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AJÁNDÉKCSOMAG

„MÉDIASULI”

OKTATÁS

ÁLLÁSBÖRZE.
Szakképzési kiállítást
és állásbörzét szerveztek a diákoknak és az
érdeklõdõ álláskeresõknek.
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ADVENT

MIKULÁSAJÁNDÉK.
Immár hagyománnyá
vált, hogy a polgármesteri hivatal mikuláscsomagokkal lepi meg
a kórház kis betegeit.
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KÉTSZER MENTETTEK
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MIKULÁS-FUTÁS

KÉSÕBB JELENIK MEG A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Nyíregyházi Napló következõ és egyben idei utolsó számát majd a megszokottól eltérõen nem december 16-án, pénteken, hanem december 20-án, kedden kapják kézhez. Ennek oka, hogy a következõ
megjelenésünk január 13-án, pénteken lesz és szeretnénk, ha minél több idei városi
eseményrõl még 2016-ban tájékoztatni tudnánk Önöket. Idei utolsó számunkban
olvashatnak majd a jövõ héten csütörtökön tartandó közgyûlés történéseirõl, de terveink szerint szó lesz programokról és persze olvashatnak majd megannyi tartalmas, színes és érdekes tudósítást is. Addig is kellemes ünnepi készülõdést kívánunk
mindannyiuknak! Természetesen amíg a Napló rövid téli szünetre megy, a friss hírekrõl tájékozódhatnak az NYTV-n és a nyiregyhaza.hu-n is.
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PUTTONYBAN VOLT A SZEGFÛ UTCA

Fotó: Szarka Lajos

A mûszaki átadás-átvétele után kedden hivatalosan
is felavatták a négysávos Szegfû utcát. A kivitelezési
munkálatok szeptemberben kezdõdtek meg és néhány
hónap alatt be is fejezõdtek. A fejlesztés közel 330
millió forintból valósult meg, mely többek között tartalmazta ezen útszakasz 2x2 sávosra bõvítését, gyalog-kerékpárút építését és a csapadékelvezetés megoldását is.
– Ezzel egy harmincéves problémát tettünk múlt idõbe, már nagyon idõszerû volt a beruházás – mondta az
immáron négysávos Szegfû utca ünnepélyes átadásán
dr. Kovács Ferenc polgármester, aki hozzátette, a Continental Aréna megnyitása után még sürgetõbb lett az
építkezés, hiszen gyakorta többezres nagyrendezvényeket tartanak ott és a közlekedési feltételeket meg kellett
hozzá teremteni.

NINCS TÖBBÉ SZÛKÜLET!
A tereprendezési munkálatok idén augusztus végén kezdõdtek, majd szeptemberben indultak az építési folyamatok a közlekedés állandó fenntartása mellett. A projekt tartalmazta a közúti burkolat 2x2 sávosra történõ bõvítését a
Hunyadi és az István utca közötti szakaszon, míg az István és a László utca közötti szakaszon az aszfalt felújítása
történt meg. Az út északi oldalán kialakításra került a gyalog- és kerékpárút, így a kerékpárosok részére a közlekedés már a Hunyadi és László utca közötti teljes szakaszon
biztosított. A déli oldalon résfolyók elhelyezésével megoldottá vált a csapadékelvezetés, valamint megtörtént a
járda felújítása is, ezáltal az akadálymentes közlekedés
biztosított az út déli oldalán is. A Szegfû utca–Géza utca
és a Szegfû utca–István utca keresztezõdéseiben hangos
jelzõlámpás csomópontokat alakítottak ki, ezzel is bizto-

