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ÉRKERTI KUTYAFUTTATÓ

5
ASZFALTOZOTT PARKOLÓ.
Átadták az Univerzum Üzletház mögötti parkolót.
A belvárosi terület hosszú
évek után most kapott aszfaltburkolatot, így már komfortos körülmények között
állhatnak meg az autósok.
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GYERMEKMENTÕ
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ÜNNEPI KÉSZÜLÕDÉS

12
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ÚJ MENETREND.
Vasárnap lép életbe a MÁVSTART 2015/2016. évi
menetrendje. Ez több ponton is érinti a nyíregyházi
közlekedést. Például közvetlen összeköttetés alakul
ki a város és Bécs között.

AZ ÓVODÁK VILÁGA .
Megpezsdült az óvodai élet
– nemcsak az oktatási-nevelési intézményekben,
hanem a nyiregyhaza.hu-n
is. A város hírportálján
néhány napja látható
az új fejlesztés.

ADVENTI PROGRAMOK
Az ünnepi fények, a hangulatos faházak, a gyönyörû karácsonyfa és az ínycsiklandozó illatok mindennap várják az
érdeklõdõket Nyíregyháza díszbe öltözött fõterén. A karácsonyi forgatagot azonban a városi rendezvények is színesítik (részletes program a 7. oldalon). December 13-án 16:30tól Jászai Menyhért alpolgármester gyújtja meg a harmadik
adventi gyertyát, és fellép Peter Srámek. December 15-én,
kedden a Vikár Sándor Zeneiskola növendékeinek elõadását, csütörtökön pedig a Tomsits Rudolf Alapfokú Mûvészeti
Iskola elõadásait tekinthetik meg, szintén a Kossuth téren.
December 17-én 15:30-tól dr. Kovács Ferenc polgármester
lapcsánkával fogadja majd az Adventi Forgatag résztvevõit,
december 18-án pedig Városi Karácsonyi Hangversenyre
várják a városlakókat. (Részletes program a 7. oldalon.)
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A Magyar Mûvészeti Akadémia Színházmûvészeti Tagozata kiírása alapján szerezte ezt az újabb címet a város. Mert bár hivatalosan az
önkormányzat lett színházbarát, az egész városra is érthetõ, a növekvõ bérletszámokból és a szabadtéri nyár látogatottságából kiindulva.
Az ördög címû elõadást is láthatják még januárban is bérletszünetben, melyet a vendégmûvész Trokán Anna és Schlanger András színházigazgató fõszereplésével játszanak. Képünkön még balról István István és Vaszkó Bence részese a jelenetnek. (Bõvebben a 6. oldalon.)

KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAG NYUGDÍJASOKNAK
Dr. Kovács Ferenc polgármester sajtótájékoztatón jelentette be, hogy december 23-áig minden nyíregyházi nyugdíjas kézhez kapja az önkormányzat által nyújtott karácsonyi ajándékcsomagot, immár harmadik éve.
A szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg
év végi maradványa terhére a nyíregyházi önkormányzat
karácsonyi támogatásként 2500 forint értékû ajándékcsomagot nyújt mindenkinek, aki: Nyíregyházán bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 65. életévét a tárgyévben betölti, és
saját jogú nyugellátásban, vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül. A jogosultak száma 2015-ben 19 005 fõ.

A POSTA KÉZBESÍTI
A karácsonyi ajándékcsomagot az önkormányzat megbízásából a Magyar Posta Zrt. kézbesíti a jogosultak ré-

szére. A kézbesítés idõpontja: 2015. december 1–23. A
csomagot a jogosult vagy a vele egy lakcímen tartózkodó
hozzátartozó veheti át. A Posta két alkalommal kísérli meg
a csomagot a jogosult állandó lakcímére kézbesíteni. Ezt
követõen a kézbesítési címen hagyott értesítéssel (hozzátartozó esetén meghatalmazással) 2015. december 28.,
29. és 30. napján, valamint 2016. január 4–15. között a
Polgármesteri Hivatalban munkanapokon, ügyfélfogadási
idõben vehetõ át.
A polgármester szemléltetve a 19 005 csomag nagyságát és jelentõségét, elmondta, ha egymás tetejére helyeznénk a dobozokat, akkor egy 2,8 kilométer magas tornyot
kapnánk, ez kicsivel több mint 9 Eiffel-torony egymás tetejére állítva. S ha egymás mellé helyeznénk azokat, akkor egy 7,6 kilométer hosszú sort kapnánk, amely a belvárostól egészen a 403-as elkerülõ orosi csomópontjáig
érne. (Folytatás a 2. oldalon.)

Dr. Kovács Ferenc polgármester sajtótájékoztatón
beszélt a nyíregyházi nyugdíjasoknak postázott
ajándékcsomagról

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

Fotó: Csutkai Csaba

SZÍNHÁZBARÁT ÖNKORMÁNYZAT

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

DECEMBER 1., KEDD

DECEMBER 2., SZERDA

GYÓGYÍTOTT A ROCK

GÕZGÉPGYÁR AZ INCZÉDYBEN

A közelmúltban Budapesten, Török
Ádám rock klubjában adott nagysikerû
koncertet a Nap együttes. A kétórás
mûsorban összeállítás hangzott el a
„Gyógyít a rock” címû lemezük dalaiból, valamint a ’70-es, ’80-as évek rockzene legnépszerûbb slágereibõl is.

Az 52 induló közül az elõkelõ harmadik helyen végzett az inczédysek
csapata az „Épületgépészet képzõmûvészei” címû versenyen a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A megmérettetésre a fiatalok egy
mûködõképes gõzgépet készítettek.

DECEMBER 2., SZERDA

DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK

FELSZOLGÁLÓK VERSENYE

OÁZIS A BELVÁROSBAN

A III. Gaál Ferenc Emlékversenyen
mérhették össze tudásukat a megye pincértanulói. A versenyt a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Nyíregyháza és Környéke Regionális Szervezet
rendezte meg. A nyíregyházi Leonardo
Médiaakadémia csapata a harmadik lett.

Csütörtökön délután a Kossuth téren
adott mûsort a Nyíregyházi Szociális
Gondozási Központ OÁZIS Fogyatékos
Nappali Ellátás csoportja. A fiatalok szalagos tánccal és ünnepi verssel szórakoztatták a közönséget, ezzel is hangolódva a karácsonyi ünnepekre.

LÁBADOZÓELLÁTÁS
Lábadozóknak nyújt ellátást az Oltalom Szeretetszolgálat az Éjjeli Menedékhelyén. A szolgáltatást valamilyen
betegségen átesett otthontalanok vehetik igénybe egészen március 31-éig.
Szerzõ: Mikita Eszter
Százszázalékos a kihasználtsága annak
a Lábadozónak, amit az Oltalom Szeretetszolgálat Éjjeli Menedékhelye mûködtet a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati forrásaiból. Jelenleg 1,6 millió forint áll a szervezet rendelkezésére. A Lábadozóban 15 fõ napi 24 órában gyógyulhat. Háromszor kapnak étkezést, gyógyszert és szükség esetén kötszert. A legtöbben megfázásos tünetekkel, tüdõgyulladással és végtagtöréssel fekszenek bent.
Szántó Tamás, az Éjjeli Menedékhely
részlegvezetõje arról számolt be, folyamatosan visszatérõ probléma a téli idõszakban, hogy nagyon sok leromlott egészségi
állapotú hajléktalan keresi meg a szerve-

zetet. A Lábadozóban szükség esetén orvos is felügyeli a betegeket, aki a súlyosabb eseteket kórházba küldi. Az ellátás
november 1-jétõl március 31-éig térítésmentesen vehetõ igénybe.

ÉJJELI MENEDÉK IS
A Bokréta utcán a Lábadozó mellett 100,
a téli idõszakban maximum 130 fõnek nyújtanak menedéket éjszakára. Az átmeneti
szálláson mosási, tisztálkodási és étkezési
lehetõség is fogadja a bajba jutottakat.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ munkarendváltozásról
tájékoztatja a lakosságot.
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

DECEMBER 4., PÉNTEK

DECEMBER 4., PÉNTEK

JUTALOM SZALONCUKOR

HOL A HAZA?

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a
rendõrök idén ismét Mikulás-akcióval
hívták fel a közlekedõk figyelmét a
KRESZ betartásának fontosságára. Szaloncukorral, valamint láthatóságot elõsegítõ táskával ajándékozták meg a szabályosan közlekedõket.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban mutatták be Kováts Judit Elszakítva címû regényét. A könyv
olyan felvidéki kisebbségi sorban élõ
családok történetét mutatja be, akik a
Benes dekrétumok miatt vagyontalanná és jogfosztottakká váltak.

– december 11-e (péntek) munkanap, az ügyfélfogadás 13.00
óráig tart,
– december 12-e (szombat) munkanap, az ügyfélfogadás szünetel,
– december 24-e (csütörtök) pihenõnap.

FOLYAMATOS GONDOSKODÁS
(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Kovács Ferenc a sajtótájékoztatón kiemelte, Nyíregyházán az idõsekrõl való gondoskodás nemcsak az
esztendõ utolsó hónapjában, de
egész évben – az élet különféle területein – is megvalósul, hiszen a
város kiemelt figyelmet fordít erre a
generációra.
Legyen szó az Idõsügyi Tanács munkája nyomán megvalósuló kezdeményezé-

DECEMBER 7., HÉTFÕ

DECEMBER 8., KEDD

LIONS ADOMÁNY

95. SZÜLETÉSNAP

Félmillió forint értékû jótékonysági
adományt adott át az Elsõ Nyíregyházi
Lions Club a Jósa András Oktatókórháznak. A pénzösszegbõl a kórház több
osztályán nyílik lehetõség olyan eszközök beszerzésére, amelyek a betegek
gyógyulását segítik.

A nyíregyházi Salga Miklóst, városunk szépkorú polgárát 95. születésnapján Rákóczi Ildikó önkormányzati képviselõ is felköszöntötte, aki elvitte hozzá Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata emléklapját is.
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fenntartási támogatást, a gyógyszertámogatást, az ápolási díjat is.

