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AKTUÁLIS

KORLÁTJAVÍTÁS.
A Tiszavasvári úti felüljáró sérült korlátját a
közeljövõben felújítja a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
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KÖZGYÛLÉS
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KÖZGYÛLÉS.
Térítésmentesen szeretné megkapni az önkormányzat az államtól a
közelmúltban bezárt
Erzsébet szállót.

BÖRZE

KULTÚRA

SZÍNHÁZI KARÁCSONY.
Karácsony elõtt, a két ünnep között és az új év elsõ
napjaiban is színes elõadásokkal várja nézõit a Móricz Zsigmond Színház.
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TORNATEREM

SOK A BETEG, DE NINCS JÁRVÁNY
Bár a hideg idõ miatt egyre többen szenvednek felsõ légúti megbetegedésekben –
ezek hátterében a jelen ismeretek szerint nem az influenzavírus áll –, még nem
beszélhetünk járványról – tájékoztatta szerkesztõségünket Kocsis Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti kabinetjének kabinetvezetõje. Hozzátette, amennyiben halmozódás/járvány alakul ki bárhol, a fenntartó, oktatási intézményben az intézményvezetõ, iskolaorvos, iskola védõnõ, általánosságban az észlelõ orvosnak kötelessége jelenteni azt a területileg illetékes járási népegészségügyi osztálynak. A megyébe egyébként az elõzõ évekhez hasonlóan már megérkeztek azok az oltóanyagok, amelyek védelmet nyújtanak az influenzától. Ezek a háziorvosoktól igényelhetõk.

XXIII. ÉVFOLYAM 48. SZÁM
2016. DECEMBER 2.

ADVENTI PILLANATOK

A Mikulás házába kopogtató gyermek tekintetében minden benne van, ami az adventi
idõszak sajátja: a várakozás, az öröm, a hit, a reménykedés és a szeretet. A nagyszakállú
ajtaja nyitva áll a fiatalság elõtt a Kossuth téren most és jövõ hét végén 10–19-ig,
hétközben 15–19-ig, majd december 12-étõl karácsonyig délelõtt és délután is. Jövõ
héten pedig a városházán várja a kicsiket 9–12 óra között. Rendezvénybõl is akad bõven
városszerte. Részletek a 8-9. és a 13. oldalon.

KARÁCSONYI SEGÍTSÉG CSOMAGGAL, TÛZIFÁVAL, MELEG ÉTELLEL
Az ünnepi idõszakban Nyíregyháza önkormányzata több
területen is igyekszik segíteni a rászorulókat, az idõseket.
Az idõsek ajándékcsomagot kapnak, a rászorulók tûzifát,
a hátrányos helyzetû gyermekek meleg ebédet, valamint a
szociális és gyermekjóléti intézmények is felkészültek arra,
hogy még jobban figyeljenek az elesettekre.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a szociális rászorultságtól függõ egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelete alapján, a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére az önkormányzat karácsonyi támogatásként 2500
forint értékû ajándékcsomagot nyújt.

AJÁNDÉK IDÕSEKNEK
A posta annak kézbesíti, aki:
– Nyíregyházán bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
– a 65. életévét a tárgyévben betölti,

– saját jogú nyugellátásban,
– vagy hozzátartozói nyugellátásban,
– vagy idõskorúak járadékában részesül.
Idén városunkban 19 230 fõ részére juttatják el az ajándékcsomagot, ami az elõzõ évekhez hasonlóan az ünnephez igazodó termékeket (szaloncukor, csokoládé, tea stb.)
tartalmaz.

MÁR KÉZBESÍTI A POSTA
A Magyar Posta 2016. december 1–23. közötti idõszakban kézbesíti a csomagokat. Amennyiben eredménytelen
a kézbesítés, a küldeményt személyesen vagy a jogosult
által meghatalmazott személy az alábbi helyen és idõben
veheti át: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Az átvétel ideje: 2016. december 27., 28., 29. és 30., valamint 2017.
január 2–13., ügyfélfogadási idõben. Az átvételhez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány és lakcímkár-

tya, meghatalmazott esetén meghatalmazás, valamint a
Magyar Posta által meghagyott értesítés.

FELKÉSZÜLTEN VÁRJÁK A TELET
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
koordinálásával a város szociális és gyermekjóléti intézményei és szervezetei, a NYÍRVV Nonprofit Kft. szakemberei az elõzõ évekhez hasonlóan felkészültek a várható akár
rendkívüli hidegre és hóesésre. A legveszélyeztetettebbek
az idõs, egyedül élõ emberek, a szenvedélybetegek, a nem
hajléktalan, de nagy szegénységben élõ családok, a hajléktalan személyek, valamint a külterületen élõk. A szervezetek egymást támogatva, összehangolva végzik a szükséges
beavatkozásokat, az információkat megosztva igyekeznek
gyors, rugalmas és hatékony segítséget nyújtani a rászoruló
embereknek. Ehhez viszont a lakosság odafigyelésére és
segítségére is rendkívül nagy szükség van.
(Folytatás a 3. oldalon.)

NAPRÓL NAPRA
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MESTERLEVELEKET ADTAK ÁT

FOGYATÉKKAL ÉLÕKNEK

Tíz szakmában közel 100-an vehették át a mesteri cím használatát igazoló mesterlevelüket a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarában. A szervezet az elmúlt két esztendõben összesen 380
mesterlevelet adott át.

Fogyatékkal élõk részére szerveztek
mûvészeti találkozót és kreatív kiállítást az Esélycentrumban. A Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete által kezdeményezett esemény célja, hogy felhívják a figyelmet arra, megfelelõ segítséggel az ilyen betegek fejleszthetõk.

NOVEMBER
CSÜTÖRTÖK
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ADOMÁNY A MENTÕKNEK

EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Egy nyíregyházi vállalkozó 20 takarót adományozott a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Mentõszolgálatnak. Az
adományokat Illyés György, a megyei
mentõszolgálat vezetõ mentõtisztje
vette át s megfogalmazta, minden segítségnek nagyon örülnek.

Mikita Viktor, nyíregyházi fotómûvész emlékére nyílt tárlat a Pál Gyula
Teremben. A mûvésznek a ’80-as évek
elején meghatározó szerepe volt a kortárs magyar fotográfiában, õ képviselte
az egyik leghaladóbb vonalat. A kiállítás december 17-éig látogatható.
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PÉNTEK
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NOVEMBER
SZOMBAT
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VERSENY A MÓRICZBAN

LIKE2 KÖZÉPDÖNTÕ

A közelmúltban rendezték meg a
18. megyei angol és német idegen
nyelvi versenyt a Nyíregyházi Móricz
Zsigmond Általános Iskolában, ahová
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye 27 iskolájából érkeztek versenyzõk, összesen 427-en.

A Like2 városi tehetségkutató verseny középdöntõjét tartották szombaton a Váci Mihály Kulturális Központban. Az ifjúsági és a felnõtt kategóriából egyaránt 12-12 produkció jutott
tovább a december 17-i döntõbe, melyet felvételrõl az NYTV is közvetít.
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HÉTFÕ
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NOVEMBER

SZERDA

FÚVÓSOK AZ EMIRÁTUSOKBAN

95. születésnapja alkalmából köszöntötte családja és Jászai Menyhért alpolgármester Galambos Lajosnét. Annuska
néni korán, 15 évesen kezdett el dolgozni, mint varrónõ. Férjhez ment, három lánya született, négy unokája, hat
dédunokája és egy ükunokája van.

Nem mindennapi helyen képviseli
Nyíregyházát a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport. Az
V. Arab Emirátusok Fúvószenekari és
Majorette Fesztiválon vesznek részt. A
csapat ezt követõen a hagyományos
újévi koncertre készül.
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Nyíregyháza is bemutatkozott a közelmúltban a Krakkói Prémium Napon, ahol
intenzív érdeklõdés mutatkozott a térség
turisztikai kínálata iránt.
Számos kérdés merült fel a gyermektáboroztatási lehetõségekkel és a diákcsoportok számára nyújtott kedvezményekkel
kapcsolatban, valamint üzleti tárgyalások
folytak a jövõ évi együttmûködési lehetõségekrõl a lengyel tour operatorok és a
nyíregyházi szakemberek között. Az eseményen részt vett dr. Kovács Ferenc polgármester is, aki a workshopot záró ajándéksorsoláson személyesen nyújtotta át a
szerencsés nyertesnek a Hotel Fürdõház
két fõ részére szóló felajánlását.
Lengyelország immár évek óta kiemelt
küldõpiac a térség számára. A KSH adatai

szerint Nyíregyháza kereskedelmi szálláshelyein 2016. szeptember 30-áig mintegy
8,45 százalékkal emelkedett a lengyel vendégéjszakák száma az elõzõ év azonos
idõszakához képest. Krakkó és agglomerációja, a 3,5 millió fõs lakosságszámmal
pedig az egyik potenciális küldõterülete a
Nyírségnek, amely a színvonalas fürdõ- és
gyógyszolgáltatásai mellett sok egyéb lehetõséget is kínál az idelátogatóknak, ezért
kiemelt jelentõségû a mostani látogatás. A
korábbi tapasztalatok azt erõsítik, hogy ilyen
személyes jellegû bemutatkozásnak köszönhetõen a külföldi utazási irodák kínálatában megjelennek a konkrét csomagajánlatok, tovább erõsítve a desztináció népszerûségét a lengyel piacon – tájékoztatott
Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

35 TEHERAUTÓNYI AJÁNDÉK
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95. SZÜLETÉSNAP

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

NYÍREGYHÁZA HÍRE
KRAKKÓIG ELÉR

35 teherautónyi ajándékot gyûjtött
össze a Nyíregyházi Állatpark a szombati
jótékonysági napján. Ezeket 22 családsegítõ szervezeten keresztül még aznap eljuttatták a rászorulóknak, akik számára
sok esetben mindössze ez jelenti a karácsonyi ajándékot.
Már hagyomány, hogy a Nyíregyházi Állatpark a szeretet jegyében karácsony elõtt
adománygyûjtõ napot szervez. Így szombaton mindenki 100 forintos belépõjeggyel
látogathatta a parkot, ha hozott magával
olyan ajándékot, ami számára nélkülözhetõ, de másoknak még hasznos lehet. Az így
összegyûjtött adományokat – mely javarészt
ruhanemû, játék és tartós élelmiszer volt –
a Nyíregyházi Állatpark munkatársai eljuttatták a rászorulóknak.