sítva a forgalom zavartalan lefolyását, valamint a gyalogosok, a kerékpárosok, illetve az autósok biztonságos közlekedését. Ezek együttesen több mint 300 millió forintba
kerültek. A polgármester dr. Adorján Gusztávval, a térség
önkormányzati képviselõjével vágta át ünnepélyes keretek között a nemzeti színû szalagot a Szegfû utcán.
– Nagy szükség volt a sávok bõvítésére, hiszen több alkalommal panaszkodtak az itt élõk a nagy forgalom, a megfelelõ
szélességû járda hiánya és a belvíz miatt, így most egy régóta
elhúzódott probléma oldódott meg a fejlesztéssel – hangsúlyozta a képviselõ. A Szegfû utcán kívül, a mintegy 950 millió
forintos közlekedésfejlesztési projektcsomag tartalmazza még
a Törzs utca, a Semmelweis utca, a Szalag utca, a Lujza utca,
illetve a Bottyán János utca fejlesztését is. Ezeken a területeken 2017-ben kezdõdnek majd meg a munkálatok.
Az érintett útszakaszon a közlekedési lámpák beállítását még
jelenleg is végzik, így az arra közlekedõk megértését kérik.

NAPRÓL NAPRA

NOVEMBER
SZERDA

30

DECEMBER
CSÜTÖRTÖK
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EGYHÁZI KÓRUSTALÁLKOZÓ

FOGYATÉKKAL ÉLÕKRÕL

Második alkalommal rendezték
meg a nyíregyházi Szent Imre katolikus iskolában a Szent Imre Egyházi
Kórustalálkozót, több mint 200 énekes
részvételével. A rendezvényen kisvárdai, egyeki és nyíregyházi kórusok mutatták be mûsorukat.

Konferenciát rendezett a Fehér Bot
Alapítvány fogyatékkal élõ embereknek és a velük foglalkozó civil, állami, valamint egyházi szervezeteknek
a megyei és városi könyvtár kamaratermében, hogy tájékoztassák az érintetteket a fogyatékkal élõk helyzetérõl.

DECEMBER
PÉNTEK
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DECEMBER
PÉNTEK
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CANTEMUS A MÜPÁ-BAN

ÁTUTAZÓK

A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma és a Prima Primissima Díjátadó Gála rendezõsége úgy döntött,
hogy az idei Díjátadó Gálamûsort a
Nyíregyházi Cantemus Kórus éneke
nyitja meg, és a program a nyíregyházi lányok hangjával zárult.

Péntek délután nyílt, és az év végéig látható a Móricz Zsigmond könyvtárban az Átutazók Mûvészeti Egyesület „Az égnek támasztott létra” címû
spirituális kiállítása. A kamarateremben 8 mûvész közel 200 alkotása kapott helyet.

DECEMBER
SZOMBAT
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DECEMBER
VASÁRNAP

AJÁNDÉK A NYUGDÍJASOKNAK
Ajándékcsomaggal kedveskedik Nyíregyháza önkormányzata a városban élõ
nyugdíjasoknak karácsony elõtt. Már ez
a negyedik alkalom, hogy meglepik a 65
év felettieket. 2016-ban 19 230 csomagot kézbesítenek a postások december 1je és december 23-a között.
Minden nyíregyházi lakóhellyel rendelkezõ, saját jogú, vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülõ 65 év feletti személy
kap csomagot. Az ajándékot a rá jogosult,
vagy a vele egy háztartásban élõ hozzátartozó veheti át. Ha egy lakcímen több 65 év
feletti is él, mindenki kap dobozt, hiszen a
meglepetés nem háztartásoknak, hanem
egyéneknek szól. Dr. Kovács Ferenc polgármester kifejtette, ezzel a gesztussal is
gondoskodni szeretnének az idõsekrõl, és
megköszönni az eddigi munkájukat, jó
egészséget, hosszú életet kívánva nekik. A
polgármester hozzátette, úgy véli, erre kötelezi õket az is, hogy ebben az évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város is elnyerte az
Idõsbarát Önkormányzat címet.

MOTOROS MIKULÁSOK

Második alkalommal rendezték
meg Nyíregyházán a Revolution
Dance Cup névre hallgató minõsítõ
táncversenyt, melyen több mint ezerhétszáz táncos kétszázharminc produkcióját láthatta a közönség. A versenyzõk sok-sok díjjal térhettek haza.

Az idén nyolcadik alkalommal tartott motoros Mikulás-felvonulást a
Nyír1 Bikers Egyesület, akik a Nyír Plaza parkolójából indultak és a nap folyamán a megyei kórházba is ellátogattak, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára.

