. A Jósa András Múzeum és tag-
intézményei, a Sóstói Múzeumfalu, a Kállay Gyûjte-
mény minden dolgozója nevében tisztelettel köszönöm
e támogatást és köszönöm munkatársaim áldozatos
munkáját! Részletes program: www.nyiregyhaza.hu.

Dr. Bene János múzeumigazgató

CSENDES CSODÁK VÁROSA...
...címû spirituális kiállítás december 4-én 16.30-tól

a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kama-
ratermében. Kiállítók: Boros Betty, Botrágyi Károly,
Dankó Márton, Forgony Mihály, Mihálka György,
Mihálka Zengõ Jázmin, Nagy Lili, Simon Iddol, Sipeki
Péter, Sipos Attila Csaba, Szentirmay Gábor.

ROTARY ADVENT
A Nyíregyházi Rotary Club 2015. december 4-én 19.00

órától Adventi koncertet szervez a Cantemus kórus köz-
remûködésével. Helyszín: Kodály Zoltán Általános Iskola
Kodály-terme. Helyre szóló támogató jegyeket elõvétel-
ben a Cantemus kórus irodájában, valamint korlátozott
számban a koncert elõtt a helyszínen lehet vásárolni.

Lippai Marianna ÉLETKEdv – Életed naplója 2016 címû
kiadványa bemutatóval egybekötött közönségtalálkozója de-
cember 2-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtár kamara-
termében.

Füveim és Tereim címmel Székhelyi Edith festõmûvész és
Balogh Géza festõ- és szobrászmûvész közös tárlata nyílik a
Pál Gyula Teremben december 3-án 16.00 órától. Köszöntõt
mond Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselõ, a
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke.

A Bencs Villa programjai: december 3-án 17.00: Zenés
mûsor a fogyatékosok világnapjára. Társtárlat: a Patrónus Egye-
sület adventigyertya-kiállítása.  A program fõvédnöke dr.
Vinnai Gyõzõ országgyûlési képviselõ.  Beszédet mond: dr.
Kiss Ferenc rektorhelyettes.  Közremûködnek a RIDENS Szak-
képzõ Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, a Bárczi
Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakis-
kola és Kollégium tanulói, valamint a Nyíregyházi Fõiskola
hallgatói. 4-én 17.30: B. Tóth János és Galántai Zsófia fest-
ményeinek tárlatmegnyitója. Beszédet mond: dr. Szepessy
Béla, a Vizuális Kultúra Intézetének vezetõje. Közremûkö-
dik: Kiss László gitármûvész és a Pazonyi Nõk Klubjának tag-
jai. Érdeklõdni: 42/402-004, 30/252-0666.

Tompeti és Barátai december 6-án 11.00 órától a Nagy
Mikulás Show címmel ad koncertet a VMKK hangversenyter-
mében. Jegyek elõvételben már kaphatóak a helyszínen. Ér-
deklõdni: 42/411-822.

„Csendes hetek” mandalakiállítás Molnár Piroska mun-
káiból a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.
Megnyitó: december 2-án 17.00 óra. Megtekinthetõ: decem-
ber 18-áig. Információ: 42/504-490; vmh@t-online.hu.

Kováts Judit Elszakítva címû regényének bemutatója de-
cember 3-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtárának és Csiriptanya Játéktárának ünnepváró prog-

ramsorozata december 1–23-áig. 1-jén 14.00 óra: Adventi
barkácsoló, manuális foglalkozás (a gyermekkönyvtárban). 2-
án 10.00 és 11.00 óra: Mikulás-barkács (a gyermekkönyvtár-
ban), 14.00 óra: Advent fényei, zenés beszélgetés (a gyer-
mekkönyvtárban); Mikulás, Mikulás – Mikulás-naptár készí-
tése (a Csiriptanya Játéktárában). 3-án 10.00 óra: Adventi
barkácsoló, manuális foglalkozás (a gyermekkönyvtárban).
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120 ÉVE ADTÁK ÁT A KORONA SZÁLLÓT 2.

Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)

1895. november 10-én birtokba vették elsõ vendégei a
Korona Szállót és néhány nappal késõbb már a dísztermét
is felavatták a városi tisztviselõk nyugdíjalapja javára szer-
vezett bállal. A Nyírvidék tudósítója a bál bemutatásakor
„nagy jelentõségû újításnak” tartja, hogy a szálló díszter-
mében tilos a dohányzás, valamint étkezni és bort inni
sem lehet, „amit nálunk szintén meg kell szokni”. A bá-
lok mellett itt biztosítottak helyet a közélet egyes ünnepi
jelentõségû eseményei alkalmával szervezett díszebédek-
nek, vacsoráknak is, amelyeket a bérlõ aranynyomásos
menükártyákkal tett még díszesebbé. A teremben neve-
zetes hangversenyeket is tartottak, ahogyan errõl a szálló
falán elhelyezett emléktáblák is tanúskodnak.

Az épület bemutatásakor büszkén jegyezték fel, hogy
az „villamos világításra van berendezve”. A beüzemelés-
sel azonban gondok akadtak, mert már november elsejé-
re ígérték a Koronában a villamos világítást, de az nem
valósult meg. Felelõssé egyértelmûen a Ganz céget tet-
ték, amellyel a város még 1894-ben szerzõdést kötött. E
megállapodás alapján a cég 50 évre kizárólagos jogot
kapott arra, hogy a város területén villamos áramot szol-
gáltasson. „A Korona vendéglõ külsõ oldalain ugyan már
ott függnek az izzólámpa-gömbök; a folyosókon is néhány
izzólámpa, de ezekkel annyi ideig elbabrálgatott az a né-
hány ember, akiket a cég a berendezés eszközlése végett
leküldött, amennyi idõ alatt Zentán az általános világítást
képesek voltak annak idején teljesen berendezni és üzem-
be hozni” – olvashatjuk a panaszos sorokat a Nyírvidék
hasábjain. A sirámok azonban meghallgatásra találtak,

mert a tisztviselõk bálján a „villamáram egész éjjel kifo-
gástalanul mûködött”, bár az is igaz, hogy a biztonság ked-
véért a rendezõbizottság megfelelõ számú gyertyáról és
petróleumlámpáról is gondoskodott.

Az 1950-ben megvalósított átalakításokkal – a név meg-
hagyása mellett – a közmûvelõdés szolgálatába állították
a Korona Szállót. A nagytermét hívták József Attila-terem-
nek, mûvelõdési háznak és megyei mûvelõdési központ-
nak is. Napjainkban újra a vendéglátás nemes céljait szol-
gálja.