A BOKORTANYÁKBAN IS
A Szociális Gondozási Központ közremûködésével valósul meg a támogatói
szolgáltatás és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás. De van Nyíregyházán igen
eredményesen mûködõ tanyagondnoki
szolgálat is, melynek munkatársai a bokortanyákban élõ idõs embereket segítik nap
mint nap. Az Idõsügyi Tanács aktívan kép-

A csomag tartalma: fehér csokoládé, szaloncukor, tea, cukorka, kávé, kakaós ostya,
ostyaszelet, kakaópor, kávékrémpor, mazsola, cappucino, keksz
sekrõl, a szociális ellátásról és segítségnyúj- viseli a nyugdíjasok érdekeit, az õ kezdetásról, vagy a nyugdíjas egyesületek, civil ményezésükre szervezték meg többek köszervezetek felkarolásáról. A város saját zött a nagy népszerûségnek örvendõ Keintézményein keresztül és az egyházi in- let-Magyarországi Szépkorúak Akadémiáját és az Idõsek Akadémiáját. De számos
tézményekkel kötött ellátási szerzõdés
olyan fejlesztés vagy felújítás is megvalókeretében gondoskodik mindazokról, akik
sult az elmúlt idõszakban a városban (idõserre rászorulnak. Ide tartozik például az otthon, orvosi rendelõk felújítása, járda- és
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nap- útfelújítások stb.), melyek a lakosság, s
pali ellátás, az idõsek otthonában történõ közvetve vagy közvetlenül az idõsek kéellátás is. S meg kell említenünk a lakás- nyelmét és megelégedését szolgálják.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

FÉLMILLIÁRD A KARÁCSONYFA ALÁ MÉG ÉL A PÁLYÁZAT!
A múlt heti Kormányinfón elhangzott: rendkívüli kormányzati támogatásban részesül 15 megyei jogú város, amelynek keretösszege 25 milliárd forint. Ebbõl
Nyíregyháza is részesül.
Az azóta a Magyar Közlönyben megjelent 1885/2015.
(XII. 3.) Kormányhatározat kimondja, hogy a kabinet elrendeli a Modern Városok Program támogatása cím létrehozását, melybõl majd a kormányhatározatban nevesített
megyei jogú városok kapnak támogatást. A települések
sorában Nyíregyháza is szerepel. Korábbi lapszámainkban elkezdtük részletesen bemutatni a Modern Városok
Program miniszterelnök és Nyíregyháza polgármestere
által aláírt megállapodás egyes pontjainak részletezését,
most a friss hírrõl kérdeztük dr. Kovács Ferencet.
– Örülünk, hogy mi is a támogatott városok sorában
vagyunk, méghozzá 500 millió forinttal. Mint ismert, a
kormányzat és a város között létrejött megállapodás, ha

kibontjuk az egyes elemeit, százmilliárd forintos nagyságrendûre becsülhetõ – emlékeztetett a polgármester.

SEGÍTSÉG A TERVEZÉSHEZ
– Ez a mostani összeg a szerteágazó projektek elõkészítésére használható. Ebbõl is látható, hogy a kormányzat komolyan veszi az adott szót, és így is segíti a következõ évekre
tervezett beruházások megvalósítását. Egyébként a Nyíregyházára való odafigyelés nem példa nélküli, hiszen tavaly év végén is egy jelentõsebb összeg érkezett a kormányzattól. Az akkori „karácsonyi meglepetésre”, az egymilliárd forintra azért volt szükség, mert az elõzõ városvezetés
döntésének következtében 2015. januári törlesztéssel jelentõs teher maradt a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. nyakán, mely
az egész idei évükre is kihatással volt, s persze megterhelte
a város költségvetését is. Bízunk benne, hogy ez a mostani
döntés is elõsegítheti a tervezett fejlesztések folyamatait –
mondta dr. Kovács Ferenc polgármester.

VILLÁMGYORS MOBILINTERNET

2015. december 3-án az országban elsõként Nyíregyházán, a Digitális Magyarország Program elsõ állomásán vált elérhetõvé az akár 300 Mbit/sec névleges letöltési sebességû mobilinternet szolgáltatás a
Telekom hálózatán.
Ez a ma Magyarországon elérhetõ leggyorsabb
mobilinternet technológia. A technológia, amely ezt a gyorsaságot lehetõvé teszi, az LTE-Advanced, amely a 4G következõ lépcsõfokát jelenti. Az LTE-Advanced jelentõsége
abban rejlik, hogy elsõsorban a nagy adatigényû tevékenységek során, mint például zeneletöltés, videotartalom fel-,
illetve letöltés, vagy applikációk használata, az ügyfelek
nagyobb sebességet és jobb felhasználói élményt érhetnek
el csúcsidõben vagy akár tömegrendezvényeken, például
stadionokban és fesztiválokon is. A nyíregyházi tapasztalatok és ügyfélvisszajelzések szolgálhatnak majd alapjául a
további fejlesztéseknek.

ELSÕKÉNT NYÍREGYHÁZÁN
Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója ennek kapcsán elmondta: – Nagyon örülünk, hogy Magyarországon ismét elsõként kapcsolhattuk be a 300 Mbit/
sec sebességû technológiát partnerünkkel, az Ericssonnal
közösen. Külön öröm, hogy ezt az elõremutató szolgáltatást
a Digitális Magyarország Program elsõ állomásán, Nyíregyháza lakói számára tesszük elsõként elérhetõvé. Meggyõzõdésünk, hogy a lakosság 97 százaléka számára már elérhetõ
4G mobil szélessáv és annak következõ generációja infrastrukturális oldalon a digitális fejlõdés egyik kulcstényezõje
Európában és Magyarországon is. Célunk, hogy beruházásainkkal elõmozdítsuk az új technológiák és a legkorszerûbb

szolgáltatások minél szélesebb körû elterjedését hazánkban,
ezzel is hozzájárulva a Digitális Magyarország célkitûzéseinek megvalósításához.

DIGITÁLIS VILÁG, FEJLESZTÉSEKKEL
– A Digitális Magyarország magában foglal minden uniós és hazai forrásból 2020-ig megvalósuló infokommunikációs fejlesztést, ugyanakkor nyitott arra, hogy a kormányzati szerveken kívül más partnerek, cégek és intézmények
is tevékeny résztvevõként csatlakozzanak a programhoz.
A Digitális Magyarország Program keretében soha nem
látott mértékû fejlesztések valósulnak meg a digitális közösség és gazdaság, a digitális állam, valamint a digitális
készségek területén is. Ennek köszönhetõen 2020-ig növekszik az állam által nyújtott elektronikus közszolgáltatások száma, a digitális írástudás elterjedésével nõ az állampolgárok egyéni életminõsége, míg a digitális gazdaság kiszélesítésével jelentõsen nõ hazánk versenyképessége is – tájékoztatott Solymár Károly Balázs, infokommunikációért felelõs helyettes államtitkár.

GESZTUS ÉS ELÕNY
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere a
fejlesztéssel kapcsolatban elmondta: – Nyíregyházának számos elõnye származott eddig is abból, hogy a Digitális Magyarország megteremtését célzó program elsõ helyszíne
lehet. A Magyar Telekommal igazi partneri kapcsolatot sikerült kiépítenünk, a programban meghatározott szélessávú internethálózat kiépítésén túl is sikeres és gyümölcsözõ
az együttmûködésünk. Az, hogy az LTE-Advanced technológia a fõváros után elõször Nyíregyházán lesz elérhetõ Magyarországon, egy nagyszerû gesztus a cég részérõl és egy
újabb elõny a nyíregyháziak számára.

Mint arról már beszámoltunk: a Digitális Magyarország Program részeként 5000 ingyenes notebook
és 1000 táblagép kerül a Nyíregyházán és járásában élõkhöz. Az eszközökre már csak néhány hétig,
december 30-áig lehet pályázni.
Egyre nagyobb az érdeklõdés a számítástechnikai gépek iránt a Digitális Magyarország Program nyíregyházi koordinátora, Oláh István szerint. Azonban arra is
felhívta a figyelmet, hogy többen nem gondolták, hogy
maguk is beadhatják eséllyel a pályázatot, pedig a program kiírása szerint érintettek. – Eddig a nyugdíjasok viszik a prímet, nagyon aktívak, aminek nagyon örülünk,
de természetesen várjuk a többi célcsoport tagjait is.

ÕK PÁLYÁZHATNAK DECEMBER 30-ÁIG:
– a nagycsaládosok,
– a gyermeküket egyedül nevelõ szülõk,
– a nyilvántartott álláskeresõk és közfoglalkoztatási
programban részt vevõk,
– a 45 év feletti munkavállalók,
– a megváltozott munkaképességûek és fogyatékkal
élõ személyek (utóbbiak segítõikkel együtt is érkezhetnek),
– valamint az aktív idõsek (egyszerûbben: nyugdíjasok) tölthetik ki az adatlapokat azért, hogy ingyenesen eszközökhöz jussanak.

Programiroda a Luther utcában

SZEMÉLYESEN VAGY NETEN
Mint a programkoordinátor elmondta: Nyíregyházán
a Luther u. 3. szám alatti irodában 10-tõl 19 óráig várják
a pályázókat a képzett segítõk, Nyírturától Újfehértóig
pedig az E-Magyarország pontokon kaphatnak felvilágosítást, de természetesen, a projekt szellemének megfelelõen, mindez a világhálón keresztül is megtehetõ, a
www.emagyarorszag.hu/nyiregyhaza weboldalon, s ha
egyik sem megoldható, további információkért hívható
az ingyenes zöldszám: 06-80/512-512.

BESZERZENDÕ DOKUMENTUMOK
Csupán egyvalamire kell figyelni az egyébként egyszerûsített, bárki által könnyen kitölthetõ adatlap benyújtásánál: mégpedig a pluszban beszerzendõ dokumentumokra. Ilyen például a jövedelemigazolás, vagy
a nyugdíj, illetve munkanélküliség tényének igazolása.

SEGÍT FELVENNI A RITMUST
A jövõre kiértesített nyerteseknek egy képzés is kapcsolódik majd a gépek használatához, hiszen, mint Oláh
István újra megfogalmazta, a laptop, amit használatra
kapnak, nem cél, hanem eszköz, ami segít felvenni a
digitális világ ritmusát, a világhálón való eligazodást,
és akár a munkahelykeresést.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

ÉRKERTI KUTYAFUTTATÓ
elkerített kutyafuttató külön biztosít mozgási lehetõséget
a kisebb és a nagyobb kutyáknak. A területen a gazdiknak
hulladékgyûjtõ szelencéket, padokat, információs és tájékoztató táblákat, a kutyáknak pedig ugrálókat, karikákat,
mérleghintát és szlalompályát szereltek fel.

FONTOSABB A KÉNYELEM?
Bordás Béla városgondnok kérdésünkre elmondta,
még mindig gyakori jelenség, hogy a városlakók nem
veszik igénybe a kutyafuttatókat és a közparkokban
sétáltatják kedvenceiket. Örökösföldrõl is többen jelezték már neki a problémát, pedig a Törzs utcában is van
már ilyen létesítmény.