SÓSZOBA A PETÕFIBEN

Bajnay Kornél Miklós, a tagintézmény vezetõje az iskolások körében
Elsõként alakítottak ki sószobát a város
iskolái közül a borbányai Petõfi Sándor
Tagintézményben. A különleges helyiség
a LEGO Manufacturing Kft. támogatásával készült el, egyfajta társadalmi szerepvállalásként. 2,1 millió forintba került.
Bajnay Kornél Miklós, a Petõfi Sándor
Tagintézmény vezetõje elmondta, sajnálatos módon a gyerekek körében a különbözõ felsõ légúti betegségek, így az asztma

HÉTFÕ
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PLAKÁTOK ISERLOHNBÓL

OSZTJÁK A TÛZIFÁT

Iserlohn Város Önkormányzatának
Ifjúságvédelmi részlege plakátfelhívást
tett közre egy aktuális témakörben,
amely a fiatalok problémáit érinti. Idén
is Nyíregyháza rendelkezésére bocsátották a munkákat, amivel elsõként a
zaysok ismerkedhettek meg.

A hidegre való tekintettel, december elsején megkezdõdött a szociális
tûzifaosztás Nyíregyházán. A rászoruló családok idén 5 mázsa fát kaphatnak, amit a NYÍRVV Nonprofit Kft. telephelyén, a Tüzér utca 2-4. szám alatt
vehetnek át.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

2

Az idei csomagok összértéke meghaladja az 57 millió forintot. A postások kétszer
viszik ki a csomagot, amit ha nem fogadnak a megadott címen, értesítõt hagynak,
amivel, valamint a személyi azonosság igazolására való dokumentumokkal december
27-én, 28-án, 29-én és 30-án, valamint
2017. január 2-ától 13-áig jelentkezhetnek
a jogosultak a Polgármesteri Hivatalban és
ügyfélfogadási idõben vehetik át azt.
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MINÕSÍTÕ TÁNCVERSENY

DECEMBER

Dr. Kovács Ferenc polgármester sajtótájékoztatón beszélt az ajándékcsomagokról

és a szénanátha elõfordulása rohamosan
megnõtt, ezért a sószoba sokat fog segíteni a kezelésükben. A Petõfi tanulói meghatározott rendben vehetik igénybe a
sószoba adta lehetõségeket. Lesz olyan
gyermekcsoport, akiknek tanórán kívüli
elfoglaltságaikat is ide szervezik, de a
szomszédos óvodából is átjárhatnak a
gyerekek és õk is kihasználhatják ezt a
lehetõséget.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

ÚJ HELYEN OLVASHATNAK
A Zrínyi Ilona Gimnázium eddigi
könyvtára 1962-tõl töltötte be funkcióját,
de mára már olyan kicsinek bizonyult,
hogy szükségessé vált egy új olvasóhely
létrehozása.
Az oktatási intézményben rendszeres
idõközönként szerveznek jótékonysági bálokat. Így a 2016. évi „Könyves Bál” bevételét az új könyvtár létrehozására fordították. Mostantól egy egykori osztályterem
funkcionál könyvtárként, amelyet 1,5 millió forintból alakítottak ki az oktatási intézményben. Új polcrendszer és modern
ülõbútorok gondoskodnak az igazi „kuckós” hangulatról. Az iskola vezetése nemcsak a hely szûke miatt tartotta fontosnak
az új könyvtár kialakítását, hanem azért

is, mert a modern környezettel is olvasóvá
szeretnék nevelni a nagy múltú intézmény
diákjait. A helyiség ezentúl író-olvasó találkozóknak és baráti beszélgetéseknek is
helyet biztosít.
2016. DECEMBER 9.