Ezzel a különleges nappal a szabolcsi
megyeszékhely állatkertje két célt is megvalósított. Egyfelõl, akik egész évben nem
tudták megfizetni a belépõjegy árát, most
megnézhették a 30 hektáros park közel
5000 állatát, másrészt az összegyûjtött
ajándékok nagyon sok embernek szereztek örömet. Idén közel 20 000 látogató volt
ezen a napon és mindenki hozott ajándékot, így 35 teherautót töltött meg az emberi jó szándék.
– Ilyen méretû adománytömeg még nem
érkezett hozzánk ez idáig. 2012 óta van
ez a nap és most már nemcsak a városból,
megyébõl, hanem már a határon túlról is
eljönnek hozzánk – emelte ki Révészné
Petró Zsuzsa, a Nyíregyházi Állatpark osztályvezetõje.
2016. DECEMBER 2.

AKTUÁLIS

ODAFIGYELÉS AZ ELESETTEKRE
(Folytatás az 1. oldalról.)
Arra kérnek mindenkit, amennyiben tudomást szereznek szabadban lévõ hajléktalanokról, élelem vagy tûzifa
nélkül lévõ családokról, idõs, egyedül élõ emberekrõl,
cselekvésképtelen szenvedélybetegekrõl, akkor hívják az
alábbi telefonszámokat.

Mint a múlt heti közgyûlésen is téma volt: a Tiszavasvári úti felüljáró korlátja bizonyos ponton sérült,
ami akadályozza a közlekedést. Szerkesztõségünk a
36. számú fõút (ezáltal a híd) kezelõjétõl, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-tõl kért információt a helyzet
megoldásáról.

INFORMÁCIÓVAL IS SEGÍTHETÜNK
Bármilyen segítségkéréssel 24 órán át hívható a Periféria
Egyesület diszpécser szolgálata a 06-42/504-618 telefonszámon. Az egyesület által üzemeltetett krízisautó 24 órában mûködik, szociális munkások szintén 24 órában segítenek, ahol szükséges. Az idõs embereket érintõ probléma
esetén szintén 24 órában a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ diszpécser központja is hívható a 06-30/2482012 telefonszámon. Az egészségügyi alapellátás 24 órás
orvosi ügyelete a 06-42/402-377 számon érhetõ el.

TÛZIFAOSZTÁS SZOCIÁLIS ALAPON
Az önkormányzat a 2016–2017-es fûtési szezonban is
megszervezi a szociális alapon történõ tûzifaosztást, egyrészt a NYÍRVV Nonprofit Kft. Tüzér utcai telephelyén,
másrészt külterületeken, helyszíni csomózásos módszerrel. A külterületeken az osztás már 2016. december 1-jén
megkezdõdött. A rászoruló családok a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál nyújthatják be igényüket. Az önkormányzat tervei szerint 4000 mázsa tûzifát
oszt ki az intézmény javaslata alapján a Városüzemeltetés. A családonkénti 5 mázsa tûzifát a NYÍRVV telephelyén, a Tüzér u. 2–4. szám alatt vehetik át 2016. december 5-étõl úgy, hogy a szállításról mindenkinek magának

2016. DECEMBER 2.

HELYREÁLLÍTJÁK
A HÍD KORLÁTJÁT

kell gondoskodnia. További információ a 42/401-652-es
telefonszámon vagy személyesen a Nyíregyháza, Tûzoltó
utca 1. szám alatt ügyfélfogadási idõben kérhetõ.
Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan a generációk együttmûködését segítõ karácsonyi programok
és rendezvények (rászorulók számára nyújtott ajándékozás, ünnepség és mûsorok szervezése, ételosztás stb.) lebonyolításának elõsegítésére 7 500 000 forint támogatást
nyújt azon 125 civil szervezet részére, akik az önkormányzat pályázatán sikeresen részt vettek.

MELEG ÉTEL A RÁSZORULÓKNAK
Az önkormányzat a tanév téli szünetében a szünidõre esõ
7 munkanapon a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére a déli
meleg fõétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja. Az ebéd kiosztására munkanapokon 11–12 óra között kerül sor 8 kiosztó ponton,
melyrõl az érintettek levélben tájékoztatást kapnak.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

– A Tiszavasvári úti felüljáró korlátja a vasút fölötti
nyílásokban, a tartós 60–70 km/h-s, viharos erejû szél
hatására november 13-án megdõlt a burkolat felé. Az
utazók és vezetékek biztonsága érdekében a korlátot
14,5 méter hosszon, a MÁV dolgozóival egyeztetve
társaságunk eltávolította – tájékoztatta szerkesztõségünket Karászi Zoltán, a magyar közút megyei igazgatóságának hídmérnöke. A hiányzó korlátszakaszon
ideiglenes fizikai elválasztást létesítettek, a szegély
forgalmát lezárták, a burkolaton a szükséges forgalomkorlátozást bevezették. 60 méter korlát cseréjét korábban sikerült megvalósítani, a fennmaradó 140 métert a társaság külsõ, szakkivitelezõ cég bevonásával
kívánja elvégeztetni, amit november 19-én megrendeltek. A villamosított vasúti fõvonalak érintettsége
miatt a beavatkozás feszültségmentesítést és vágányzárat igényel összesen három vágányon, amit a MÁV
tájékoztatása szerint csak éjszakai idõszakban és szakaszonként van lehetõség elvégezni.
– Természetesen törekszünk a helyreállítás minél korábbi befejezésére, de a MÁV-val szükséges egyeztetések lebonyolítása, valamint a bizonytalan téli idõjárási
körülmények miatt 2017. február 28. napját határoztuk
meg befejezési határidõként – fogalmazott a hídmérnök.
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FEJLESZTÉS

ÚJABB KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI BERUHÁZÁS

VÁLLALKOZZ DIGITÁLISAN!
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az Informatika a Társadalomért Egyesület és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség a Váci Mihály Kulturális Központban rendezte meg a Modern Vállalkozások Programja
– Vállalkozz Digitálisan! projekt idei utolsó, nyíregyházi
konferenciáját. Az országos program célja, hogy segítsék
a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokat a digitális
felzárkózásban.

A 36. számú Tiszavasvári út a Szélsõbokori útnál új csomópontot kap, tovább emelve a közlekedés biztonságát
a térségben. (Képünk a Nyugati elkerülõ jelenlegi végpontjánál készült.)
Újabb önkormányzati fejlesztés kapott zöld utat a Magyar Közlönyben közzétett döntés alapján. Ezúttal a gazdaságfejlesztést és munkaerõ-mobilitás ösztönzését szolgáló infrastruktúra újul meg több ponton a városháza tájékoztatása szerint összesen közel hárommilliárd forintból, a Nyíregyháza számára elkülönített uniós (Területés Településfejlesztési Operatív Programon belüli) forrásból.
A projekt a Tiszavasvári út–Szélsõbokori út közlekedési csomópontjának átépítését, a Szélsõbokori út, a Legyezõ utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca
fejlesztését tartalmazza, a következõ tervezett elemekkel.

ÚJ CSOMÓPONT
A 36. számú Tiszavasvári úton a Szélsõbokori úti egyszerû csomópontnál egy új körforgalmú csomópontot terveznek kialakítani. A csomópont jelenleg geometriailag
és ezáltal közlekedésbiztonsági szempontból kedvezõtlen
kialakítású, széthúzott csomópont. A fejlesztés során megtörténik a csomópont forgalomlassító és -csillapító átépítése, kerékpárosok és gyalogosok csomóponton keresztül
történõ biztonságos átvezetése.
A Tiszavasvári úton tervezett csomóponttól kezdõdõen felújítják a Szélsõbokori utat teljes hosszában. A Szélsõbokori
út lakóövezeti részein a hiányzó járdaszakaszokat kiegészí-
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Az eseményen köszöntõt mondott dr. Kovács Ferenc
polgármester. Hangsúlyozta, modern vállalkozásokról informatikai fejlesztések nélkül ma már nem beszélhetünk.
Infrastruktúrában a digitális mintaprojekt kapcsán Nyíregyháza kifejezetten jól áll, tavaszra 96 százalékos lesz a
lefedettség, ezt a lehetõséget a vállalkozásoknak is ki kell
használniuk. Egyébként az országos program arra a problémára épül, hogy a hazai mikro-, kis- és középvállalko-

tik, ezzel biztosítva a biztonságos gyalogos közlekedést. A
Szélsõbokori út–Rókabokori út–Bottyán János utca csomópontjában körforgalmú csomópont kerül kialakításra.

ÚTJAVÍTÁST IS TARTALMAZ
Az aszfaltburkolatot a Legyezõ utca teljes hosszában,
valamint a Dugonics utca Rozsnyó utca és Derkovits utca
közötti szakaszán is felújítják. Az utcában bizonyos helyeken gyalogosjárda található, melynek folytonosságát a
hiányzó járdaszakaszok kiépítésével biztosítanák. Az érintett szakaszon emellett irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt is kialakítanának.
A Rókabokori út fejlesztését illetõen a Bottyán János utcai csomóponttól külterületi utat terveznek a Nyugati elkerülõ út körforgalmi csomópontjának meglévõ csomóponti ágáig. Felújítják a Derkovits utca Dugonics utca és
Bottyán János utca közötti szakaszát. Az érintett szakaszon gyalog-kerékpárút található, a hiányzó kerékpáros
létesítményt jelen projekt keretében kiépítik.
A projektbõl kívánják továbbá finanszírozni a város másik
részén a Tünde utca burkolatának felújítását is a Debreceni úti
csomóponttól a Kállói úti csomópontig. A meglévõ gyalogos
létesítmények felülvizsgálata is megtörténik. Egy másik – többek között a Kígyó utca-Debreceni úti csomópont fejlesztését
is tartalmazó – projektbõl kerékpárforgalmi létesítményeket
építenek ki a Tünde utcán.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

zások korlátozottan használják a korszerû informatikai
eszközöket és megoldásokat, melyek a versenyképesség
és jövedelemtermelés alapvetõ elemei. A projekt célja,
hogy olyan motiváló, szemléletformáló tevékenységet
nyújtson, ami megszünteti a kkv-k fenntartásait az internet
alapú szolgáltatásokkal szemben, egyúttal segíti õket a digitális felzárkózásban, és az eredményesebb, hatékonyabb,
gazdaságosabb mûködésüket szolgálja. Koleszár Péter, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetõ IKT tanácsadója elmondta, a 27 fõs tanácsadói hálózatuk auditálása
után a cégek digitálisan felkészült státuszt kaphatnak. Ezzel a hamarosan megjelenõ pályázatokon extra vissza nem
térítendõ támogatásra lesznek jogosultak.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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KULTÚRA