Új, eszközökkel felszerelt, zárt kutyafuttató várja az
Érkert négylábú lakóit. Nyíregyháza második elkerített
ebparkja külön kínál mozgási lehetõséget a nagy-, illetve a kistestû kutyáknak. A lakossági igényként felmerülõ létesítményt százszázalékos önkormányzati forrásból, közel hat és fél millió forintból valósították meg.
Szerzõ: Mikita Eszter
Jászai Menyhért alpolgármester kifejtette, egy sûrûn lakott lakótelep szélén alakították ki a pályát, ahová nemcsak az Érkertbõl, hanem a környékrõl, vagy egész Nyíregyházáról is hozhatnak ebeket. Az 1925 négyzetméteres
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CSAK PÓRÁZON
Csak pórázon lehet kutyát vezetni közterületen
2014. január elsejétõl Nyíregyházán. Szabálysértést
követ el az, aki az önkormányzati rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget, és akár 50 ezer forint értékû
bírsággal is sújtható. Az ebtulajdonosok kötelesek
maguknál hordani és a közterület-felügyelõ kérésére
bemutatni olyan eszközt is, amellyel a kutya ürülékét
fel tudják takarítani. Az ebet sétáltatókat a közterületfelügyelõk ellenõrzik, akik szükség esetén a rendõrök
segítségét is kérhetik.

Jászai Menyhért alpolgármester (középen), valamint
Tormássi Géza és Mussó László önkormányzati képviselõk az új kutyafuttató átadásán

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

MEGÚJULT AZ UNIVERZUM MÖGÖTTI PARKOLÓ
térkõ burkolatot hoztak létre, amely harmonizál az Univerzum Üzletház már meglévõ térkövezésével. A Keskeny
utcai, korábban zúzott köves, 4 méter széles, 85 méter
hosszú utcarészlet ugyancsak aszfaltburkolatot kapott, a
Keskeny közben pedig 84 méter hosszúságban a már meglévõ burkolatot újították fel. A fejlesztés bruttó 42,2 millió
forintba került. A Keskeny utcát egyébként egyirányúsították, behajtani csak az Univerzum Üzletház felõl lehet.
A Keskeny köz felõl pedig behajtani tilos. 2015-ben saját
forrásból bruttó 754 millió forintot fordított a város út- és
járdafelújításra, valamint nagyfelületû kátyúzásra.

Átadták kedden a városlakóknak az Univerzum Üzletház mögött lévõ felújított parkolót. A belvárosi terület hosszú évek után most végre aszfaltburkolatot kapott, így már komfortos körülmények között állhatnak
ott meg az autósok. A munkálatok során 43 parkolót
alakítottak ki, ebbõl egy a mozgáskorlátozottaké.

Dr. Kovács Ferenc polgármester az átadást követõen azt
mondta, aki korábban járt erre, láthatta, hogy milyen gödrös, sáros, tócsás környék volt, ami méltatlan a belvároshoz. Szerinte ezt, amikor az Univerzum Üzletház megépült 20 évvel ezelõtt, akkor lett volna szerencsés megépíteni, de sajnos elmaradt. Most viszont sikerült ezt pótolni. A fejlesztéssel az utolsó földút is megszûnt a belvárosban.

Dr. Adorján Gusztáv önkormányzati képviselõ,
dr. Kovács Ferenc polgármester, Bocskai Péter, a NYÍRVV
ügyvezetõje és a kivitelezõ KE-VÍZ 21 Zrt. képviseletében
Bencze Gábor az átadón

UTCARÉSZEKET IS ASZFALTOZTAK

INGYENES AZ ÉV VÉGI PARKOLÁS

A helyreállítás mellett leaszfaltozták a kapcsolódó utcarészeket. Szilárd burkolatot kapott a parkoló jobb oldalán található társasház elõtti 55 méteres útszakasz, valamint a megálló bal oldalán 187 négyzetméteren beton

Dr. Kovács Ferenc az átadást követõen bejelentette,
hogy Nyíregyházán 2015. december 19-étõl 2016. január 3-áig ingyenes a parkolás a NYÍRVV Nonprofit Kft.
által üzemeltetett valamennyi parkolóhelyen.

Szerzõ: Mikita Eszter
A Vay Ádám körút mögötti, Körte utcán lévõ parkoló
sok bosszúságot okozott a gépjármû-tulajdonosoknak. A
terület ugyanis az Univerzum Üzletház felépülése óta
rendezetlen volt. A zúzott kõvel leszórt parkolóban nehezen lehetett megállni, fõleg akkor, amikor csapadék is esett.
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NAPRÓL NAPRA

HÍREK

MENTÕAUTÓT ADOMÁNYOZ A LEGO CSOPORT
Egy speciális gyermekmentõ eszközökkel felszerelt
sürgõsségi mentõautót adományozott a LEGO Csoport
az Országos Mentõszolgálatnak.
A nyíregyházi gyár aktív szereplõje a LEGO Alapítvány
által világszerte több helyszínen mûködtetett LEGO Helyi
Közösségi Szerepvállalás programnak, amelynek köszönhetõen most új rohammentõhöz jut az Országos Mentõszolgálat regionális szervezete. A program sajátossága,
hogy a vállalat dolgozói ajánlhatnak olyan jótékonysági
projekteket, amelyeket közvetlen lakókörnyezetükben meg
szeretnének valósítani. A projektekben az a közös, hogy
nehéz anyagi vagy szociális körülmények között élõ gyerekek megsegítését célozzák, illetve hogy az érintett intézmény és a LEGO gyár, valamint az ötletet hozó kolléga közösen dolgoznak a megvalósításon.

Kft. kommunikációs konzultánsa szerkesztõségünknek elmondta, a LEGO Csoportnál a jövõ építõinek készítenek
játékokat, ez határozza meg a mindennapjaikat. Egyre több
dolgozójuk van, így egyre több ponton kapcsolódnak a
helyi közösségekhez is.
– Sajnos azt látjuk, hogy sok helyen szenvednek szükséget a gyerekekkel foglalkozó intézmények, intézetek,
ezért annak szenteljük a Helyi Közösségi Szerepvállalás
programunkat, hogy az õ munkájukat segítsük, könnyebbé és hatékonyabbá tegyük. Bízunk benne, hogy ez a sürgõsségi mentõautó sok kis építõ gyógyulását és megmentését segíti majd, miközben kívánjuk, hogy ritkán legyen
rá szükség.

LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIÁVAL

(Folytatás az 1. oldalról.)

ÚJABB ELISMERÉS
Mint ahogyan címlapunkon is olvashatják, különleges elismerésben részesült a szabolcsi megyeszékhely. A Magyar Mûvészeti Akadémia felmérte, hogy
a megyei jogú városok közgyûlésének tagjai közül
hányan rendelkeznek színházbérlettel. Nyíregyháza szoros versenyben második lett a küzdelemben.
Az eredményrõl szóló tanúsítványt Pregitzer Fruzsina, a MMA levelezõ tagja adta át a városházán
dr. Kovács Ferenc polgármesternek.
Az elismerõ címmel anyagi támogatásban is részesült a város, amelyet a Móricz Zsigmond Színház javára fordít Nyíregyháza. A Magyar Mûvészeti Akadémia
mozgalma a következõ évben újraindul, akkor egy
másik csoportban nézik meg a színházbérletesek arányát. Nyíregyházán nem csupán a 22 tagú képviselõtestület tagjai, hanem mások is gyakran ülnek a szín-

2015-ben több mint 30 ilyen projektet valósítottak meg,
melyek közül a legnagyobb léptékû a most rendelkezésre
bocsátott speciálisan felszerelt gyermekmentõ beszerzése, kialakíttatása és átadása. A legmodernebb technológiával felszerelt rohamkocsi az OMSZ-szel szoros együttmûködésben került kialakításra, így minden igénynek
megfelel. Siket Lóránt, a nyíregyházi LEGO Manufacturing

PARKOLÓ ÉS DÍSZTÉR A TEMPLOMOK MELLETT
Parkoló és dísztér kapott helyet Örökösföldön az új
Római Katolikus és Görög Katolikus Templom mellett.
A teljes beruházás költsége 17 millió forint, amelyhez
Nyíregyháza önkormányzata 3 és fél millió forint támogatást nyújtott. A parkoló arra a szentmisére készült el, amelyen dr. Palánki Ferenc püspök megnyitotta az Isteni Irgalmasság Szent Évét.

AZ ÖNKORMÁNYZAT IS TÁMOGATTA
14 parkoló kiépítésének költségét a Római Katolikus
Egyház finanszírozta, 18-ét pedig a Görög Katolikus Egyház, és közösen vállalták a dísztér kivitelezését is.
Az önkormányzat által biztosított pénzösszeget a díszpark megvalósításához használják majd fel.
– Most a parkoló valósult meg, ez már használható, a
szentmisére érkezõk itt nyugodtan parkolhattak – mondta
Tóth Imre térségi önkormányzati képviselõ. – Ez nagy öröm,
mert a téli, viszontagságos idõjárási viszonyok között
könnyebb megközelíteni a templomokat, de egyéb rendezvényekre, például az itt lévõ sportpályára érkezõk is használhatják, hiszen közterületen van. A parkoló melletti díszteret folyamatosan alakítják majd ki. A területen a fák mellett virágok kapnak helyet, és a tervek szerint a parkban
egy szobor felállítását is tervezik. A megépített parkolók és
a dísztér az önkormányzat tulajdonát képezik.

A GAZDASÁGNAK A TÁVOLSÁG NEM LEHET AKADÁLY!
Nyíregyházára látogatott a Dél-Afrikai Köztársaság
nagykövete. Johann Marx az együttmûködési lehetõségekrõl tárgyalt dr. Kovács Ferenc polgármesterrel.
– Nagyon szép városuk és országuk van – így vélekedett Johann Marx nyíregyházi látogatása után. A diplomata 2013 óta tölti be a Dél-Afrikai Köztársaság nagyköveti
tisztségét Budapesten. Több vidéki nagyvárosban tett már
látogatást, azonban most elõször járt Nyíregyházán.
– Azért jöttünk, hogy népszerûsítsük a gazdasági lehetõségeket Dél-Afrika és Nyíregyháza között. Ezért találkoztam a polgármesterrel, ezért kértem információkat az
itt mûködõ cégekrõl. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy
vegyesvállalatok jöjjenek létre, amelyek befektetnek DélAfrikában és persze az ország határain kívül is. Mi abban

Pregitzer Fruzsina és dr. Kovács Ferenc a tanúsítvánnyal
ház nézõtéren. Már tavaly és ebben az évadban több
mint 20 ezer bérletet adtak el a színház jegyirodájában. Az értékesített felnõtt bérletek száma ebben az
évadban kétszázzal nõtt, de a kamara bérletekbõl is
többet vásároltak a nézõk.

MÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS

Karácsonyi mûvészeti kiállítás nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlaton látható festmények a Merops
Gyûjtemény darabjai. Ezek meg is vásárolhatók, a képek
árából befolyt pénzösszeg 5 százalékát támogatásként a
kórház Egészséges Újszülöttekért Alapítványa kapja. A kiállítást dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere nyitotta meg. A tárlat december 28-áig a Váci Mihály Kulturális Központ 1. emeleti galériájában tekinthetõ meg.