AKTUÁLIS

KARÁCSONYI AJÁNDÉK AZ ELECTROLUXTÓL
Harmincöt hûtõt adományozott az Electrolux Lehel Kft.
nyíregyházi hûtõgépgyára Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttmûködve a megye kórházainak részére. A hûtõket még idén decemberben üzembe helyezik.
Az Electrolux hûtõgépgyára több mint 10 éve mûködik
a városban, közép- és felsõkategóriás háztartási termékeket gyártanak. Jövõre pedig új, a skandináv piacra szánt
prémium hûtõszekrények gyártásával bõvül a paletta, ami
éves szinten 100 ezer új terméket jelent. A bõvítés létszámemelkedéssel is jár, a tervek szerint 100 új munkahely nyílik meg a térségben. Dr. Kovács Ferenc polgármester az átadáson hangsúlyozta, az Electrolux és a nyíregyházi önkormányzat között nagyon jó kapcsolat és
együttmûködés van. Több közös sikeres projektet tudhatnak már maguk mögött. S a cég vezetése a minõségi termelés mellett a város és a nyíregyháziak felé is elkötelezett. Ezt bizonyítja a társadalmi felelõsségvállalás területén kifejtett széles körû tevékenységük is. Az elmúlt évben például a város cégei kaptak 400 darab hûtõt, és a
legutóbbi találkozáson sikerült megbeszélni a kórházak
támogatását is.

A VÁROS AKTÍV PARTNERE
Alessio Bonfanti gyárigazgató hozzátette, az Electrolux
évek óta aktív szerepet tölt be a helyi közösség életében,
a várossal együttmûködve igyekeznek ott segíteni, ahol
leginkább szükség van rá.
– Ezzel a kis lépéssel azt kívánjuk jelezni, hogy vállalatunk a város aktív partnereként szeretne részt venni a fejlesztésben. Szeretnénk, ha kollegáink, városunk lakói, és

Az átadó ünnepségen dr. Adorján Gusztáv kórház-fõigazgató, Alessio Bonfanti, az Electrolux nyíregyházi gyárának
igazgatója és dr. Kovács Ferenc polgármester
aki csak ismeri a céget, mind tudná, hogy a hûtõszekrények gyártása mellett Nyíregyháza város is fontos a számunkra.
Dr. Adorján Gusztáv, a megyei kórházak fõigazgatója
megköszönte a felajánlást, hiszen az egészségügyi intézmények mindenfajta segítséget, adományt szívesen és
örömmel vesznek.

– Mindannyiunk közös ügye, hogy szeretteink és mi
magunk is méltó körülmények között gyógyulhassunk. Az
adománnyal olyan pénzösszeg szabadul fel, amit a gyógyításra és annak körülményeire fordíthatnak a kórházak.
Az ajándék hûtõszekrények 80 százaléka a Jósa András
Oktatókórházban marad, a 20 százalékot pedig a megye
többi intézményébe juttatják el.

KINYÍLT A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓ KAPUJA
nak az itt kiállított eszközökrõl a tanórákon. Úgy gondolom, a médiában jártas embereknek illik a szakma történetével is tisztában lenni, ezért mindenképpen hasznos a kiállítás. A diákok közül többen a vágással kapcsolatban tettek fel kérdéseket, de érdekelték õket a mûsorkészítés folyamatai, valamint a továbbtanulási lehetõségek is.
A diákok a történeti ismertetés után birtokba vehették a
Nyíregyházi Televízió jelenlegi díszleteit és stúdióját, ahol
megismerkedhettek a korszerû digitális kamerákkal és
adásrögzítõ berendezésekkel, valamint kipróbálhatták a
híradó súgógépét is.

A középiskolások megismerkedhettek az NYTV korszerû digitális kameráival is
A Nyíregyházi Televízió tavalyi, 30 éves jubileumi technikatörténeti kiállítását idén újra megrendezték a Váci Mihály
Kulturális Központban. A „Mini Médiasuli” részeként az egykori VTV-ben használt eszközöket és a mai, korszerû technikai berendezéseket is láthatták a középiskolás érdeklõdõk.
A kiállítást a tavalyihoz hasonló érdeklõdés fogadta. Idén
is közel 150 diák pillanthatott be az NYTV kulisszatitkaiba.
Megtekinthették a mozgófilmkészítés eszközeit a ’80-as évek-