A DISZNÓSÁGOK MELLÉ PÁLINKA IS JÁRT

Gasztronómiai élmények, látvány disznóvágás, valamint kulturális, szórakoztató és hagyományõrzõ programok várták az
érdeklõdõ nagyközönséget szombaton a
Sóstói Múzeumfaluban, ahol idén hagyományteremtõ jelleggel, az adventi programsorozathoz kapcsolódóan, elsõ alkalommal szerveztek pálinkanapot.
– Amikor a Pálinkaházat megépítettük,
megfogalmazódott egy gondolat, hogy novemberre, ami az új pálinka megkóstolásának idejét jelenti, egy programot szervezünk majd. Így született meg az elsõ Nyíregyházi Pálinkanap, aminek jelentõsége
abban is rejlik, hogy ez a nedû önmagában gasztronómiai érték, egy csoda, hiszen
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három eredetvédett magyar pálinka is a megyében készül – mondta dr. Kovács Ferenc
polgármester.
Az eseményen a Szatmár-Beregi Pálinka
Lovagrend, valamint a Szabolcsi Pálinka
Lovagrend tagjai is felvonultak, akik ünnepélyes keretek között minõsítették a 2016.
évi szabolcsi alma- és a szatmári szilvapálinkákat. A pálinka szerelmesei mellett azok
is jól érezték magukat, akik a gyermekkori
disznóvágások emléke miatt látogattak ki a
skanzenbe. Aki korán érkezett, nemcsak a
fogópálinkát ízlelhette meg, de figyelemmel
kísérhette a disznóvágás minden fázisát, sõt,
meg is kóstolhatták azokat az ételeket, amelyek hagyományosan ezen alkalomhoz kötõdnek.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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KÖZGYÛLÉS

KÖZGYÛLÉS: INGATLANOKAT KÉR ÉS FEJLESZT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Térítésmentesen szeretné megkapni az önkormányzat
az államtól a közelmúltban bezárt Erzsébet szállót, emellett két új szakosztállyal, vízilabdával és jégkoronggal
bõvül a Sportcentrum. Ezekrõl is döntött múlt heti ülésén Nyíregyháza képviselõ-testülete. Az is kiderült, hogy
jövõre elindulhat a Bencs Villa felújítása és az ökológiai
sétány kialakítása a Sóstói-erdõben.
Az „Együtt Egymásért” „Burger István-díj” átadásával
kezdõdött a közgyûlés, melyet Suta György vehetett át. A
Szent Imre Katolikus Szülõk Egyesületének titkára a civil
szférában végzett áldozatos munkájáért kapta meg a kitüntetést. (Részletek a keretes írásunkban.)

BENCS VILLA ÉS SÉTÁNY
Ezt követõen a napirendi pontok elõtt dr. Kovács Ferenc bejelentette, hogy jövõre megkezdõdhet a Bencs Villa
felújítása és az ökológiai sétány kialakítása a Sóstói-erdõben. Mindkét beruházás a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) Nyíregyházának dedikált forrásaiból valósulhat meg.

200 MILLIÓS FELÚJÍTÁS A BÁNKIBAN?
A napirendi pontok tárgyalásakor a legnagyobb vitát az
váltotta ki, hogy az iskolák vagyonhasználati joga a Nyíregyházi Szakképzési Centrumé és a helyi Klebelsberg Intézményfenntartó Központé lesz, így tulajdonképpen állami fenntartásba kerül, noha a tulajdonjog továbbra is a
városé marad. A városvezetés szerint ez új lehetõséget ad
az intézményekben, például ez a lépés a záloga annak,
hogy elkezdõdjön a Bánki Donát Mûszaki Középiskola és
Kollégium energetikai felújítása, amire 200 millió forintot
fog költeni az állam.

ÚJ LEHETÕSÉG AZ ÁLLAMI HÁTTÉR
– Az állami átvétel új lehetõséget jelent, nem lehet leegyszerûsítve megítélni, fekete-fehér alapon semmit. Elõször is
érdemes lenne megismerni ezt az új rendszert. Ha ezt nem
tesszük, nem is láthatjuk, hogy milyen lehetõségeket nyit. Mi
arra törekszünk, hogy a legjobb megoldást találjuk meg a
nyíregyházi oktatás színvonalának megtartásáért és emeléséért, hiszen ez a város jövõje szempontjából kiemelkedõen
fontos – nyilatkozta dr. Kovács Ferenc polgármester.
Az MSZP-sek szerint ugyanakkor ezzel a döntéssel távolabb kerül az oktatás a helyi közösségtõl, uniformizálódik és a tartalmi kérdések után már a mûködtetésbe sem
tud beleszólni majd az önkormányzat.
JESZENSZKI ANDRÁS, ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕ, MSZP:

CSORBULÓ ÖNKORMÁNYZATISÁG

– Mi azt látjuk ebben,
hogy az önkormányzatiság
egyértelmûen csorbul. Láthattuk ezt korábban a megyéknél, most pedig már a városok és a települések
esetében is, hiszen folyamatosan csökken az önkormányzatok mozgástere és feladatrendszere. Az oktatás elvesztését például egy ilyen iskolavárosban, mint
Nyíregyháza, nagyon nagy hibának tartjuk.
Hasonlóan vélekedett a döntésrõl Lövei Csaba is. Az
Együtt nyíregyházi önkormányzati képviselõje szerint a
döntésnek nem volt súlya, mert az állam minden körülmények között átvette volna az intézményeket. A politikus ezért a közgyûlés elõtt még sajtótájékoztatót is tartott.
LÖVEI CSABA,
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕ, EGYÜTT:

ELVESZÍTETTÜK
AZ ISKOLÁKAT

– Ez egy nagyon szomorú
nap Nyíregyháza történetében. Igazából innen kezdve
az önkormányzatnak semmiféle közvetlen beleszólása
nem lesz az intézmények fenntartásába, ezek mûködtetésébe. Azokat az iskolákat, azt az intézményrendszert, ami a nyíregyházi adófizetõk pénzébõl, sok esetben saját kétkezi munkájukból épült fel, innentõl kezdve elveszíti Nyíregyháza.
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INGATLANOKAT KÉR A VÁROS
Az iskolák átadása után állami tulajdonban lévõ ingatlanok térítésmentes átadásáról szóló kérelmeket szavazott
meg a képviselõ-testület. Az önkormányzat azt szeretné
ugyanis, ha a város tulajdonába kerülne a repülõtér mellett egy egyhektáros állami ingatlan. Ezzel úgy lehetne fejleszteni a légikikötõt, hogy az közepes méretû gépek fogadására is alkalmas legyen. Emellett kérik az államtól a
Jósa András Múzeum területén lévõ gazdasági létesítmény
átadását is. Itt szeretnék berendezni az intézmény mûszaki szolgáltató részlegét és mûhelyét.
A képviselõ-testület egyhangúlag szavazta meg azt a
kérést is, hogy az állam térítésmentesen adja át a közelmúltban bezárt Erzsébet Szálloda (korábban Park Szálló),
tulajdonjogát a városnak.

DR. ADORJÁN GUSZTÁV,
FRAKCIÓVEZETÕ,
FIDESZ-KDNP:

SZÜKSÉG LENNE A
PARK SZÁLLÓRA
– Azt gondolom, hogy a
Park Szálló jelenlegi állapota már évek óta irritálja az
embereket. Évek óta igazából kihasználatlan területrõl
van szó, pedig Sóstó egyik legszebb részén van. Polgármester úr és az önkormányzat korábban tett már kísérletet a megszerzésére, most adott egy lehetõség. Szeretnénk ezzel élni, hiszen Sóstógyógyfürdõ fejlesztéséhez nagy szükség lenne erre a részre, amit remélhetõleg sikerül térítésmentesen megkapni az államtól.

JELZÉSEK A CSARNOKÉPÍTÉSEKHEZ
Az önkormányzat vezetése úgy fogalmazott, a szakágak
kialakításával a város azt is jelzi, szeretne egy jégcsarnokot és egy új uszodát építeni. Dr. Kovács Ferenc polgármester hozzáfûzte, errõl már a két sportági szövetséget is
értesítették. Hozzátette, a város tervei szerint a jégcsarnok már jövõre felépülhet a Bujtosi városrészben. Azt is
elmondta, a jégkorong és a vízilabda kiemelt látványsportág, ami állami támogatásban részesülhet.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

BURGER ISTVÁN-DÍJAS: SUTA GYÖRGY
Suta György közel negyedszázada elhivatott az önkéntesség iránt. A Szent Imre Katolikus Gimnáziummal, mint keresztény hitben elkötelezett szülõ került
kapcsolatba. Alapító tagja a Nyíregyházi Katolikus
Szülõk Egyesületének és a Nyíregyházi Szent Imre
Katolikus Alapítványnak. Koordinálásával az egyesületben és az alapítványban mintegy 200 fõ végez önkéntes munkát. A szervezetekben aktív, irányító szerepet tölt be, jó kapcsolatot ápol a nyíregyházi, az országos és a határon túli civil szervezetekkel is. Szá-

VÍZILABDA ÉS JÉGKORONG SZAKOSZTÁLY
A képviselõk egyhangúlag szavazták meg azt az elõterjesztést, hogy két új szakággal bõvüljön a Nyíregyházi
Sportcentrum. A döntés alapján vízilabda- és jégkorongcsapata is lesz a Sportcentrumnak.
A jobbikos képviselõk úgy fogalmaztak, az lenne jó, ha
a két szakág hosszú távon fennmaradna a városban és ezek
kialakítása nem menne a többi sportág rovására.
BÉRES CSABA,
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕ, JOBBIK:

A TÖBBI SZAKÁGRA IS
FIGYELNI KELL
– Hosszú távon kell ebben
gondolkodni, viszont ez nem szabad, hogy csorbítsa
a jelenleg meglévõ szakágak finanszírozását. Hogyha ezen támogatások nagysága a jövõben csökkenne vagy megszûnne, a fenntartásukat, mûködtetésüket a városnak akkor is ugyanolyan színvonalon kell
majd megtartania, mint ahogy a jelenlegi formában
mûködnek.