FOGYATÉKOSOK VILÁGNAPJA
Johann Marx nagykövet és dr. Kovács Ferenc polgármester

Ünnepi mûsort tartott a fogyatékosok világnapja alkalmából múlt héten csütörtökön a Bencs Villa. Az eseményen maguk az érintettek mutatkoztak be.

hiszünk, hogy Dél-Afrika gazdasági fejlõdésében érdekelt
az Európai Unió és így Magyarország is.

SZENT MIKLÓS BÚCSÚ
A Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye és a
belvárosi egyházközség lelkes közösségének rendezésében december 5-én kinyitotta kapuit Szent Miklósudvara Nyíregyházán.
Az egyházmegye védõszentjének oltalma alatt teret adtak
kicsiknek és nagyoknak, iskoláiknak, egyházközségeiknek
és intézményeiknek, hogy bemutathassák sokszínû életüket.
Orosz Atanáz püspök megnyitóját követõen Szocska A. Ábel
OSBM kinevezett apostoli kormányzó köszöntötte a résztvevõket, majd a belvárosi egyházközségnek adományozott
egy ikont, amelyet Szent Miklós ereklyéje díszít.
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Közremûködtek a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és Kollégium, a RIDENS
Szakképzõ Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium tanulói, az újfehértói ÉFOÉSZ Gyógypedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ fiataljai, valamint a Nyíregyházi
Fõiskola hallgatói.
A zsúfolásig megtelt Bencs Villa falai között felcsendülõ taps és a meghatódottság könnyei a mássággal, fogyatékkal élõ emberekben rejtõzõ értékeknek szólt.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

A DEMOKRÁCIA OSZLOPAI
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A budapesti döntõvel véget ért a
TEDD O:DA 3.0 Online Demokrácia
Activity társadalomismereti verseny,
mely még szeptemberben indult.
Mint lapunkban beszámoltunk már róla,
a csapatoknak három online fordulóban
kellett bizonyítani rátermettségüket, majd
a legjobb öt csapat a közönségszavazattal
bekerült csapattal együtt alkotta a face to
face döntõ mezõnyét, melyet december 5én rendeztek meg.

A LEGJOBBAK KÖZÖTT

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015.
december 18. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu
honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540;
42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.

Itt újabb három kreatív feladat várt a tanulókra: cselekvési tervet kellett bemutatni egy mai társadalmi problémáról, vitázni
a magyar parlamenti választójogról és egy
rádiómûsort szimulálni az országunkban
élõ kisebbségi csoportok helyzetérõl.
Nyíregyházáról két csapatnak is sikerült

A Demokrácia Oszlopai csapat
bekerülni a legjobbak közé: a Demokrácia
Oszlopai a Bethlen Gábor Gimnáziumból a
3. helyet, az Olümposz csapat pedig a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskolából az 5. helyet szerezte
meg. A Demokrácia Oszlopai díja a két elsõ
helyen végzett csapattal együtt egy tanulmányi kirándulás Brüsszelbe, az Európai Unió
fõvárosába. Felkészítõ tanár: Simon Miklós.

ESSZÉÍRÓ ÉS SZAVALÓVERSENY
Hagyományteremtõ céllal esszéíró és
szavalóversenyt rendeztek a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum Inczédy György

Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumában. A tanulók feladata az volt,
hogy bemutassák, mit jelent ma egy középiskolás diák számára magyarnak lenni. A pályázatra összesen 31 esszé érkezett. A színvonalas verseny 1. helyezettje: Tóth József (Inczédy) lett. A legjobbak
a díjakat egy gálamûsoron vehették át.
A szavalóversenyre 6 iskola 13 tanulója jelentkezett. Az elsõ díjat Vabják Márk,
a Sipkay tizedikes tanulója vehette át.
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ÜNNEPI KÉSZÜLÕDÉS NYÍREGYHÁZÁN
A VÁROSHÁZÁN TARTOTT „FOGADÓÓRÁT” A MIKULÁS
A városházára költözött 3 napra a Mikulás. Addig az
Adventi Forgatagban, a Kossuth téren felállított faházikóban várta a gyerekeket, de múlt hét csütörtöktõl
szombat estig a polgármesteri hivatal épületében tartott „fogadóórát”.

ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓK
Jászai Menyhért alpolgármesterrel a hétköznapitól eltérõ szerepkörben találkozhattak múlt héten csütörtök délután a nyíregyháziak. A városvezetõ lapcsánkával kínálta
az Adventi Forgatag járókelõit. A krumplis ételt a Nyírségi Ízkirályok Egyesület és Szoboszlai Gyula mesterszakács fûszerezi és szervírozza.

A kicsik dalokkal, versekkel köszöntötték a Télapót, és
sokan azt is elmondták neki, mit kérnek a csizmájukba.

Már hagyomány, hogy karácsony elõtt vendégül látja a
város az adventi programok résztvevõit. Minden csütörtökön fél négytõl 5–600 adag lapcsánka sül majd a faházban. A jótékonyság szinte már kötelezõ eleme a decemberi programoknak.

HOSSZÚ VOLT A KÍVÁNSÁGLISTA
A Mikulás minden évben várja a gyerekeket, már soksok verset, dalt és kérést hallott, látja, hogy hosszú a
kívánságlista, de azt mondta, a kicsik minden évben meg
tudják lepni.
– Idén találkoztam egy kislánnyal, akinek a kívánságlistáján egy feleselõ papagáj szerepelt. Elnevettem magam,
mert ilyet még nem hallottam. Kiderült, hogy ez egy új
játék – mondta mosolyogva a nagyszakállú öregapó.

KARÁCSONYI BÖGRÉK

LÁNG LOBBANT A MÁSODIK ADVENTI GYERTYÁN
A szemerkélõ esõ ellenére zsúfolásig megtelt
Nyíregyháza fõtere vasárnap kora este. A város apraja, nagyja szerette volna
látni, amikor meggyújtják
a hit után a remény lángját a Kossuth téri adventi
koszorún. Dr. Ulrich Attila alpolgármester köszöntõjében elmondta, a gyertya a remény szimbóluma,
ami az élet maga, és amit
soha sem szabad elfelejtenünk. Ezt követõen Wolf
Kati énekesnõ saját dalaival kedveskedett a Kossuth
térre látogatóknak.
Dr. Ulrich Attila alpolgármester és Wolf Kati énekesnõ gyújtották meg a második
adventi gyertyát

MEGHATÓDOTT A ROTARY MIKULÁSA

AJÁNDÉK, MOTORON

A másik ilyen hagyományos jótékonysági akció, hogy az
önkormányzat által biztosított karácsonyi bögréket valamelyik nyíregyházi civil szervezet árusítja a karácsonyi forgatagban, s a bevételt egy általuk meghatározott jótékonysági
célra fordítják. Idén a Most Élsz Egyesület tagjaival találkozhatnak a városlakók, akik az autista gyermekek megsegítésére fordítják a bevételt. Karácsonyi hangulatú és Nyíregyháza
emblémával ellátott bögrét december 20-áig két méretben
lehet vásárolni, melyeknek minimum ára 250 és 500 forint.
Az önkormányzat más módon – civil szervezeteken keresztül – is támogatja az arra rászorulókat minden esztendõben, mégpedig a generációk együttmûködését segítõ ka-
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A bögrék megvásárlásával autista gyermekeket támogathatnak

Jászai Menyhért alpolgármester lapcsánkákat osztott a
Kossuth téren ((lapzártánkat követõen, csütörtökön pedig
dr. Ulrich Attila alpolgármesterrel találkozhattak ebben a
szerepkörben)
éig lehetett benyújtani. Határidõig 117 darab pályázat érkezett be. A támogatásra javasolt szociális, egészségügyi
és köznevelési tevékenységet végzõ önszervezõdõ közös-

MÉZES KARÁCSONY NYÍREGYHÁZÁN
Közel 150 motoros öltözött Mikulás-jelmezbe Nyíregyházán. Az egyik pláza parkolójában gyûltek össze, majd
közösen rótták a nyírségi megyeszékhely útjait. Ahol gyerekeket láttak, mindenütt megajándékozták õket. Cukrot, csokit
osztogattak. Nyírpazonyban a verset mondó gyerekeknek
mikuláscsomagokat osztottak szét. Ezt követõen a jelmezes
motorosok a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház gyermekosztályára mentek, a beteg gyerekekkel találkoztak, akik
nagy örömmel fogadták õket. Az intézményben ennyi Mikulás soha nem fordult meg még egyszerre, egy idõben. A
kórház orvosai azt mondták, a gyerekek gyógyulásában nagy
segítséget jelentettek.

Az „Ékes Mézesekbõl” álló tárlat erre az alkalomra készült, a kollekció eddig még sehol nem volt kiállítva. A
mézeskalácsok között vannak többféle formájú, fenyõfára
akasztható díszek, karácsonyi ajándéknak is beillõ díszes
dobozok, épületeket formáló édességek, és kézzel festett
mézeskalácsok is, köztük a nyíregyházi katolikus társszékesegyházat és a városháza oszlopos épületét ábrázoló darabok. A Mézes Karácsony címû kiállítást december 3-ától
10-éig láthatta a nagyközönség a városháza Krúdy-termében. A tárlatra csoportok bejelentkezését is várták.

FLASHMOB

A BETEG GYERMEKEKRE IS GONDOLTAK

ségek (egyesületek, alapítványok) pályázataikat karácsonyi programok (elsõsorban rászorulók számára nyújtott
ajándékozás, ünnepség, mûsorok, ételosztás, élelmiszercsomagok osztása stb.) lebonyolítására nyújtották be. Ennek köszönhetõen minden vasárnap 500 adag meleg ételt
osztanak majd ki az erre vállalkozó, és a támogatást elnyerõ civil szervezetek. A pályázott összegek mértéke és
a programban részesülõk száma eltérõ. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság javaslatára a közgyûlés – 111 szervezetnek – 20 ezer és 350 ezer forint közötti támogatást
állapított meg.

ADOMÁNY EXPRESSZ
Idén is elindult az Adomány Expressz. A Magyar Vöröskereszt 5 vidéki nagyváros bevásárlóközpontjában gyûjti
a karácsonyi adományokat. Nyíregyházán december 22éig a Nyír Plazában várják a lakosság felajánlásait mindennap 10 és 18 óra között. A legnagyobb szükség tartós
élelmiszerekre, édességre, játékokra, tisztító- és
tisztálkodószerekre, valamint tisztára mosott-vasalt ruhanemûkre van. A Magyar Vöröskereszt a Nyír Plaza mellett december 11-én és 12-én a nyíregyházi Tesco Áruházban is tart gyûjtést, a karitatív szervezet minden nagyobb áruházban elhelyezte pénzgyûjtõ urnáját, s az adományokat a Malom u. 3. szám alatti irodában is várják.