SZALAGAVATÓ AZ
A Nyíregyházi Televízió képernyõjén a hétvégén az
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
valamint a Ridens Szakgimnázium, Szakközépiskola,

2016. DECEMBER 9.

tõl napjainkig, láthatták a szalagos fekete-fehér képmagnót,
az elsõ színes kazettás rendszereket, valamint a mai digitális
kamerákat és eszközöket is. Miló Mihály, a Nyíregyházi Televízió vezetõ operatõre elmondta, a kiállítás igazi kuriózuma az a szalagos fekete-fehér képmagnum, ami 1975-bõl
származik, de szintén különleges darabnak számít az akkori
korszakra jellemzõ 8 milliméteres filmkamera is.
– Többségében informatikus és média tagozatos hallgatók látogattak el hozzánk, tehát olyan fiatalok, akik tanul-

A diákok a vezérlõbõl is végignézhették, hogyan zajlik
a híradó felvétele

MÛSORÁN
Szakiskola, Készségfejlesztõ Iskola és Kollégium végzõseinek szalagavatós mûsorát tekinthetik meg. Vetítés: szombat 20.30, ismétlés: vasárnap 9.30, szerda 20.00.
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HIRDETÉS

AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁSRA IS KÉSZEN ÁLL A MOL
Óriási fejlõdésen
megy keresztül az
elektromos autózás a
következõ években, és
a töltõoszlopok éppúgy a
mindennapi életünk részévé
válnak, mint a benzinkutak. A MOL
pedig készen áll arra, hogy az elektromos töltõhálózat fejlesztésében és az e-üzemanyag piacán is meghatározó szerepet vállaljon Magyarországon és a régióban.
A MOL-csoport októberben hirdette meg a következõ 15 évre szóló stratégiáját, melynek egyik alappillére, hogy a MOL a jövõben még nagyobb szerepet vállal
a közlekedésben részt vevõk kiszolgálásában.
A vállalatcsoportnak jelenleg mintegy 2000 töltõállomása van, melyeken naponta egymillió ügyfél fordul
meg. A MOL folyamatosan figyeli ügyfelei igényeit, és
az a célja, hogy a lehetõ leggyorsabban megadja a választ ezekre az igényekre. Ennek egyik látványos példája a 2015-ben bevezetett Fresh Corner koncepció, melynek köszönhetõen már nem egyszerû benzinkútra érkezik az ügyfél, hanem egy olyan modern, kényelmesen
berendezett kiskereskedelmi egységbe, ahol a tankolás
mellett bevásárolhat, megihat egy kiváló kávét és elfogyaszthat egy remek szendvicset. A koncepció sikeres,
immár 40 ilyen töltõállomás van az országban, és hamarosan 700 Fresh Corner lesz a régióban. Ám ez csak
az elsõ lépés volt.
Hasonlóan gondolkodik a MOL az elektromos autózással kapcsolatban is. A MOL szakemberei folyamatosan figyelik a társadalmi, gazdasági, iparági folyamatokat, és tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a közlekedés gyökeresen átalakul a következõ években-évtizedekben: az alternatív üzemanyagok – így az elektromos áram – szerepe jelentõsen nõ majd, ez pedig alaposan átalakítja a jelenlegi városképet is. Ahogy most
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egy benzinkút megszokott, mindennapos látvány, az
elektromos töltõoszlop is az lesz, miközben néhány évtizeden belül az autók akár ötöde is elektromos meghajtású lehet.
Az elektromos autók persze még nem alkalmasak arra,
hogy rövid idõtávon belül kiszorítsák a benzin- vagy dízelüzemû jármûveket: ám arra fel kell készülni, hogy a