Suta György, a kitüntetett
mos sikeres pályázat lebonyolításával járult hozzá a
határon átívelõ kapcsolatok erõsítéséhez. Önkéntes
munkáját hozzáértéssel, lelkiismeretesen és önzetlenül végzi. Alapító tagja a Nyíregyházán mûködõ Civil
Fórumnak, a Civil Egyeztetõ Fórum Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesületének, valamint a Kárpát-medencei Civil Együttmûködési Tanácsnak. A Rákóczi
Szövetség tagjaként nagy odaadással segíti és koordinálja az ifjúsági egyesületi munkát, és szervezi Kárpát-medencei programját. Elkötelezett a keresztény
nemzeti értékek iránt, annak az ifjúsággal való megismertetésében, a határon túli magyar fiatalok segítésében. Aktívan segíti a fiatalok értékes idõtöltésének
megszervezését. Oszlopos tagja, hûséges építõje a
keresztény hit, a hazaszeretet, a családszeretet, az
egészséges életre nevelés, egészséges életvitel mentén szervezõdõ közösségeknek. Lelkesedése és elkötelezettsége, embersége és rendkívüli munkabírása
példaértékû lehet minden korosztály számára.
2016. DECEMBER 2.

HIRDETÉS

2016. DECEMBER 2.
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ADVENT

ADVENT

FELEDHETETLEN LESZ IDÉN AZ ADVENT NYÍREGYHÁZÁN!
Sztárok a Kossuth téri színpadon, Operettgála a VMKK-ban, Cantemus-koncertek megyeszerte, vidámság és zene a színházban, izgalmak a
múzeumban és ünnepvárás a könyvtárban. Több mint 100 program várja az érdeklõdõket az adventi idõszakban. Az alábbiakban ezekrõl olvashatnak...

ÉDES KARÁCSONY A VÁROSHÁZÁN
Ismét megnyitja kapuit a városháza! Az önkormányzat
a tavalyi mézeskalács-kiállítás után idén is egy igazán különleges és egyedi tárlattal ajándékozza meg az ünnepre
készülõ nyíregyháziakat és a városunkba látogató vendégeket. December 2–12. között az ingyenesen látogatható
Édes Karácsony címû kiállításon a „csodálatos csokoládé” lesz a fõszereplõ. A Farkas Elemér által alapított Budapesti Csokoládé Múzeum kiemelt darabjai ugyanis Nyíregyházára érkeznek.
A díszteremben felállított kiállítási vitrinekben százéves
csokoládékészítõ és bolti eszközök, régi neves csokoládégyárosok remekre sikerült termékei, csomagolásai, csokoládétörténeti emlékek láthatóak majd. Ezen a tárlaton minden egyes tárgynak külön története van. Az „Édes Karácsony” címû kiállításon a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna
Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma cukrászmesterei és -tanulói is bemutatkoznak „ünnepi alkotásaikkal”,
megmutatják tehetségüket. Egy 110 centiméter átmérõjû
adventi koszorút készítenek karamellbõl. Az óvodásoknak

JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2016-ban is jótékonysági kezdeményezéssel várja a forgatag járókelõit. Karácsonyi hangulatú és Nyíregyháza emblémával
ellátott bögrét lehet „vásárolni” kétfajta méretben, melyeknek minimum ára 250 és 500 forint. A bögréket
naponta (csütörtök kivételével) 11.00–18.00 óra között
a Bárczi Diáksport Közhasznú Egyesület árusítja, akik
a bevételt jótékonysági célra fordítják.

is kedveskednek, kedvenc mesefiguráik, például: Micimackó, Füles és barátaik is felbukkannak majd a díszek között.
Sótésztából készült betlehem, grillázsból formázott karácsonyi hangulat jelenik meg a közel 5 négyzetméter
bemutatóasztalon, melyen helyet kap 4 karácsonyi dísztorta és 4 kakaófestészeti technikával készített mesejeleneteket megidézõ kép is. Nem kevesebb, mint 18 kg cukormassza, 25 kg cukor megmunkálásával készülnek el
a kiállított alkotások. A fenyõfát is cukorba öltöztetik,
melynek díszei több tucat tojásból készülnek. A Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának szabászai és asztalosai segítik a díszmunkák megjelenítését. Tíz nap alatt 4000
óvodást „varázsolnak el” a mesés karácsony világába.
Egyik gyermek sem távozik üres kézzel a kiállításról. 80
kg liszt, 50 kg cukor, 40 kg barackíz, 16 kg kókuszreszelék és 40 kg margarin felhasználásával készül számukra
karácsonyi finomság.
A kiállítás december 2–12. között hétköznap 9-tõl 19
óráig, hétvégén 10-tõl 19 óráig ingyenesen tekinthetõ meg.
Csoportos bejelentkezés: +36-20/435-0898.

ANGYALHANGOK
A Nyíregyházi Cantemus Kórus együttesei ebben az évben is számos koncertet adtak itthon és külföldön egyaránt.
Karácsonyhoz közeledvén sem lesz ez másképp. December elejétõl karácsonyig folyamatosan, egy-egy nap több
helyszínen is felcsendülnek a Cantemus együtteseinek angyalhangjai a megye és az ország számos településén, hogy
a csodálatos harmóniákat segítségül hívva hirdessék az örömhírt minden embernek. A sok-sok hangverseny közül is kiemelkedik majd minden bizonnyal a december 16-án a nyíregyházi Római Katolikus Társszékesegyházban 19 órakor
kezdõdõ hagyományosan ingyenes városi karácsonyi koncert, ahol a kortárs magyar kórusmuzsika egyik legtehetségesebb zeneszerzõjének, Gyöngyösi Leventének Karácsonyi oratóriumát és a zenetörténet talán legnagyobb géniuszának, Johann Sebastian Bachnak Karácsonyi Magnificatját
hallhatja a nyíregyházi közönség, a Szabolcsi Szimfonikus
Zenekar és a Cantemus Vegyeskar elõadásában, Szabó Soma
vezényletével.

TÉLI PROGRAMOK A MÚZEUMBAN
„A Nyírség álmodója” Krúdy Gyula-emlékszoba. Új
állandó kiállítás a Jósa András Múzeumban.
Az oroszok „még” a spájzban vannak. Forradalom
és szabadságharc 1956-ban. Idõszaki kiállítás december 31-éig.
Széchenyi István és a Tisza szabályozása 1846-ban.
A kiállítás a 225 éve született gróf Széchenyi Istvánra
emlékezik. Látogatható a Kállay Gyûjteményben (Széchenyi u. 1.) december 31-éig.
„Kripták, temetkezések, leletek a XVII-XVIII. századból”. Régészeti kiállítás a Jósa András Múzeum leletanyagából. Nyitva: 2017. március 1-jéig.
„Híres Lengyelek”. A Rzeszów-i Regionális Múzeum grafikai gyûjteményének vendégkiállítása. Nyitva:
2017. március 1-jéig.
„A megmozdult szótár”. Weöres Sándor születésének 100. évfordulójára készült kiállítás a Petõfi Irodalmi Múzeum mûhelyében. Nyitva: 2017. március 1.
December 2. Rotary Mikulás a Jósa András Múzeumban.
December 7. 11.00 Kállay Kristóf – Emléknap a
Kállay Gyûjteményben. A Máltai Lovagrend Szentszéki
Nagykövete születésének 100. évfordulóján (halálának 10. évében) egy kamarakiállítással emlékeznek a
múzeumalapítóra. Látogatható a Kállay Gyûjteményben (Széchenyi u. 1.) 2017. március 1-jéig.
December 12. 17.00 Baráti Kör. Károlyi Klára Levelesládájából. Elõadó: Mohácsi Endre történész (JAM).
December 15. 10.00 Múzeumi karácsony – Manó
meglepetéssel.
December 16. 17.00 A Nyíregyházi Értéktárban bemutatják Szikora Tamás, Munkácsy-díjas festõmûvész,
a neokonstruktivizmus mestere munkásságát.

MÁR A MIKULÁS IS INTEGET

Hétfõ délelõtt felszerelték az integetõ Mikulást a Búza
téri piac tetejére. Nyíregyháza egyik téli jelképe a szokásokhoz híven egy rögtönzött fenyõerdõ közepébõl
mosolyogva köszönti az arra járó gyerekeket. A „Miku”
éjjel is jól látszik majd, hiszen ünnepi fényeket is kap.
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SZILVESZTER

Advent elsõ vasárnapján Nyíregyházán is felgyúltak az
ünnepi fények, dr. Kovács Ferenc polgármester mielõtt
meggyújtotta az elsõ gyertyát az adventi koszorún,
köszöntötte az esõ ellenére nagy számban összegyûlt
közönséget

Az adventi programsorozat december 31én, a VÁROSI SZILVESZTERREL zárul. A Polip
Band zenekar ad élõkoncertet a Kossuth téren. A 2017-es évet a
hagyományoknak megfelelõen tûzijátékkal
köszöntik.