Mézes Karácsony címmel kiállítás nyílt Nyíregyházán,
a városháza Krúdy-termében. A tárlaton mintegy 300
kézzel készített és díszített mézeskalács volt látható.

A Rotary Mikulása fogadta múlt héten pénteken a fogyatékkal élõ gyerekeket a Jósa András Múzeumban. A
karitatív szervezet nemcsak a nagyszakállút hozta el
az intézménybe, zene, tánc, kézmûves foglalkozások
és színházi elõadások is várták a kicsiket. A Rotary
Gosztola Adélt, a Sötétben látó tündér megformálóját
is megajándékozta. Anyagi támogatást kapott a mûvésznõ, hogy azokhoz is elvigye a színház élményét, akik
maguktól oda nem tudnának eljutni.
– Ezek a gyerekek fokozott hátrányban vannak az egészséges társaikkal szemben, ezért úgy gondoltuk, hogy legyen az évnek egy olyan napja, ami igazán boldoggá és
örömtelivé teszi az életüket. Úgy gondolom, hogy ez a
program ezt biztosítani tudja számukra. A korábbi tapasztalatok is ezt mutatták, amikor a nevelõk és kísérõk hazavitték a gyerekeket, napokon, heteken keresztül errõl beszéltek: az élményekrõl, a hangulatról, a Mikulásról, amit
itt láttak, tapasztaltak – mondta Pták István, a Rotary Club
Nyíregyháza elnöke.

rácsonyi programok pénzbeli támogatásával. Idén 7,5 millió forintot fordít erre az önkormányzat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a Szociális és Egészségügyi
Alap terhére a generációk együttmûködését segítõ karácsonyi programok és rendezvények lebonyolításának elõsegítésére pályázatot hirdetett meg, melyet november 10-

MIKULÁS-DÉLUTÁN

ROTARY ADVENT
A Nyíregyházi Rotary Club múlt héten pénteken a
Cantemus Kórus közremûködésével Adventi koncertet
szervezett a Kodály Zoltán Általános Iskolában.
Mikulás-délutánt tartottak szombaton Nyíregyházán. A
Váci Mihály Kulturális Központba nagycsaládosok és gyermekeiket egyedül nevelõ szülõk és gyerekeik kaptak meghívást. A kicsiket szórakoztató programokkal várták, s a
Mikulástól ajándékot kaptak. A rendezvényre a Nyírség
Turizmus Egyesület nyújtott be pályázatot, az ünnepi délutánt Nyíregyháza önkormányzata is támogatta.

LENGYEL VACSORAEST
A tündért megformáló Gosztola Adél elõadás közben
A Rotary évek óta rendez Mikulás-napot Nyíregyházán.
Így már több ezer gyerek számára szereztek örömteli pillanatot ajándékokkal és a különleges programokkal.

Tehetséges fiatalok táncoltak tehetséges fiatalokért Nyíregyházán. A Váci Mihály Kulturális Központ épülete elõtt
múlt héten pénteken az Y2K, a Szabolcs Néptáncegyüttes,
a Street Dance School és a Glam Crew Tánccsoport tagjai, összesen 90-en ropták egyszerre. A program az Emberi Erõforrások Minisztériumának támogatásával, a Nemzeti Tehetség Pont együttmûködésével valósult meg.

A Jósa András Oktatókórház Gyermekosztályán járt a
nyíregyházi önkormányzat, illetve a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Nyíregyházi Polgármesteri Hivatala Nyíregyházi Alapszervezetének Mikulása. A Télapó
minden évben meglátogatja a kórházban benn fekvõ kis
betegeket, idén 124 gyermeket ajándékozott meg.

A Rotary Club ez évi kiemelt projektje az a játszótér,
amelyet terveik szerint 2016 nyarán adnak át a szabolcsi megyeszékhelyen, s mely alkalmas lesz az egészséges és a fogyatékkal élõ gyermekek szórakozására,
együttes kikapcsolódására is. Mindezt adományokból
finanszíroznák, ezt segítette elõ a koncert is.

A karácsonyi ünnepek közeledtével idén is megrendezte
hagyományos évzáró vacsoraestjét a Nyíregyházi Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat a Nyíregyházi Fõiskolán. A
karácsonyi est programjában volt vers, énekelt a nyíregyházi lengyel-magyar dalárda, és mûsort adott a Szabolcs
Néptáncegyüttes. Az évzáró vacsorán felelevenítették a lengyel karácsonyok ostyatörési hagyományát. A rendezvényen
részt vett Mussó László önkormányzati képviselõ is.
Fotók: Szarka Lajos.
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AKTUÁLIS

A BIZTONSÁGOSABB KARÁCSONYI KÉSZÜLÕDÉSÉRT
Az év végi ünnepek közeledtével a rendõrség kiemelt
figyelmet fordít a különbözõ bevásárló- és üzletközpontok, alkalmi kirakodóvásárok helyszínére, piacokra, pályaudvarokra és pénzintézetekre is.
Ezzel elsõdleges céljuk a különbözõ jogsértések (például lopások, gépjármûfeltörések) megelõzése. A rendõr-

Fotó: police.hu
Rendszeresen járõröz a rendõrség a belvárosban is

ség kéri, hogy mivel a karácsonyi elõkészületek és a bevásárlás idõszakában jóval zsúfoltabbak az utak, gyakoribbak a forgalmi torlódások, körültekintõbben és türelmesebben vezessenek, de több, bûnmegelõzési tanácsot
is megosztanak az ünnepekhez közeledve. (Ezekrõl bõvebben a www.police.hu weboldalon olvashatnak.)
Felhívják a figyelmet arra, hogy online vásárlásnál óvakodjanak az olyan weboldalaktól, melyeknek nevében elírás, vagy hiba található, valamint ahol nem, vagy hiányosan
adják meg az üzemeltetõ cég adatait. Bankkártyával történõ
fizetés esetén lehetõség szerint olyan webáruházban vásároljanak, amelynél a fizetés valamely banki oldalon keresztül történik. Legyenek óvatosak a személyes adataik megadásánál is. Az internetes csalások elkerülése érdekében kétkedve kezeljék az olyan eladókat, akik szolgáltatásával kapcsolatban kevés értékelést jegyeztek be az ügyfelek, vagy
amelyek meglepõen alacsony áron kínálják a termékeiket,
esetleg nem valódi címmel, telephellyel vagy telefonszámmal regisztráltak.

A PIACOKON IS ELLENÕRIZNEK
Bevásárlóközpontokban, piacokon, forgalmas helyeken, valamint az ünnepekre szervezett vásárokon
a nap bármely idõszakában, akár munkaidõn kívül és
hétvégén is számítani lehet az adóellenõrökre az idei
év utolsó hónapjában.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai december 1-jétõl szilveszterig országos ellenõrzést tartanak.
Évek óta figyelik a csokifigurák, szaloncukrok árusítóit,
a sportszerkölcsönzõket, vagy akár a szervizeket is a téli
idõszakban. A szezonalitás azonban nem zárja ki egyéb

vállalkozások ellenõrzését, így például a kisállat-kozmetikákba is betérhetnek a revizorok.
Többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedõk,
szolgáltatók adnak-e szabályos bizonylatot, online
pénztárgépeiket megfelelõen használják-e, bejelentike alkalmazottaikat és a kereskedõk számot tudnak-e
adni áruik eredetérõl. Bizonyos üzletekben forgalomszámlálásra is lehet számítani, amikor a NAV munkatársai a helyszínen kísérik figyelemmel a bevételek bizonylatolását és az adatokat összevetik az online pénztárgépek adataival.

DUGÓFIGYELÕ ALKALMAZÁS
Népszerû a rendõrség baleseti és dugófigyelõ
okostelefonos alkalmazása, a RUTIN, aminek egyik
ötletgazdája és fejlesztõje a nyíregyházi Petõ János
rendõr alezredes. Az applikációt egyre többen töltik le, hiszen aki ezt a programot használja, akár 10
percen belül értesülhet arról, hol történt az országban karambol, vagy éppen melyik úton található
torlódás, de még a határátkelõhelyek aktuális információit is tartalmazza.
Petõ János elmondta, a
program a lakossági bejelentések és a rendõrségi információk alapján
folyamatosan frissül,
használata pedig egyszerû. Ha csak a saját megyénk útjaira vagyunk kíváncsiak, kiszûri nekünk
az eseményeket. Ráadásul az információinkat
meg is oszthatjuk másokkal, akár e-mailben, vagy
ha úgy tetszik, a Facebookon is.
A korszerû, hasznos alkalmazást az ORFK fejlesztési
fõosztálya készítette, amelynek Petõ János a vezetõje.
A nyíregyházi származású rendõr azt mondja, az ORFK
szándékai szerint egyre több olyan 21. századi szolgáltatást kívánnak kidolgozni, ami hasznos lehet az állampolgároknak. A cél ugyanis az, hogy a közlekedõk a
lehetõ leggyorsabban és biztonságosan tudjanak eljutni úti céljukhoz. Hozzáfûzte, már dolgoznak azon is,
hogy az alkalmazás iOS rendszeren is elérhetõ legyen.