számuk akár néhány éven belül is többszöröse lesz a
mostaninak. Ez azért is így van, mert a technika gyors
fejlõdése nyomán egyre csökken az elektromos hajtású
autók akkumulátorainak feltöltéséhez szükséges idõ, miközben növekszik e jármûvek hatótávolsága is. Utóbbi
azt jelenti, hogy a jelenleg általános 150–200 kilométerrõl néhány év alatt 300 kilométerre nõ az a távolság,
amelyet egy elektromos autó átlagos terhelés mellett,
töltés nélkül meg tud tenni, miközben az elektromos vagy
hibrid hajtású autók árban is egyre versenyképesebbé
válnak a benzines vagy dízel társaikkal szemben.
A MOL – amely vezetõ szerepet tölt be a magyarországi üzemanyag-kereskedelemben, miközben napi közel egymillió vásárlásban mûködik közre – idõben rea-

gál az elõttünk álló változásokra, és már most is úttörõ
szerepet vállal az elektromos hajtású jármûvekhez kapcsolódó igények kiszolgálásában. Ez nem véletlen: a
vállalatnak az a küldetése, hogy a lehetõ legmagasabb
színvonalon szolgálja ki az úton lévõket, miközben folyamatosan alkalmazkodik a megváltozott igényeikhez.
A MOL minden szempontból készen áll arra, hogy
az e-üzemanyagok értékesítésében vezetõ szerepet vállaljon: a vállalat 2012-ben nyitotta meg Budán, az Istenhegyi úton az elsõ „zöld” töltõállomását, amely –
amellett, hogy az országban elsõként elektromos villámtöltõ állomással is várja az autósokat – mûködése
során 50 százalék feletti energiamegtakarítást ér el, miközben 10 tonna szén-dioxid gáz kibocsátását kerüli el.
A MOL képes az e-autózáshoz kapcsolódó
villamosenergia-igény kiszolgálására is. Talán kevésbé
ismert, de a vállalat 2010 óta rendelkezik villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel és saját villamosenergia-igényén – például a saját töltõállomás-hálózatában és a Százhalombattán mûködõ Dunai Finomítóban – túl egyéb nagyfogyasztókat is ellát. Így a
megtermelt, illetve megvásárolt villamos energiát a megfelelõ logisztikai rendszeren keresztül el tudja juttatni
az autósoknak. Az eddig végrehajtott fejlesztések révén pedig a MOL-nak a rendelkezésére áll az a tudás,
szakértelem és partneri kör, amellyel magas színvonalon meg tud felelni az e-közlekedés kapcsán felmerülõ
– és egyre erõsödõ – igényeknek.
Természetesen a közvélemény még mindig leginkább
a benzinkutakra gondol a MOL kapcsán, amely nem is
meglepõ a vállalat komoly múltja és meghatározó piaci
pozíciói tükrében. Ugyanakkor azt is be kell látni, hogy a
villamos energia pontosan olyan üzemanyag, mint a benzin vagy a dízel, még akkor is, ha egyelõre viszonylag
alacsony a súlya a közlekedésben. Éppen ezért a MOL
komoly lehetõségként tekint rá, és készen áll arra, hogy
ezen a területen is meghatározó szereplõ legyen, magas színvonalon kiszolgálva a közlekedõk igényeit. (x)
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AKTUÁLIS

AKÁR HÁROMMILLIÓT IS KAPHATNAK
Akár hárommillió forintot is kaphat egy fiatal vállal- zottság zöld utat ad a vállalkozáshoz, akkor minimum
kozó egy uniós programnak köszönhetõen. Ennek fel- 2, maximum 3 millió forint vissza nem térítendõ támotételeirõl tartott tájékoztatót a nyíregyházi Széchenyi gatásban részesülhetnek a résztvevõk.
Programiroda Vállalkozz Magyarország! címmel. A konferenciára elsõsorban 18 és 30 év közötti álláskeresõ
BÉRRE ÉS ESZKÖZÖKRE IS
és vállalkozni kívánó fiatalokat vártak, akiket céljaik
megvalósításában segítettek a szakemberek.
A támogatást bérre, járulékköltségre, eszközökre,
anyagköltségre, tanácsadásra költhetik majd az ifjú válKovácsoltvas kerítéseket és fémszerkezeteket szeret- lalkozók. A legfontosabb ugyanakkor, hogy a fiatal lene gyártani a nyíregyházi Urgyán Béla. A jövõjét úgy gyen képben, mi az, ami megvalósítható a pályázatából
képzeli el, hogy saját vállalkozást alapít. A szaktudása és mi az, ami elengedhetetlenül szükséges a tevékenymegvan hozzá, azonban az induláshoz tõkére van szük- ség végzéséhez. A program részleteirõl az interneten a
sége. Ezért tetszett meg neki, hogy a Gazdaságfejleszté- www.vallalkozzmagyarorszag.hu weboldalon, vagy szesi és Innovációs Operatív Program forrásaiból az ifjú mélyesen a Kossuth tér 8. szám alatti Széchenyi Progvállalkozók akár több millió forint támogatásban is ré- ramirodában lehet információkat kapni.
szesülhetnek.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