ÜNNEPVÁRÓ A KÖNYVTÁRBAN
Évek óta hagyomány a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban, hogy
Ünnepváró programjaikkal könyves környezetben hívják fel a figyelmet a szeretet
ünnepére, az adventi készülõdésre, ünnepi hagyományainkra. Összesen 30 programmal várják a gyerekeket, iskolai és óvodai csoportokat. 18 program lesz a központi könyvtárban és 12 a 4 fiókkönyvtárban (Sóstóhegyi Fiókkönyvtár, Orosi Fiókkönyvtár, Örökösföldi Fiókkönyvtár, Vécsey utcai Fiókkönyvtár).
PROGRAMOK
December 6. (kedd) Mikulás-napi meglepetés a Gyermekkönyvtárban! Minden betérõ gyermekolvasó apró ajándékot kap a könyvtári Mikulástól! 14.00 Mikulás készítése vegyes technikával. Helyszín: MZSK Csiriptanya Játéktára.
December 7. (szerda) 10.00 és 14.00 Advent fényei. Beszélgetés az adventi ünnepkör jeles
napjairól. Helyszín: MZSK Gyermekkönyvtára.
December 8. (csütörtök) 14.00 Adventi koszorú készítése. Helyszín: MZSK Csiriptanya Játéktára.
December 9. (péntek) 10.00 Micimackó – a Móricz Zsigmond Színház mûvészeinek elõadásában. Közremûködõk: Tóth Károly, Gyuris Tibor, Nyomtató Enikõ, Varga Balázs, Fellinger
Domonkos. Helyszín: MZSK Kamaraterem.
December 13. (kedd) 14.00 Advent fényei. Beszélgetés az adventi ünnepkör jeles napjairól.
Helyszín: MZSK Gyermekkönyvtára. 14.00 Üdvözlõlap készítése. Helyszín: MZSK Csiriptanya
Játéktára.
December 14. (szerda) 14.00 Adventi barkácsoló. Manuális foglalkozás. Vezeti: Kazainé Gégény
Mária (Nyuszkamarcsi). Helyszín: MZSK Gyermekkönyvtára.
December 15. (csütörtök) 14.00 Meséld te a végét! Karácsonyi játékos mesefoglalkozás. Helyszín: MZSK Gyermekkönyvtára. 14.00 Teakóstoló – karácsonyi ízekkel. Helyszín: MZSK
Csiriptanya Játéktára.
December 17. (szombat) 10.00 Karácsonyi ringató. Vezeti: Ferenczné Endresz Klára. Helyszín: MZSK Kamaraterem.
December 19. (hétfõ) 11.00 Boldika karácsonya. Zenés-mesés interaktív elõadás. Közremûködik: N-JOY együttes. Helyszín: MZSK Kamaraterem. 14.00 Adventi barkácsoló. Manuális
foglalkozás. Vezeti: File Mónika. Helyszín: MZSK Gyermekkönyvtára.
December 20. (kedd) 14.00 Karácsonyi ajándék készítése. Helyszín: MZSK Csiriptanya Játéktára.
December 21. (szerda) 14.00 Fenyõfadíszítés – közösen a gyerekekkel. Helyszín: MZSK
Csiriptanya Játéktára.
Sóstóhegyi Fiókkönyvtár (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice utca 6.)
December 7. (szerda) 15.00 Karácsonyi toboz- és dobozdíszek készítése. Zenehallgatással és
énekléssel egybekötött barkácsfoglalkozás.
December 12. (hétfõ) 15.00 Könyvtári karácsonyfa készítése könyvekbõl – gyerekek és felnõttek részvételével, zenehallgatással és énekléssel egybekötve.
Orosi Fiókkönyvtár (Nyíregyháza-Oros, Fõ utca 60.)
December 6. (kedd) 11.00 Mikulás-napi ünnepség.
December 13. (kedd) 11.00 Luca-napi népszokások. Beszélgetés.
December 19. (hétfõ) 11.00 Karácsonyi népszokások. Beszélgetés.
Örökösföldi Fiókkönyvtár (Nyíregyháza, Fazekas J. tér 9/A)
December 2. (péntek) 16.00 Mikulásváró ügyeskedõ. Kreatív foglalkozás.
December 16. (péntek) 16.00 Karácsonyi ügyeskedõ. Kreatív foglalkozás.
Vécsey utcai Fiókkönyvtár (Nyíregyháza, Vécsey utca 15.)
December 2. (péntek) 16.00 Karácsonyváró szöszmötölõ iskolásoknak. Barkácsfoglalkozás.
December 8. (csütörtök) 16.30 A Csillaghúr együttes interaktív mûsora. A programon való
részvétel regisztrációhoz kötött, részvételi szándékát kérjük jelezze a Vécsey utcai Fiókkönyvtárban személyesen, vagy telefonon, a 42/414-275-ös telefonszámon.
December 9. (péntek) 16.00 Karácsonyváró szöszmötölõ ovisoknak. Barkácsfoglalkozás.
December 16. (péntek) 16.00 Mézeskalács-party kicsiknek-nagyoknak.

A Móricz Zsigmond Színház ünnepi programjait a
13. oldalon olvashatják.
2016. DECEMBER 2.

2016. DECEMBER 2.

ADVENTI PROGRAMOK A VMKK-BAN
Nagyszínpadi programok:
december 10. (szombat) 19.00 Illényi Katica adventi koncertje
december 17. (szombat) 14.00 LIKE2 Tehetségkutató döntõje
december 28. (szerda) 19.00 Ünnepi Operett Gála az Orfeum Vándorszínpad elõadásában. Sztárvendég Kállai Bori és Berkes János.
Gyerekmûsor:
december 4. (vasárnap) 11.00 Mikulás Parti Kovács Vikivel
december 11. (vasárnap) 11.00 Holle anyó – Hókirálynõ Meseszínpad
december 18. (vasárnap) 11.00 Róka Rudi karácsonya – Szegedi Miniszínház
Kiállítások:
Váci Mihály Kulturális Központ
november 18–december 31. 34. Magyar sajtófotó kiállítás
Pál Gyula Terem
november 24–december 17. Mikita Viktor fotómûvész emlékkiállítása
Nyíregyházi Városi Galéria
december 2–január 7. Botrágyi Károly grafikusmûvész kiállítása
Tagintézmények programjai:
Jósavárosi Mûvelõdési Ház
„Jósavárosi Ünnepváró”
december 14., 21. (szerda) 17.00–18.30 Karácsonyi kézmûves foglalkozások
december 17. (szombat) 10.00 Karácsonyi családi nap a Dongó együttessel
Alvégesi Mûvelõdési Ház
december 6–december 20. „Karácsonyi üdvözlet” képeslap és karácsonyi enteriõr kiállítás
december 10. (szombat) 10.00–12.00 Karácsonyi képeslapkészítés
december 13. (kedd) 10.00 „Szép karácsony immár eljõ...” Az Alvégesi Nyugdíjas Klub
karácsonyi rendezvénye.
december 16. (péntek) 17.00 A Grincs karácsonya – mesemusical. Az Omnis Alapítvány
által mûködtetett „Szent István” Nappali Intézmény, valamint a „Szent Rita” Pszichiátriai és Szenvedélybetegek, Fogyatékkal Élõk Nappali Intézmény ellátottjainak mûsora.
december 17., 18. (szombat, vasárnap) 18.00 Pirkadat..., Nagyharang..., Alkonyat... A
Nyírség Táncegyüttes kamara táncszínházi elõadása
december 19. (hétfõ) 10.00–14.00 Karácsonyi szöszmötölõ. Kézmûves ajándékok, karácsonyfa-, ajtó-, ablakdíszek készítése gyerekeknek.
december 31. (szombat) 19.00 Szilveszteri mulatság
Kertvárosi Közösségi Ház
december 13. (kedd) 10.00–12.00 Karácsonyi játszóház
Mandabokori Mûvelõdési Ház
december 3. (szombat) 17.00 A Bokortanyák Lakosságáért Egyesület télapóünnepsége
december 6. (kedd) 9.30–10.30 Karácsonyi játszóház
Butykai Közösségi Ház
december 3. (szombat) 9.00 Kutyafája Közhasznú Egyesület télapóünnepsége
december 6. (kedd) 14.00 Butykatelepi Kulturális és Szociális Egyesület télapóünnepsége
december 7. (szerda) 18.00–19.00 Karácsonyi játszóház
december 9. (péntek) 14.00–15.00 Ruhabörze
december 17. (szombat) 16.30 Kutyafája Közhasznú Egyesület Karácsonyi ünnepsége
december 31. (szombat) A Butykatelepi Kulturális és Szociális Egyesület Szilveszteri mulatsága
Borbányai Mûvelõdési Ház
december 5. (hétfõ) 14.00 Margaréta Nyugdíjas Klub mikulásrendezvénye
december 12. (hétfõ) 14.00 Margaréta Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége
december 16. (péntek) 17.00 Borbányai Karácsony

AJÁNDÉK LAPCSÁNKA
Nyíregyháza MJV vezetése a korábbi
évek hagyományaihoz híven az adventi
idõszakban idén is frissen sült lapcsánkával várja csütörtökönként 15.30-

tól az Adventi Forgatagban sétálókat. Az
ajándék lapcsánkát Szoboszlai Gyula
mesterszakács, a Nyírségi Ízkirályok
Egyesületének elnöke készíti.
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OKTATÁS

ÚJ KÉPZÉSEKKEL INDUL A FELVÉTELI KAMPÁNY BÖRZE A SZOLGÁLATRÓL
Megkezdõdött a felvételi kampányidõszak a Nyíregyházi Egyetemen. Az ország egyik legnagyobb campusában
különbözõ bemutatókkal, nyílt nappal és a modern technika vívmányaival segítik azokat, akik a 2017/18-as tanévtõl a nagy múltú intézményhez kívánnak tartozni.
A passzív hallgatókkal együtt a Nyíregyházi Egyetemen
a 2016/17-es tanévben több mint négyezer hallgató végzi
felsõfokú tanulmányait. Bár a keresztféléves képzésekre
november 15-éig kellett jelentkezni, az igazi felvételi kampányidõszak most kezdõdik a felsõoktatási intézményben.
2016. december 6-án, kedden nyílt napon pillanthatnak
be az érdeklõdõk az egyetem életébe. Lehetõség lesz tanítási órákat megnézni, illetve játékos vetélkedõkön megtapasztalni, milyen közösségi élet vár azokra a fiatalokra,
akik itt szeretnék folytatni tanulmányaikat.

15-éig küldhetik el a tavalyi eljáráshoz hasonlóan kizárólag elektronikus úton a felvi.hu-ra. Egy jelentkezõ 6 helyet jelölhet meg, az elsõ hármat térítésmentesen, a többiért 2-2000 forintot kell fizetni. A Nyíregyházi Egyetemen
érettségivel rendelkezõk számára több lehetõséget kínálnak. Az elõzetes felmérések alapján igen népszerûek a
felsõoktatási szakképzések, mint a gazdálkodási és me-

Iskolai Közösségi Szolgálati Börzét szervezett a KÖZPONT Ifjúsági Egyesület az egyik nyíregyházi bevásárlóközpontban. Baracskai Lilla, az egyesület hálózati programkoordinátora elmondta, a rendezvény célja, hogy a
fiatalok minél több iskolából, minél több osztályból megismerkedjenek olyan szervezetekkel, ahol a kötelezõ 50
órás közösségi szolgálatot teljesíteni tudják.