MISKOLCI SZIMFONIKUSOK

Felix Mendelssohn-Bartholdy és Joaquin Rodrigo
zenemûvei csendültek fel december 8-án este a Kodály
Teremben. A Filharmónia Magyarország sorozatának
karácsonyi koncertjét David Curtis vezényelte.
10
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HIRDETÉS

HOGYAN VÁLASSZUNK TABLETET,
NOTEBOOKOT KARÁCSONYRA AJÁNDÉKBA
A karácsony közeledtével mindannyiunk gondolatait foglalkoztatja, mivel lephetnénk meg szeretteinket? Kedvelt ajándék a tartós mûszaki cikk.
Sokan választják akár már ovis gyermekeik részére is a tabletet, a nagyobbaknak notebookot, de
sajnos sokan nem kérnek tanácsot, multifüggõk, a
reklámok hatására vásárolnak, és így nem biztos,
hogy mindig a megfelelõ ajándék kerül a fa alá.
– Mi a legfontosabb szempont, amit szem elõtt
kell tartanunk, hogy a legoptimálisabb megoldást
válasszuk? – errõl kérdeztük Dániel Andrást, a 26
éves Tipographic Kft. ügyvezetõ igazgatóját.
– A legfontosabb dolog, hogy tisztázzuk, mire
szeretnék használni, hány éves gyerek részére vásárolunk? A tabletek esetében is hatalmas a szórás, a 20 ezer forint alatti gyakorlatilag bárki számára elérhetõ, játék tablettõl az egészen komoly
készülékekig. Léteznek belõle kifejezetten kisgyermekek részére szánt Kids változatok, színes, esztétikus kivitelben, egyszerûbb, elõretelepített játékokkal, melyek elsõsorban arra alkalmasak, hogy
a gyermekek ezáltal megszeressék az IT világát. A
notebookok esetében fontosabb, hogy irodai célra
vagy játékra vásárolják-e a gépet? Játékokhoz, full

HD film nézéséhez komolyabb videokártyával rendelkezõ készüléket javasolnék. Office használat
esetén kérdés lehet, hogy szükség van-e pl. billentyûvilágításra (éjszakai munkához), nagyobb képernyõre vagy egyéb, nem minden készülékben elérhetõ ergonomikus megoldásra? Fognak-e DVDmeghajtót használni? Át kell gondolni, hogy hány
USB portra van szükség?
– Mennyire stabilak ezek a berendezések? Mennyi
garanciát vállalnak a készülékekre?
– A garancia nagyon fontos, mert sajnos vásárláskor egyetlen komponens esetében sem tudjuk garantálni, nem fog meghibásodni. A legtöbb laptopra 1 év
a garancia, de lehet supportként garanciahosszabbítást vásárolni, 2–3 évre. A magyar IT piac kezd kilábalni a válságból, ezt mi is tapasztaljuk, amit elsõsorban annak a körülménynek tudunk be, hogy az emberek csalódtak azokban az online cégekben, akik
voltak, aztán a garanciaérvényesítés elõtt eltûntek a
képbõl, vagy külföldi cégként csupán egy magyar
telefonvonallal rendelkeztek. Egyre többen térnek be
a Nyíregyháza, Debreceni út 5. szám alatt található
üzletünkbe, mert az internetáruház helyett valódi emberekkel találkoznak és szaktanácsot is kérhetnek. (x)
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MOST MÁR KÖZVETLENÜL BÉCSIG IS

ÚJ KÖNYVTÁRVEZETÕ

Fotó: Kohut Árpád

Új igazgatót neveztek ki a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár élére. Tomasovszki Anitát a
nyíregyházi közgyûlés három évre bízta meg az intézmény vezetésével.

A nyíregyházi vasútállomás felülnézetbõl
Lõcsei Virág, a cég sajtószóvivõje arról tájékoztatta
Vasárnap lép életbe a MÁV-START 2015/2016. évi
szerkesztõségünket,
a Hortobágy EuroCity útvonala vamenetrendje. Ez több ponton is érinti a nyíregyházi
lóban
meghosszabbodik,
így 2015. december 13-ától
közlekedést.
Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Keleti pályaudvar–
Gyõr–Hegyeshalom–Bécs és vissza viszonylaton közleSzerzõ: Bruszel Dóra
kedik. A vonat 04:55-kor indul Nyíregyházáról és 11:18A Budapest–Hatvan–Miskolc–Nyíregyháza/Sátoraljaúj- kor érkezik Bécsbe. Vissza pedig 16:42-kor startol és
hely és a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Zá- 23:05-re érkezik meg a szabolcsi megyeszékhelyre. A
hony vasútvonalon például valamennyi gyorsvonat, illet- sajtószóvivõ hangsúlyozta, a módosításnak köszönhetõve személyvonat szerelvényeinek egy részét felújított jár- en a keleti országrész utazóközönsége az eddiginél is
mûvekbõl állítják ki, de közvetlen összeköttetés alakul ki szélesebb körben tudja igénybe venni ezt a nyugat-euNyíregyháza és Bécs között is.
rópai összeköttetést.
A hónap elején levélben kereste meg a Nyíregyházi
Napló szerkesztõségét az egyik olvasónk, aki arra hívta
HAMARABB PESTRE IS
fel a figyelmünket, hogy látta a MÁV 2015/2016. évi menetrend-tervezetét és azt találta, hogy a Hortobágy EC
Az új menetrendbõl az is kiderül, hogy az EuroCity 8:20vonat, amely korábban Debrecen és Bécs között közlekedett, december 13-ától meghosszabbodik majd Nyíregy- ra érkezik meg a Keleti pályaudvarra és 19:40-kor szintén
házáig, így közvetlen összeköttetés alakul ki többek kö- onnan indul vissza. Vagyis ez a legkorábbi Nyíregyházázött a szabolcsi megyeszékhely és Tatabánya, Gyõr, Mo- ról induló InterCity a fõvárosba (és a legkésõbbi Budasonmagyaróvár és nem utolsósorban Bécs között.
pestrõl Nyíregyházára tartó átszállás nélküli járat is.)

TÁJÉKOZTATÁS
Ügyfélszolgálatunk
ünnepi nyitvatartása
Tisztelt Fogyasztóink!
A közelgõ ünnepek miatt megváltozik Ügyfélszolgálatunk (Nyíregyháza, Vay
Ádám krt. 4–6. I/106.) nyitvatartása:

2015. 12. 11.
2015. 12. 12.
2015. 12. 14.
2015. 12. 15.
2015. 12. 16.
2015. 12. 17.
2015. 12. 18.
2015. 12. 21.
2015. 12. 22.
2015. 12. 23.
2015. 12. 24.
2015. 12. 25.
2015. 12. 28.
2015. 12. 29.
2015. 12. 30.
2015. 12. 31.
2016. 01. 01.

péntek
szombat
hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek
hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek
hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Pénztári
nyitvatartás

Ügyfélfogadás

08:00–13:00
08:00–13:00
08:00–15:00
08:00–15:00
08:00–19:30
08:00–13:00
08:00–13:00
08:00–19:30
08:00–15:00
08:00–13:00
ZÁRVA
ZÁRVA
08:00–15:00
08:00–15:00
08:00–19:30
08:00–11:30
ZÁRVA

08:00–13:00
08:00–13:00
08:00–15:00
08:00–15:00
08:00–20:00
08:00–13:00
08:00–13:00
08:00–20:00
08:00–15:00
08:00–13:00
ZÁRVA
ZÁRVA
08:00–15:00
08:00–15:00
08:00–20:00
08:00–11:30
ZÁRVA
Tisztelettel:
NYÍRTÁVHÕ Kft.
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Az igazgató jó szakmai
kihívásnak tartja új feladatát. Célja, hogy a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza és
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye egyik vezetõ információs központjává váljon. Ehhez szerinte kulturális innováció szükséges.
Nagy hangsúlyt kíván fektetni a rendezvényekre, foTomasovszki Anita
lyamatosan kiállításokat,
könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat és gyermekprogramokat szeretne kínálni a látogatóknak. Mindezek
mellett fontosnak tartja a digitalizációt, a digitális írástudás fejlesztését, ennek ugyanis meghatározó szerepe
van a 21. században.

NYITNI KELL A FIATALOK FELÉ
Az igazgató szerint ahhoz, hogy a könyvtárban növekedjen az olvasók száma, nyitni kell a fiatalok felé.
– Õk már ebben a világban nõnek fel, de ahhoz, hogy
tudatosan használják, hozzájussanak a megfelelõ információkhoz, kell, hogy segítsünk. Úgy gondolom, ha
megtaláljuk a közös pontot az iskolaigazgatókkal, egyre
több gyereket tudunk bevonzani.

ESEMÉNYEK

ÓVODÁK

AZ ÓVODÁK VILÁGA A NYIREGYHAZA.HU-N!
Megpezsdült az óvodai élet – nemcsak az oktatásinevelési intézményekben, hanem a nyiregyhaza.hu-n is.
A város hírportálján néhány napja látható az új fejlesztés, az önkormányzati óvodák híreit összegyûjtõ menüpont, s máris nagyon aktívak a pedagógusok! Az alábbi
összeállítás egy, a lapzárta miatti rövid határidejû kéré-

sünk nyomán született, s a célja ezért nem is lehet más,
minthogy bepillantást engedjen az ovik mindennapjaiba. Persze, nem mind a 34-be, mert ahhoz egy Napló
különszámot kellett volna kiadnunk... Így – bár a nyomtatott változatban csak közel tucatnyian vannak – senki
nem marad le semmilyen ovis hírrõl ezek után, ugyanis

MIKULÁS-BULI

IZGATOTTAN VÁRTÁK

MIKULÁS-MÛSOR

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephelyére is ellátogatott a Mikulás, aki ajándékokkal érkezett. Ezt a kicsik versekkel és énekekkel köszönték meg.

A Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézményében a múlt hét a Mikulás-várás izgalmában telt. Ezt a
Herman Ottó Tagiskola tanulóinak Mikulás-mûsora is fokozta. A várva várt esemény péntek délelõtt végre bekövetkezett, hozzájuk is megérkezett a Mikulás.

Pénteken délelõtt a Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú
utcai telephelyére is megérkezett a Télapó, akit nagy izgalommal vártak a gyerekek. A kicsik verssel és énekkel kedveskedtek az öreg nagyszakállúnak.

ADVENTI VÁROSNÉZÉS
Az Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai telephelyének gyermekei a közelmúltban az adventi forgatag-

ban sétálhattak a város fõterén. Ámulattal, gyermeki csodálattal figyelték annak minden apró részletét. Kis termetük még hatalmasabbá tette az óriási karácsonyfát, melyre felakaszthatták különös gonddal készített rajzaikat, leveleiket is, melyben apró vágyaik fogalmazódnak meg.

AJÁNDÉK A GYEREKEKNEK

Az Eszterlánc Északi Óvoda Etel közi óvodájába is
ellátogatott a Mikulás a gyermekek nagy örömére. A
kicsiknek nemcsak a nagyszakállú, hanem az óvodapedagógusok is ajándékkal kedveskedtek. A Télapó
kesztyûje címû bábdarabot láthatták.

SZÁMOLTÁK A NAPOKAT

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokori Telephelyének gyermekei mindennap együtt számolták, mennyit
kell még aludni, hogy intézményükbe is megérkezzen a
Mikulás, aki ajándékokkal lepte meg õket.

a nyiregyhaza.hu menüsorára kattintva azonnal elérheti gyermeke (unokája...) intézményét eseményekkel,
képgalériákkal.
Köszönjük a híreket a kommunikációért áldozatot
vállaló pedagógusoknak, talán mondhatjuk, hogy a szülõk nevében is!

FALEVÉL AZ ESÕBEN
Az Eszterlánc Északi Óvoda Kollégium utcai telephelyén is nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek természetszeretetére és -védelmére való nevelésére. A pályázaton nyert kisméretû szerszámokkal szívesen vesznek részt a színes falevelek gyûjtésében, komposztálásában. Ebbe természetesen belefér egy kis játék is, hiszen gyönyörû a falevélesõ...

JÖVÕRE IS ELLÁTOGAT
Idén is ellátogatott a Gyermekek Háza Déli Óvoda
Székhely Intézményébe a Mikulás. A csoportokban színes mûsorokkal készültek a piros ruhás nagyszakállú érkezésére, aki mindenkinek egy csomaggal köszönte meg
a szíves fogadtatást. Megígérte, hogy jövõre is ellátogat
hozzájuk, hiszen csak jó gyerekekkel találkozott.