TÁJÉKOZTATÓ CSAK ELEKTRONIKUSAN
Felvételi tájékoztató ebben az évben sem készül nyomtatott verzióban, a képzési kínálatot a www.felvi.hu oldalon tekinthetik meg a továbbtanulni vágyók. Ennek szerkesztési idõszaka már lezárult, 2016. december 22-étõl
lesz elérhetõ a világhálón. Kiegészítése várhatóan 2017.
január 31-én jelenik meg. A Nyíregyházi Egyetemen minden szakot állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is meghirdettek.
Dr. Kerülõ Judit, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettese elmondta, vannak olyan felsõoktatási szakképzések, amelyek az idén már nem indíthatóak. Hozzátette,
ezért inkább az alapszakra hívják fel a figyelmet. Ilyen
például a csecsemõ- és kisgyermeknevelõ alapszak. A
rektorhelyettes kifejtette, újdonság az, hogy kihelyezett
képzés is lesz a Nyíregyházi Egyetemen. 2017 szeptemberétõl az ELTE Bárczi Karával közösen indítanak gyógypedagógus-képzést.
A továbbtanulni vágyók jelentkezéseiket 2017. február

nedzsment, a mezõgazdasági, a programtervezõ informatikus és a turizmus-vendéglátás. Emellett 19 alapképzési
szakot indítanak, némelyiket duális képzési formában is.
Az intézményben 3 alapképzési szak akkreditációs eljárása még zajlik, ezeket várhatóan a Felsõoktatási Felvételi Tájékoztató január 31-én megjelenõ kiegészítésében hirdetik meg. Ide tartozik új szakként a közösségszervezés, a
hivatásos repülõgép-vezetõ, és a Nyíregyházi Egyetem
jogelõdjében a ’90-es évek közepéig sikeresen mûködõ
óvodapedagógus-képzés. A jelentkezõk osztatlan tanárképzésben is részt vehetnek, itt 14 közismereti tanár szakot választhatnak 42 különbözõ párosításban. A diplomával rendelkezõk számára is hirdet képzéseket az egyetem.
Diszciplináris mesterképzésekben és rövid ciklusú osztatlan tanári képzésekben vehetnek részt a továbbtanulni
vágyók.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

BÕVÍTI EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT A KORMÁNY ÉS A LEGO CÉG
Az oktatás területén megvalósítandó közös munkáról
együttmûködési megállapodást kötött a magyar kormány
és a Nyíregyházán meghatározó munkaadó dán Lego cég
múlt héten Budapesten.
A dokumentumot Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelõs államtitkára
és Brian Baptista, a Lego csoport oktatási részlegeként mûködõ Lego Education kormányzati és közösségi kapcsolatokért felelõs igazgatója írta alá. Brian Baptista hangsúlyozta: elkötelezettek a jövõ generációjának képzésében, a Lego
eszközeire épülõ oktatási módszerükkel a tudás jobb elsajátítását, a problémamegoldást, a kreativitást segítik.
Czunyiné Bertalan Judit, digitális tartalomfejlesztésért felelõs kormánybiztos kiemelte: a megállapodás révén megnyílik a lehetõség arra, hogy világszerte bevált módszertan
érkezzen a magyar iskolákba. A kormánybiztos felidézte:
2015 januárja óta dolgoznak azon, hogy a kedvezõ tapasztalattal rendelkezõ nemzetközi gyakorlat, a Lego oktatási
módszertani megoldása a magyar gyerekek számára is el-

érhetõvé váljon. A Lego oktatási programja segíti a gyerekek motiválását, erõsíti a hátrányosabb régiók felzárkózását célzó oktatási stratégiát. Az új módszertan alapvetõ készségfejlesztéssel támogatja a szaktárgyi tudást, és lehetõvé
teszi, hogy a fiatalok a munkaerõpiacon aktívabb, kreatívabb, versenyképesebb tudással tudjanak majd érvényesülni – fejtette ki a kormánybiztos. Czunyiné Bertalan Judit
hozzátette: több mint 50 iskolában próbálták ki a Lego
matematikai oktatását, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a
módszer a tantárgy oktatásában új megközelítést és lehetõséget ad. Az együttmûködés része, hogy tanárképzési programokkal a játékos tanítás, tanulás lehetõségére irányítják
a figyelmet, közösen dolgoznak a magyar felsõoktatási intézményekkel. Szeretnék elérni, hogy a magyar sajátosságok is megjelenjenek az oktatási csomagokban. Magyar
Levente méltatta, hogy a Lego, amely legnagyobb középeurópai beruházásának helyszínéül választotta Nyíregyházát, együttmûködik innovatív oktatási módszerének magyarországi bevezetésében is.
(MTI / Külgazdasági és Külügyminisztérium)

EMLÉKEZÕ KIÁLLÍTÁS
Kállay Kristófra emlékezünk kiállítással születésének 100. évfordulóján december 7-én 11 órától a
Kállay Gyûjteményben.
A Szuverén Máltai Lovagrend Szentszékhez akkreditált meghatalmazott minisztere és rendkívüli nagykövete, a Magyar Máltai Szövetség egykori elnöke, az
ENSZ Mezõgazdasági és Élelmezésügyi szervezetének
európai osztályvezetõje és a nyíregyházi Kállay Gyûjtemény alapítója idén 100 esztendeje, 1916. december 7-én született Nyíregyházán. Édesapja Kállay Miklós, a Magyar Királyság 34. miniszterelnöke 1942–
1944. között, édesanyja Kállay Helén, Kállay Rudolf,
a nyíregyházi Erzsébet Közkórház elsõ igazgató fõorvosának lánya. Az idén már Lengyelországban is kiállított, Kállay Kristóf születésének 100. évfordulójának
tiszteletére összeállított unikális tárgyak között láthatóak II. János Pál pápa által kiadott pápaérmek, Kállay
Kristóf máltai lovagi világi díszegyenruhája, Máltai Lovagrendi kitüntetések, a Vatikán által kiadott kitüntetések és még számos megtekintésre érdemes, különleges darab, melyek gyûjteményünk részét képezik.
Kertész Tünde Fruzsina, Kállay Gyûjtemény
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Az egyesület koordinálóként szociális intézményekkel,
iskolákkal és egyéb szervezetekkel is kapcsolatban áll. A
közösségi börzére 16 intézmény települt ki, akik bemutatták a mûködésüket a fiataloknak. Akinek nem állt módjában a börzén a különbözõ szervezetek életébe bepillantani, felkeresheti a KÖZ-PONT Ifjúsági Egyesületet Nyíregyházán, a Bocskai utca 25. szám alatt, ahol térítésmentesen állnak rendelkezésére a szervezet munkatársai.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

SZAKKÉPZÉSI HÉT LESZ
„ Találj rá a benned rejlõ tehetségre!” A Nyíregyházi Szakképzési Centrum által szervezett programsorozat szlogenje
sokaknak szól: a Szakképzés
Európai Hetét ugyanis az Európai Bizottság abból a célból hirdette meg, hogy vonzóbbá tegye a színvonalas szakismereteket biztosító és minõségi munkahelyek betöltését lehetõvé tevõ szakoktatást és szakképzést.
A jövõ heti rendezvények közül kiemelkedik és mindenki számára nyitott a december 7-ei, szerdai program a
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma Sportcsarnokában (Nyíregyháza, Dugonics utca 10–12.).

ÁLLÁSBÖRZE MINDENKINEK!
Egy olyan állásbörzét és konferenciát szerveznek ugyanis az észak-alföldi régió vállalkozásainak bevonásával,
amelyek fokozzák a szaktudás iránti érdeklõdést és közelebb hozzák egymáshoz a partnereket (gazdálkodó szervezeteket, iskolákat, szülõket és a diákokat egyaránt). Így
délelõtt 10.00 órától az érdeklõdõ szülõket, általános iskolásokat, gimnazistákat, továbbtanulni, elhelyezkedni
szándékozókat várják az intézménybe.
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum által kiírt pályázatok között szerepel a szakképzésben végzett sikeres személyek, kiemelkedõ életpályát bejárt „nagykövetek” megválasztása, a „Szakma-selfi”, amelyben a szakképzésben
részt vevõ tanulók mutathatják be saját szakmájukat, illetve a „20 év múlva a szakmám” pályázat, amellyel már az
óvodás korosztályt is megcélozták és azt kérték, mutassák
meg, milyen elképzeléseik vannak a jövõben betöltendõ
munkahelyükrõl.
A Szakképzés Európai Hetén (december 5. és 8. között)
általános iskolák részére vállalatlátogatásokat szerveznek,
ahol a legnagyobb, leginnovatívabb cégeket mutatják meg
a pályaválasztás elõtt álló tanulóknak. Az óvodások pedig
szakmaudvar keretében, játékos formában ismerkedhetnek meg a különbözõ szakmákkal.
A programokról bõvebben a www.nyiregyhaziszc.hu
honlapon tájékozódhatnak.
(x)
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AKTUÁLIS

NÕHET A GYÓGYULÁSI ESÉLY
A tápcsatorna daganatainak laparoszkópos sebészete címmel kétnapos,
bemutatókkal egybekötött konferenciát
tartottak a Jósa András Oktatókórházban.
Dr. Adorján Gusztáv, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak fõigazgatója elmondta, az, hogy Nyíregyháza ad
helyet a konferenciának, azt is jelenti, hogy
az itt lévõ szakemberek és mûszerek is lehetõvé teszik, hogy ez a nemzetközi fórum
megvalósuljon. Hozzátette, egy-egy ilyen
összejövetelkor a gyakorlatban operáló orvosok „mesterfogásokat” tanulhatnak, hiszen külföldrõl és belföldrõl olyan szakemberek gyûltek össze, akik egyedülálló mû-

INGYENES SZÛRÉS IDÕSEKNEK

téti technikákat ismernek. A Jósa András
Oktatókórházban egyébként évek óta végeznek laparoszkópos mûtéteket, a tudományos ülés a szakorvosoknak mégis egyfajta továbbképzési lehetõséget biztosít.
A tudományos ülés résztvevõi a konferenciaterembõl nézhettek végig élõben mûtéteket. Az eljárások igen nagy jelentõséggel bírnak, hiszen a daganatos betegségek között
vezetnek a vastag- és végbéldaganatok, illetve a gyomorrák okozta halálozások. Ezek a
számok a szakemberek szerint ma Magyarországon nem csökkennek, ezért kiemelt jelentõséggel bírnak az újító jellegû mûtéti
megoldások.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

AZ ÉGNEK TÁMASZTOTT LÉTRA: ÁTUTAZÓK
„Angyalaim, gondoltam az Égnek támasztom a létrámat. Hátrahagyom a gondokat. Útközben, felfelé tartva ráébredtem, nem szökhetek el elõlük – hiszen
magam teremtettem õket. Ez a felismerés a fél lábamig szabaddá tett.” Jól gondolja az olvasó, ha spirituális kiállítást sejt
a meghívó szövege nyomán.
Az Átutazók kortárs mûvészek egyetemes és mai témákkal. A közel másfél
évtizede alakult mûvészeti egyesület tagjai, ha eltérõ karakterû emberek is, mégis az azonosságot keresik. A szeretetet.
Népmesei fordulatra is utalhat a cím, de
megidézi Weöres Sándor sokat idézett
gondolatát is: „Egyetlen ismeret van, a
többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted
az ég, benned a létra.” A 6 alkotó szerint
soha, senkinek sem volt még hosszabb
vagy rövidebb a létrája. Mindenkinek

12

pont a földtõl az Égig tart. Szólnak Õk a
teremtés mitológiáról, a világmindenségrõl, melynek váróterme a Föld. Mûvészetük segíti a Tisztán Látást. És nemcsak így,
advent idején, de ezen elvek szerint élnek és gondolkodnak õk a tavaszi napsütésben is. Hagyomány már, hogy a
Móricz Zsigmond könyvtárban az esztendõk végén rendre megmutatkoznak. Az
idei bemutató december 2-án 16.30-kor
nyílik, s látogatható az év végéig.
Az Átutazók szószólója Mihálka
György „Egy turista Tükörországban”
címmel rendezett kiállítást a Bencs Villában, mely a látható élményekbõl a Láthatatlan Világot mutatja meg. A Korzó
Bevásárlóközpont üvegfolyosóján pedig
a Pirkadat Fiai portrékiállítása látható. 16
év 200 arca. A tudatosságra ébredõ, létezõ emberek lélekportréi.

(Fotó: Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság)
Elhízás, magas vérnyomás és cukorbetegség – ezek veszélyeztetik leginkább az idõs
korosztályt. A megelõzés érdekében múlt
héten csütörtökön ingyenes szûrõvizsgálatra várták a nyíregyházi nyugdíjasokat a
Városi Rendelõintézetbe. A szépkorúak
részt vehettek vércukor-, vérnyomás-, testzsír-, valamint tüdõkapacitás-mérésen is,
cserébe pedig ajándékot kaptak.
Ugyan csak délelõtt 10 órára hirdették
meg az ingyenes szûrõvizsgálatot az idõskorúak számára, ennek ellenére már 9 órakor kígyózó sorok vártak arra, hogy bejuthassanak a Városi Rendelõintézetbe. A szûréseket a helyi Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság végzi már évek óta. Tavaly
több mint 400-an éltek a lehetõséggel.

CÉL A FIGYELEMFELHÍVÁS
– Nagyon sok nyugdíjas korú vagy nyugdíjas magas vérnyomással, cukorbetegséggel, elhízással küzd, illetve nagyon sokan
nem is figyelnek ezekre a betegségekre. A
cél az, hogy felhívjuk a figyelmet, mindenki tegyen a saját egészségéért – mondta
Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság vezetõje.
A kezdeményezéshez idén ismét csatlakozott az Unilever Magyarország Kft. nyírbátori háztartás-vegyipari gyára, akik a tavalyihoz hasonlóan most is tisztítószereket
ajándékoztak a szûrésen részt vevõ nyugdíjasoknak.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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KULTÚRA

SZÍNHÁZI KARÁCSONY NYÍREGYHÁZÁN

Gyerekkora óta ügyvéd akart lenni, egyike azoknak, akik az alaptörvény szövegét megírták, és 35 évesen az Országgyûlés alelnöki címét is viseli. Gulyás
Gergely múlt héten a Polgári Szalon meghívására érkezett Nyíregyházára, hogy beszéljen életérõl, karrierjérõl és Magyarország Alaptörvényérõl.

Karácsony elõtt, a két ünnep között és az új év elsõ
napjaiban is folyamatos színes elõadásokkal várja nézõit
a Móricz Zsigmond Színház.
Decemberben három alkalommal is látható bérleten kívül az egyik legnépszerûbb musical, a Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról. Két vendég elõadás is színesíti a
karácsonyi programot, december 27-én a VIDOR Fesztivál
díjazott elõadása, a Boeing, Boeing címû vígjáték, december 29-én pedig az Egy õrült naplója címû monodráma kerül színpadra, mely már országszerte meghódította a közönséget. Az új év is egy nagy közönségkedvenccel indul,
hiszen január 7-én a nagy sikerû Szibériai csárdás két alkalommal is látható lesz a teátrum színpadán.
– Nagyon szeretném, ha Nyíregyházán és környékén
minél több karácsonyfa alá kerülne színházjegy vagy színházbérlet. Éppen ezért egy új bérletet indítunk, amelynek
a Vidám Bérlet nevet adtuk. A név is arra utal, hogy ebben
a bérletben vígjátékok lesznek – hangsúlyozta Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ igazgatója.

A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról címû
elõadás egyik jelenete
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ÜGYVÉD AKARTAM LENNI

Sitku Ernõ és Kirják Róbert
A rászoruló gyerekeket sem hagyják ajándék nélkül, idén
a Periféria Egyesülettel közösen fog könyvgyûjtésbe a teátrum. Tavaly is rengeteg mesekönyv gyûlt össze a nagyszínpadi elõtérben felállított fa alatt, így idén is várják az
adományokat, hogy még boldogabb legyen a karácsony a
legkisebbek számára is – emelte ki a direktor.

NEM MINDENNAPI EGYÜTTMÛKÖDÉS
A sajtótájékoztató keretében írta alá együttmûködési
szerzõdését a színház a Nyíregyházi Sportcentrummal, valamint a Kosárlabda Nonprofit Kft.-vel. Sitku Ernõ, a sportszervezetek élsportigazgatója, ügyvezetõje elmondta: a
szerzõdés alapján a teátrum bérletesei 50 százalékos kedvezménnyel válthatnak belépõt a bajnokesélyes NB I-es
nyíregyházi nõi röplabdacsapat, valamint az NB I/B-s férfi
kosárlabdázók bajnoki mérkõzéseire.
Az eseményen a teátrum igazgatója azt is elmondta, a
jól végzett munka sikerét mutatja, hogy a bérleteladásból
származó bevétel nettó több mint 3 300 ezer forinttal nõtt
a tavalyi évhez képest.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

– Én mindig jogász akartam
lenni, nagyapám is ügyvéd
volt, édesapám ma is ügyvéd,
és ügyvédként dolgoztam –
így kezdett karrierjének mesélésébe Gulyás Gergely a
Hotel Centrálban. Kiderült,
már gyermekkora óta dédelgette az álmot, hogy felnõttként jogász lesz. Azon három
személy egyike közé tartozik,
akikre a kormánypártok az új
Gulyás Gergely
alkotmány megszövegezését
bízták, és õ volt a frakció vezérszónoka az Alaptörvény elõkészítésérõl szóló parlamenti vitában. Nyíregyházán azt mondta, Magyarország azon közép-kelet-európai országok közé tartozik, ahol a rendszerváltást követõ 10 évben nem készült új alkotmány.
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az Alaptörvény kialakulása és a megalkotási folyamata sokkal
izgalmasabb, mint a napi viták körülötte. Megemlítette, hogy a megváltozott helyzetre való tekintettel belekerült olyan fogalom is, mint a terrorveszély, de a
magyar állam mûködésének folyamatosságát, tekintélyét ezek a módosítások nem veszélyeztetik.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

13

SPORT

NOVEMBER

VASÁRNAP

27

NOVEMBER

VASÁRNAP

27

TOVÁBBJUTÁS

REKORDOK

Két napon belül másodszor találkozott egymással a Fatum Nyíregyháza
és a Budaörs. A bajnokin simán nyert
múlt szombaton a szabolcsi csapat,
vasárnap pedig a Magyar Kupa visszavágóját rendezték. Az elsõ találkozón
idegenben sem veszített játszmát a
Fatum, és hazai környezetben is makulátlan maradt. Az elsõ két szettet
könnyedén nyerte a Nyíregyháza, és
bár a harmadikban kicsit kiengedett, így
is magabiztosan jutott tovább.

Remekül kezdtek a Nyíregyházi
Sportcentrum úszói Dortmundban.
Négy nemzet részvételével zajló úszófesztiválra utazott Urbin Tamás 12 versenyzõjével, ahol már az elsõ nap számos egyéni csúcsot és érmet szereztek.
A 2003–2007-ben született úszónövendékek Miskolcon a XXII. Testvérvárosok Nemzetközi Úszóversenyén vettek
részt november utolsó hétvégéjén. A
Sportcentrum versenyzõi összesen 21
érmet vihettek haza.

MEGSZÉPÜLT TORNATEREM

Igazi kosaras otthon válhat a Bánkiból
A Bem, a Móricz vagy éppen a Tiszavasvári úton lévõ tornacsarnok után a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium tornaterme is megszépült. A 42 millió forintos beruházás igazi összefogás eredményeként valósulhatott meg.
– A felújítás többségében TAO-s pénzbõl készült el, de az önerõhöz kellett az
önkormányzat, a minisztérium és a kosárlabda-társadalom segítsége is. A fejlesztésnél figyelembe vettük, hogy olcsóbb legyen
a fenntartás is, ezért nyílászárók cseréjére
is sor került – mondta dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere.
A beruházást a Nyíregyházi Kosárlabdát
Szeretõk Közhasznú Egyesülete koordinálta. Ennek során két modern, összecsukható kosárlabdapalánkot is beszereztek, de
teljesen kicserélték a parkettát, a bordásfalat, és megszépültek az öltözõk is.