PIROS CSIZMÁT FESTETTEK
A Tündérkert Keleti Óvoda székhelyintézményében versekkel, énekekkel és mondókákkal készültek a Télapó fogadására. Piros csizmát, Mikulás-bábot, rénszarvassal érkezõ Mikulást festettek a nagy napra.

HANGVERSENY A VIKÁRBAN
A Gyermekek Háza Déli Óvoda Tünde utcai telephelyének gyermekei nagy örömükre részt vehettek a Vikár Sándor Zeneiskola által szervezett hangversenysorozaton. Az
esemény elõtt az óvónõk már beszélgettek velük a zenérõl, és alig várták, hogy élõben is hallhassák. Nagyon élvezték, tetszett nekik a sok hangszer, melyek szóló, kamara és zenekari formában is megszólaltak. Több gyermek jelezte, hogy ha nagy lesz, ebben az iskolában szeretne tanulni!

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
Különleges élményt nyújtott a Tündérkert Keleti Óvoda
Kikelet Intézményének nagycsoportosai számára a nyíregyházi MÛvész Stúdióban a Koppélia címû tánc-mesejáték elõadása. A darab megtekintése után elsétáltak a
nagyszínház épületéhez is.

KÉZMÛVES KIÁLLÍTÁS
A Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézményében a Mikulás érkezése minden évben nagy izgalommal tölti el az óvodásokat. Idén sem volt ez másként – a nagy napot pedig többhetes készülõdés elõzte
meg. Az ünneppel kapcsolatos kézmûves tevékenységek során a gyerekek festettek, rajzoltak és barkácsoltak – a Télapótól kezdve a rénszarvasig síkban és térben mindent megelevenítettek. Az elkészült munkákból kiállítást szerveztek, ahol a szülõkön kívül az óvodások is megcsodálhatták egymás alkotását.
Amatõr fotók.
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EZÜSTÖS BOZSIK
Az elmúlt hétvégén folytatódott az I. Bozsik Kupa.
Ezúttal az U11-es és az U12-es korosztályok küzdöttek
meg egymással, igen rangos mezõnyben.
A kisebbeknél a torna gyõztese az MTK csapata lett.
Azonos pontszámmal, de gyengébb gólkülönbséggel a
Bozsik Akadémia szerezte meg az ezüstérmet jelentõ
második helyet. Csapatunkból Szondi Levente lett a
torna legjobb kapusa.

ÕSZI BAJNOK A SPARTACUS
„A végletekig kifacsartuk õket” – nyilatkozta Mátyus
János vezetõedzõ néhány héttel ezelõtt. Valóban, a statisztika is azt mutatja, hat olyan játékosa volt a Nyíregyháza Spartacusnak, akik minden bajnokin pályára
léptek.
Ovszijenko Volodimir, Szokol Zsolt, Rubus Tamás, Törtei Tamás, Rezes László és Igor Zofcák nem hiányzott
õsszel. De mindössze csak egy alkalommal volt távol Farkas Márk, Luis Ramos és Pölöskey Péter is. Mohamadou
Abdouraman 14, Zoran Kostic 13, Csorba Szabolcs 11,
Jagodics Bence 10, Savo Rakovic és Vámos Márk 7-7 alkalommal szerepelt.
Szabó Lajos és a szurkolók elégedettek a Szpari teljesítményével

A 12 évesek ezüstérmes csapata
Az U12-es korosztályban az FTC I, az FTC II, a DVTK,
az Újpest, a Mészöly Focisuli és a Bozsik Akadémia
alkotta a mezõnyt. A tornát végül szoros küzdelemben
a 11 pontos FTC II nyerte a 10 pontot gyûjtõ Bozsik
Akadémia elõtt. A legjobb mezõnyjátékos a Bozsik
Akadémia csapatkapitánya, Vasváry Zoltán lett.

MIKULÁS FUTÁS
Ezúttal is megrendezték az OTP Bank Mikulás Futást. A Városi Stadionba érkezõket péksütemények, tombola és közös bemelegítés várta, majd 400 méteres távot kellett teljesíteniük a különbözõ korosztályoknak,
illetve a családoknak.

Ovszijenko Volodimir az év játékosa lett
A vezetõedzõ bevallotta, a tavalyi NB I-es szereplés után
a mostani NB III számára is feladatot jelentett.
– Nagyszerû játékosaim vannak, remek mentalitással.
A két csapatkapitányunk, Ovszijenko Volodimir és Törtei
Tamás elõtt le a kalappal, amit a csapatért tettek. De sorolhatnám a külföldi labdarúgóinkat is, akik maximális tel-

jesítményt nyújtottak. Öröm volt velük dolgozni, és bevallom, nekem is óriási erõt adott az, hogy a nyáron történtek után ilyen sokan azonnal jelezték, hogy maradnak
Nyíregyházán. Fiatal edzõ vagyok, sokat kell még tanulnom, ez a szituáció is új volt számomra – mondta a tréner.
A bajnokságban 11 góllal Pölöskey volt a legeredményesebb, megelõzve a 10 gólos Rezest és Kosticot. A Magyar Kupában Rezes volt a leggólerõsebb, 4 alkalommal
zörgette meg az ellenfelek hálóját.
A Városi Sportgálán az adott sportágak legjobbjait is
megválasztották. 2015. legjobb labdarúgója Nyíregyházán Ovszijenko Volodimir lett. A kapus õsszel minden tétmérkõzésen kezdõként lépett pályára.
A szurkolók elégedettek a csapat õszi teljesítményével.
– Maratoni õszt produkáltunk, és szinte végig vezettük a
tabellát. Játszottunk 21 mérkõzést, ebbõl 17-et megnyertünk, 11 alkalommal még gólt sem kaptunk. Azok a települések is megismerhették a Szparit õsszel, ahol korábban soha nem játszottunk tétmeccset – mondta Szabó Lajos szurkoló.

AEROBIK FESZTIVÁL ÉS EGÉSZSÉGNAP

– Sokszor mi, felnõttek tanulhatunk a gyerekektõl,
mint például most is, hiszen a kicsik örömmel mozognak. A város részérõl igyekszünk minden feltételt megteremteni azért, hogy még többen sportolhassanak, így
kondiparkokat építünk, tornatermeket újítunk fel, de
megszépítjük a Bujtosi Szabadidõ Csarnokot is, valamint ilyen rendezvényeket támogatunk – mondta Jászai Menyhért alpolgármester.
Az eseményt a Nyíregyházi Sportcentrum szervezte,
és igyekeztek újdonsággal is meglepni a futókat.
– Elindult a Mikulás expressz, mely egy kisvonat, és
körbevitte a gyerekeket a pályán. Nagyon népszerû volt,
de igyekeztünk sok-sok ajándékkal is meglepni a futókat. Minden résztvevõ tombolát kapott – mondta Kósa
Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje.

SPORTPROGRAM
December 11., péntek 18.00 Bem iskola, Fatum-Nyíregyháza–Kaposvár nõi röplabdamérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December 13., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: FatumNyíregyháza–Kaposvár nõi röplabdamérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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A kicsik körében népszerû a sportág
Idén második alkalommal tartották meg a Flexi-Team
Aerobik Egyesület által rendezett Mikulás Aerobik Fesztivál és Egészségnapot.
Ünneplésre adott okot, hogy 2015-ben, a Magyar Kupában az egyesületi rangsor elõkelõ 4. helyén végeztek
basic, challenge és step összesítése alapján a Flexi-Team
sportolói. Az edzõk (Magyar D. Judit, Takácsné Gaál Krisztina, Magyar D. Anna) is elismerést kaptak a diáksportban
végzett kiemelkedõ szakmai munkájukért. Az egyesület
egyre növekvõ népszerûségét jelzi, hogy a klub tagjain
kívül több száz óvodás és iskolás is részt vett a programo-

kon szüleikkel együtt nemcsak városunkból, hanem Nádudvarról, Orosházáról és Egerbõl is.
A verseny célja az volt, hogy minden kezdõ (Aerobik
Szövetséghez még le nem igazolt) aerobik és sport iránt
érdeklõdõ gyermek élményt és tapasztalatot kapjon! Nagy
sikere volt a zumbának, manó aerobiknak és az alakformáló tornának. A programok mellett ingyenes légvárral és
arcfestéssel várták a kicsiket, volt egészségügyi állapotfelmérés, sportruházati vásár, kézmûves foglalkozás és egészséges ételek, italok kóstolója. Minden aktívan részt vevõ
gyermek ajándékot kapott, míg a versenyzõk jutalma érem
volt.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

ELMARAD
Tájékoztatjuk tisztelt látogatóinkat, hogy a Váci
Mihály Kulturális Központban december 12-ére meghirdetett börze egy másik
idõpontban lesz megtartva. Az új idõpontról késõbb adunk ki tájékoztatást. Megértésüket köszönjük! A szervezõk.

PROGRAMOK

29. ÚJÉVI KONCERT

Zenés irodalmi est Grecsó Krisztiánnal és Kollár-Klemencz
Lászlóval a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban
december 11-én 17.00 órától. A belépés ingyenes!

A Nívó-díjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és
Majorette Csoportjai hagyományos újévi koncertje a mediterrán zene jegyében 2016. január 1-jén 17.00 órától
a Bem József Általános Iskolában (Epreskert utca 10.).
Együttesvezetõ: Suszter Csaba. Vezényel: Bakó Levente,
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Lisztdíjas trombitamûvész, karmester. Közremûködik: Primavera Balettegyüttes, VIKUIFE Társastánc Csoport. Újévi
köszöntõt mond: dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV
polgármestere, Seszták Oszkár, a Sz-Sz-B Megyei Közgyûlés elnöke.

„Az Úrnak... készítsetek egyenes utat!” címmel ádventi
bibliai elõadások december 11–13-áig a Metodista Egyház
Színház u. 6. sz. alatti imatermében. Igét hirdet: Szuhánszky
István, szolnoki metodista lelkész. 11-én 18.00: Mit várunk
ádventtõl? 12-én 18.00: Mit vár tõlünk ádvent? 13-án 10.00:
Kit várunk ádventben?
Múzeumok karácsonya. Várjuk együtt a „csodát”! A Jósa
András Múzeum karácsonya december 20-áig, mindennap
9.00–12.00 és 16.00–19.00 óra között a Kossuth téri karácsonyi forgatagban. Mit rejt a puttonyuk? Kreatív kuckójukban mindennap más és más ajándékot (pl. tobozmanó, dekor
Mikulás, karácsonyi képeslap és könyvjelzõ, múzeumi mécses...) készíthettek. Belépõ: egy mosoly! Óvodás és iskolás
csoportok bejelentkezését az alábbi telefonszámon várják:
06-20/420-1583.