– Bízunk abban, hogy igazi kosárlabdacentrum lehet a Bánkiban. Szeretnénk folytatni a fejlesztéseket, tavasszal a szabadban olyan pályákat akarunk kialakítani,
melyek az egyre népszerûbb B33 játéknak
biztosíthatnak helyet – mondta Balogh Béla,
a NYIKSE elnöke.
A teremben vívja majd a jövõben bajnoki mérkõzéseit a Sunshine NYIKSE NB
II-es együttese, akik így igazi otthonra találtak. De örültek a fejlesztésnek a Bánki
vezetõi is.
– Az iskola az 1970-es években épült,
azóta komolyabb fejlesztés nem történt a
tornateremben. Nagyon örülünk neki, és
már alig várják a diákok, hogy birtokba
vegyék – mondta Juhász Ferenc igazgató.
A tornaterem-felújítási program tovább
folytatódik Nyíregyházán. A következõ hónapokban további öt létesítmény fejlesztése valósul meg.

TEST ÉS LÉLEK HARMÓNIÁJA
Tizedik alkalommal rendeztek MediBall
Országos Bajnokságot Nyíregyházán. Hazánk több pontjáról, sõt Oroszországból
is érkeztek sportolók. A MediBall egyre
népszerûbb idehaza.
Magyarországon Nyíregyháza a MediBall központja. A kínai eredetû játék nagyon hatékonyan megdolgoztatja az agy
mindkét felét, így sok jótékony hatása van.
Segíti az egyensúlyérzéket, a koncentrációt, így a gyerekek például könnyebben
tanulhatnak. A sportág egyre népszerûbb,
és a 10. országos bajnokságra közel kétszáz versenyzõ érkezett, de jött csapat
Oroszországból is.
– Ez a sport, mely egyben tömegsport és
versenysport is, a testi és lelki harmóniának a megteremtésében óriási szerepet játszik. Nyíregyháza eddig is támogatta a
diák- és szabadidõsportot, ebbe pedig jól
beleillik a MediBall – mondta Halkóné dr.
Rudolf Éva, a Köznevelési, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke.
A MediBallban két kategóriában rendeznek versenyt. A formagyakorlat során zenére mutatnak be egy koreográfiát a résztvevõk. Itt egyéni, páros és csapatversenyt

Közel kétszáz versenyzõ érkezett a
MediBall Bajnokságra
is rendeznek, és van, aki nemcsak egy,
hanem két ütõt is használ. A lényeg, hogy
a gyakorlat bemutatása közben a labda – a
centrifugális erõt is kihasználva – az ütõn
maradjon. Rendeznek mérkõzéseket is, itt
a háló fölött kell áttenni a labdát. A nyíregyházi Spirit SE több versenyzõje legutóbb
meghívást kapott Kínába, a sportág õshazájába, ahol jó eredményeket értek el.

SPORTPROGRAM
December 3., szombat 10.00 Városi
Stadion, OTP Bank Mikulás Futás
December 4., vasárnap 18.00 Bem iskola, NYKC–Törökszentmiklós kézilabda-mérkõzés

December 5., hétfõ 20.30 Continental
Aréna, Magyarország–Spanyolország
futsalmérkõzés
December 6., kedd 18.00 Continental
Aréna, Magyarország–Spanyolország
futsalmérkõzés

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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PROGRAMOK
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: december 2-án 16.30: Az Átutazók Mûvészeti Egyesület kiállításának megnyitója (megtekinthetõ: december 29-éig). 5-én
17.00: A Kodály Társaság összejövetele. 6-án 10.00: Ringató
– vedd ölbe, ringasd, énekelj! 17.00: Bibliai szabadegyetem
– a XIX. századi vallási ébredés. Elõadó: Kerékgyártó János.
DIAMOND NAGYKONCERT. A Bencs Villa programja:
december 2-án 17.00 órától a Diamond zenekar 30., jubileumi adventi nagykoncertje. Közremûködik: Bérczes Mihály
zongoramûvész.
CSOKOLÁDÉ KONCERT december 2-án 17.30-tól a Vikár
Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Intézmény hangversenytermében. Fellépnek: Pólikné Smid Ildikó zongora tanszakos
növendékei és vendégei.
TÉLAPÓCA PÁCBAN VAN. A Burattinó Bábszínház elõadásai: december 3-án 16.00 és 4-én 10.00: Télapóca pácban van. A decemberi elõadások elõtt és után kézmûves foglalkozásra várják az érdeklõdõket. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 3., szombat 19.00 Emilia Galotti, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Kamara bemutató bérlet, Krúdy Kamara
December 6., kedd 10.00 Tündér Lala, Csipkerózsika
bérlet, Nagyszínpad
14.00 Tündér Lala, Pókember bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Vasvári „A”
bérlet, Krúdy Kamara
December 7., szerda 10.00 Tündér Lala, Hamupipõke bérlet, Nagyszínpad
14.00 Tündér Lala, Csipet csapat bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Vasvári „B”
bérlet, Krúdy Kamara
December 8., csütörtök 10.00 Tündér Lala, Hapci bérlet, Nagyszínpad
14.00 Tündér Lala, Hébehó bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Vasvári „C”
bérlet, Krúdy Kamara
December 9., péntek 19.00 Emilia Galotti, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Latinovits bérlet, Krúdy Kamara

2016. DECEMBER 2.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. december 5., 17.00 óra.
Helyszín: Rákóczi u. 23.
Mussó László (12. sz. vk.
önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár sor, Toldi u., Móricz
Zs. u., Lehel u. egyes részei). 78. sz.
szavazókör (Nagyvárad u.,
Semmelweis u. páratlan oldala és a Keleti Márton
u., Orosi út, Kállói út által határolt terület.)
Idõpont: 2016. december 5., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2016. december 5., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.
Bajnay Kornél Miklós (14. sz. vk.
önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. december 5., 17.00 óra.
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2016. december 6., 17.00 óra.
Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2016. december 7., 17.00 óra.
Helyszín: Nyírjes, orvosi rendelõ.

OROSI ADVENT
December 2-án 16.00: Második adventi gyertya
meggyújtása. Az orosi Herman Ottó Általános Iskola
diákjainak mûsora. Mikulás érkezése – minden gyerek, aki a programon jelen van, mikuláscsomagot kap
ajándékba. Helyszín: XX. sz. Emlékpark.
December 7-én 18.00: „Adventi várakozás” – dr.
Mosolygó Marcell elõadása.
December 9-én 16.00: Harmadik adventi gyertyagyújtás. Helyszín: XX. sz. Emlékpark. Lucázás – a
Nefelejcs Óvoda mûsora. Helyszín: Nefelejcs Óvoda
(Oros, Deák F. u.).
(Rossz idõ esetén minden programot az orosi
Herman Ottó tagiskola ebédlõjében tartanak meg.)
Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

SPIRÓ KESERÛKOMÉDIÁJA. A Borbányai Mûvelõdési
Házban december 3-án 19.00 órától Spiró György: Prah –
Milliomosok címû egyfelvonásos keserûkomédiáját láthatják
az érdeklõdõk Juhász Bori és Kokas Róbert elõadásában. Információ: 42/491-295.
ADVENTI HANGVERSENY. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékeinek adventi hangversenyére
várják az érdeklõdõket december 4-én 16.00 órától a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházba.
NYÍRSZÕLÕSI ADVENT. Adventi programok a karácsonyi ünnepkör jegyében a Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézmény és a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtér szervezésében. December 6-án 16.00: Megnyitja kapuit a „Mikulásház”. 12-én 14.00: „Adventi Forgatag” meglepetések tárháza. 20-án 17.00: „Karácsonyi Koncert” a településrész teljes
összefogásával. Helyszín: az intézmény tornacsarnoka. 31én 19.00: Szilveszteri mulatság.
STAR WARS. A Krúdy Gyula Art Moziban december 14én, premier elõtt egy nappal vetítik a Zsivány Egyes – Egy
Star Wars történet c. filmet 19.00 és 21.30 kezdettel. Információ: www.krudymozi.hu.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„AZ EGYSÉG: ERÕ!”
Ez a szállóige olvasható
azon a díszzászlón, amelyet
1936. június 7-én, a Kossuth
nevét viselõ evangélikus reálgimnázium alapításának 75.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat keretében avattak fel.
A zászló avatási ünnepségét az iskola udvarán tartották a gimnázium tanulóinak és
öregdiákjainak jelenlétében.
D. Geduly Henrik püspök
avatóbeszédében kifejezte
afeletti örömét, hogy ebbõl a
75 esztendõbõl több mint 45
esztendõn át „kivettem a részemet e számunkra annyira kedves középiskola életébõl, örömben-bánatban,
borúban-derûben, alkotásokban és elhárított veszedelmekben, tanító, nevelõ munkásságban és kormányzásban egyaránt”. (Geduly mint hittanár érkezett a gimnázium tantestületébe, majd az egyházközség lelkipásztora, késõbb pedig az egyházkormányzati fõhatóság
püspöke lett.) Arra hívta fel az intézet diákjainak és tanárainak figyelmét, hogy e zászló védelme alatt maradjanak hû követõi „a krisztusi evangélium magasztos erkölcsi igazságainak” és „a magyar nemzeti igazságnak”,
továbbá ápolják hûen azt a szellemet, amely „az inté-
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zet evangélikus jellegében és
a nagy nemzeti hõs, Kossuth
Lajos áldott nevében tükrözõdik”. A megáldott zászlóra
Geduly felesége, mint zászlóanya kötötte az elsõ szalagot,
amelyre ,,A hit és tudomány világosságáért” jelmondat került.
A zászlót Zsolnai Vilmos igazgató vette át a zászlóanyától.
A gimnázium évkönyvében a következõ leírást olvashatjuk róla: „Az arannyal dúsan hímzett, egyik oldalán fehér, az iskola címét, a város
címerét és az iskola egykori
pecsétjét (belehímezve: Példabeszédek III. rész. V. 1–4),
fölötte a magyar koronát, másik oldalán nemzetiszínû
alapon Kossuth képmását, az evangélikus hitvallást szimbolizáló Luther-rózsát és Kossuth egyik szállóigéjét (Az
egység: erõ!) hordozó nehéz selyemzászló megpillantásakor valami csodálatos mély érzés üli meg a lelkeket, sírásra fojtogatja az ember torkát”. A zászlót Tóth
István tanár tervei alapján Horváth Anna iparmûvésznõ
és Máczay Etelka hímezte. Megtekinthetõ a gimnázium
iskolatörténeti kiállításán.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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