OROSI ADVENT
December 11-én 16.00 óra: Harmadik adventi gyertyagyújtás. Helyszín: XX. sz. Emlékpark. Lucázás – a
Nefelejcs Óvoda mûsora. Helyszín: Nefelejcs Óvoda,
Oros, Deák F. u.
December 16-án 19.00 óra: Cantemus Kórus jótékonysági hangversenye. Helyszín: Szent Kereszt Római
Katolikus Templom, Oros, Vezér u. 5.
December 19-én 15.00 óra: Negyedik adventi gyertyagyújtás. Helyszín: XX. sz. Emlékpark. Ünnepi mûsor, vendéglátás. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.
A Jósavárosi Olvasókör a Jósavárosi Ünnepváró programsorozat részeként „Advent üzenete” címmel tartja évzáró foglalkozását december 16-án 10.00 órai kezdettel a városrész
kultúrházában. Témavezetõ: Bacskó Mária nyugalmazott magyar szakos tanárnõ. Közremûködik: Fekete Istvánné,
Orémusz Maja és Vaskóné dr. Süle Ilona.
Ünnepváró programsorozat a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának és Csiriptanya Játéktárának szervezésében december 1–23-áig. 12-én 9.30:
Mennybõl az angyal. Angyalka készítése (a Csiriptanya Játéktárában). 16-án 10.00: Ünnepváró kézmûves foglalkozás

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 12., szombat 19.00 Taurin trauma, Kamara
bemutató bérlet, Krúdy Kamara
December 14., hétfõ 14.30 Az ördög, Eötvös bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Az ördög, Kölcsey bérlet, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Arany „A” bérlet, Krúdy Kamara
December 15., kedd 14.30 Az ördög, Apáczai bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Az ördög, Vasvári bérlet, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Arany „B” bérlet, Krúdy Kamara
December 16., szerda 15.00 A mumus, Manócska bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Széchenyi „A” bérlet, Krúdy Kamara
December 17., csütörtök 10.00 A mumus, Döbrögi bérlet, Nagyszínpad
14.00 A mumus, Hébehó bérlet, Nagyszínpad
18.00 Bor és irodalom (Veiszer Alinda és Lator László
beszélget – borkóstolóval egybekötött esemény), Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Az egérfogó, Széchenyi „B” bérlet, Krúdy Kamara

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. december 14., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Nyuszkamarcsival (a gyermekkönyvtárban). 17-én 10.00:
Csillagfényes havas tájon beköszöntött a karácsony. Zenésmesés karácsony az N-JOY együttessel (a könyvtár kamaratermében). 14.00: Mr. Hóember. Hóember készítése (a
Csiriptanya Játéktárában).
A Burattinó Bábszínház elõadásai: december 12-én 11.00:
Többsincs királyfi (árnyjáték). 16.00: Álruhás Mikulás. 13-án
11.00 óra: Makacska Kakaska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
A Trianon Társaság Nyíregyházi Szervezete várja az érdeklõdõket a székely hadosztály emléktáblájának avatási ünnepségére december 12-én 14.00 órától. Helyszín: Hõsök tere,
Megyeháza.
„A tükör... az a régi...” címmel a Szabolcs Néptáncegyüttes
Gálaestje a Váci Mihály Kulturális Központban december 13án 16.00 órától.
Tûzvédelmi elõadás. A Mozgáskorlátozottak SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesülete szervezésében, december
15-én 13.00 órai kezdettel, tûzvédelmi tájékoztatót tartanak
Nyíregyházán, az Esély Centrumban. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
A Bencs Villa programjai: december 15-én 17.00: A
Diamond zenekar adventi koncertje. 17-én 18.00: Sanzonest Edith Piaf 100. születésnapja tiszteletére a Milord együttessel. Társrendezvény: Kígyósi János és Tatai Pál gyümölcsfaragványai és Gyuka Ferenc franciaországi fotói. Érdeklõdni: 42/402-004, 30/252-0666.
Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartanak Váci
Mihály író-költõ születésének 91. évfordulója alkalmából a
Váci Mihály Kulturális Központban december 16-án. Részletes program: www.vacimuv.hu.
Borbányai Karácsony címmel tartanak ünnepséget a városrész mûvelõdési házában december 16-án 15.00–21.00
óra között, ahol a helyi kulturális csoportok mûsora mellett
kiállítások, sanzonest és mákosguba-kóstolás is várja a helyszínre látogatókat. A rendezvény fõvédnöke Bajnay Kornél
önkormányzati képviselõ. Információ: 42/491-295.

ÖRÖKÖSFÖLDI ADVENT
Közösségi adventi délutánra várják az érdeklõdõket
a „Magyarságért” Polgári Civil Egyesület és Tóth Imre
önkormányzati képviselõ, a rendezvény szervezõi december 18-án 15.00 órától a Móra Ferenc Általános
Iskola melletti közösségi térre.
Köszöntõ: Petneházy Attila, a körzet országgyûlési
képviselõje. Ökumenikus istentisztelet. Kocsik Krisztina karácsonyi énekek. Móra Ferenc Általános Iskola tanulóinak mûsora. Ünnepi asztal; a gyerekeknek ingyenes arcfestés és hajtogatós lufi.

ÉRTÉKES ESTÉK
A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság várja az
érdeklõdõket a nyíregyházi nemzeti értékeket bemutató Értékes Esték programsorozatra december 16-án
16.00 órától az Evangélikus
Nagytemplomban, melyet
Zsarnai Krisztián esperes
mutatja be.
Tiszai Nagy Menyhért festõmûvész munkáiból nyílik kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban december 16-án
17.30 órától. A tárlat 2016. január 4-éig tekinthetõ meg.
A Szikes Zenekar és Márton Attila közremûködésével ingyenes táncházat tartanak a Városmajori Mûvelõdési Házban december 16-án 20.00 órától.
ENI Musical – az OMNIS Alapítvány fogyatékkal élõ ellátottjainak karácsonyi színdarabja az Alvégesi Mûvelõdési
Házban december 17-én 17.00 órától kezdõdik. Információ:
30/965-6252.
Zenés karácsonyi családi délelõttre várják az érdeklõdõket december 19-én 10.00 órától a Jósavárosi Mûvelõdési
Házban. Közremûködik a Dongó együttes.
A „Dõl a lé, avagy pénz áll a házhoz” címû bohózattal
mutatkozik be a Vidám Színpad társulata december 28-án
18.00 órától a VMKK színháztermében. Jegyek elõvételben
már kaphatóak. Információ: www.vacimuv.hu, 42/411-822.

„KÖZÖSEN EGY KÖZÖSSÉGÉRT”
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete, mint projektgazda, a MOL Új Európa Alapítvány támogatásával, a KÖSZ program keretében, együttmûködve a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnáziummal és a Ridens Szakképzõ Iskolával, magyar nyelv és irodalom tételeket tartalmazó hangoskönyvet készített. A hangostananyagot az egyesület stúdiójában olvasták fel a gimnazisták, közösségi szolgálat
keretében. A tételeket szakpedagógusok, dr. Buczkóné
Rangoni Claudia és Ben-Slimenné Czipa Boglárka állították össze. A hangoskönyvet a látássérülteken kívül
diszlexiás és diszgráfiás középiskolásoknak is ajánlják.
A tananyag ingyenesen beszerezhetõ az alábbi formátumokban: Nagybetûs sík írásban, Braille-írásban
(2016-tól) és hangoskönyv változatban. Cím: Vakok és
Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2. emelet. Telefon: 42/407-486, 30/195-4312. E-mail: ugyfelszolga@upcmail.hu.

ÜNNEPLÉS SÓSTÓHEGYEN
A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézmény, a Sóstóhegyi Gyermekvilág Alapítvány és a Sóstóhegyi Közmûvelõdési Színtér várja az érdeklõdõket az iskola tornatermében december 17-én 16.00 órától kezdõdõ
karácsonyi mûsorra és közös ünneplésre. Közremûködnek: Hang-Szín Tanoda, Nyíregyháza-Sóstófürdõi Nyugdíjasok Szervezetének tagjai, az iskola tanulói, az XFaktorból ismert Nagy Richárd és Szabó Richárd. Támogatók: Nyíregyháza MJV Önkormányzata, a Sz-SzB Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház,
Nyíregyházi Aranykor Nyugdíjas Klub, NyíregyházaSóstófürdõi Nyugdíjasok Szervezete és a Sóstói Polgárõr Egyesület.
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HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

RÓTH MIKSA NYÍREGYHÁZI ALKOTÁSAI
150 éve, 1865.
december 26-án,
Pesten született
Róth Miksa. Örömteli, hogy a magyar
üvegfestészet és
mozaik mûvészet
alkotójaként számon tartott Róthnak több alkotása
a városunkban is
felfedezhetõ. Születésének évfordulója alkalmából
tisztelegjünk mi is e jeles alkotómûvész emléke elõtt azzal, hogy sorra vesszük ezeket a mûveit.
A sorozat egy korábbi részében már bemutattam a római katolikus társszékesegyház fogadalmi képét, amely a
Szent család elõtt hódoló Samassa József egri érseket ábrázolja. Ugyanennek a templomnak az orgonakarzata fölött látható a Szent Cecíliát ábrázoló üvegfestmény. Róth
a zene védõszentjét egy orgonával a kezében álmodta
üvegbe.
A Samassa-templombeli munkái után, a Nyírvíz-palota
építése során újabb megbízásokat kapott. A Nyírvíz Szabályozó Társulat Széchenyi utcai székházának építési
munkálatai 1913 elején kezdõdtek és 1914 nyaráig tartot-
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tak. A társulat
egyik jegyzõkönyvébõl kiderül,
hogy „pótlólag
rendeltetett meg az
épület homlokzatán, a két vestibulében (elõcsarnok),
a fõlépcsõházban
és a közgyûlési teremben levõ díszüveges munka,
Róth Miksa budapesti cégénél”. Az
épületbe lépve megcsodálhatjuk a palota lépcsõházának
színes ablakait, a függõfolyosó ajtóinak és a lift maratott
üvegeit. A Széchenyi utca irányából érdemes feltekinteni a kapu feletti, déli oromzatra is, ahol Róth mozaikképei láthatóak (képünkön). Koroknay Gyula így mutatja
be az alkotásokat: „Egy férfi és egy nõi akt, kik az õsfoglalkozásokat szimbolizálják. A férfi vadász-halász, míg
a nõ ölében a kéve, lába elõtt egy kossal a mezõgazdaságra és az állattenyésztésre utal. Mindkét alak nagyon
szép munka. Plasztikusan emelkednek ki az arany háttérbõl, s finom dekorativitásuk elárulja, hogy kvalitásos
munka”.
Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)
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