SÍRREKONSTRUKCIÓ
Eredeti formájukban állítják helyre a nyíregyházi Hõsök temetõjének sírjait az elsõ világháború 100. évfordulója alkalmából. A rekonstrukciót a tervek szerint pályázati forrásból a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézete és Múzeuma támogatja, és hozzávetõlegesen közel 64 millió forintból újulna meg.
14 nemzet 2800 hõsi halottja alussza örök álmát Nyíregyházán, a Hõsök temetõjében. A sírkert méltó módon
állít emléket az elsõ világháborúban, Nyíregyházán és környékén elesett katonáknak. A temetõ alapításáról 1916.

REGISZTRÁLTNAK KELL LENNI
A Fiatalok Vállalkozóvá Válása Program 18–25 éveseknek nyújt lehetõséget, hogy saját lábukra tudjanak
állni. Ehhez elõször is a munkaügyi központon keresztül be kell lépniük a programba, regisztrált álláskeresõként. Aki jelentkezett, átesik egy kompetenciateszten is,
ezután mehet személyes elbeszélgetésre a Széchenyi
Programirodába. Ennek sikere esetén, szerzõdést kötnek vele és képezik õt. Jogi, pénzügyi és gazdálkodási
ismereteket oktatnak majd neki, és segítenek egy üzleti
terv elkészítésében. Ha ez is sikerül, és a szakmai bi-
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augusztus 10-én döntöttek a megye és a város akkori vezetõi, hiszen a katonaság igénye az volt, hogy az összes hõsi
halált halt katonát egy területen helyezzék végsõ nyugalomra, elkülönítve a polgári áldozatoktól. Így a kórházi barakk mellett létrehozták a Hõsök temetõjét, amelybõl csupán még egy létezik az országban. A sírkertet Nyíregyháza
önkormányzata 2014-ben 20,5 millió forintból részben már
felújította, ennek folytatását tervezi egy pályázat segítségével a temetõ üzemeltetõje. Felújítanák a fejköves, a párnás
és a sisakos síremlékeket, mindezek mellett például a sírkerti sétány is új burkolatot kapna. (Szerzõ: Mikita Eszter)
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OKTATÁS

SZAKKÉPZÉSI KIÁLLÍTÁS ÉS ÁLLÁSBÖRZE

EGYETEMI NYÍLT NAP
Nyílt napot tartott kedden a Nyíregyházi Egyetem az
intézmény Kodály-termében, ahol a továbbtanulni vágyó
középiskolások megismerhették az egyetem felvételi kínálatát, valamint tudományos és szakmai munkáját.
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.
A továbbtanulni vágyók jelentkezéseiket 2017. február 15éig 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

Szakképzési kiállítást és állásbörzét szerveztek a diákoknak és az érdeklõdõ álláskeresõknek a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum Dugonics utcai sportcsarnokában.
A rendezvényen 42 kiállító mutatta be, milyen lehetõségeket várnak azokra, akik dolgozni szeretnének, vagy
szakmát választanának maguknak.
Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum fõigazgatója elmondta, az Európai Szakképzési Hét
részeként olyan rendezvényeket szerveztek, ahol meg tudják szólítani a szakképzési rendszer aktív résztvevõit. Hozzátette, szeretnék, ha találkoznának a gazdálkodó szervezetek, a különbözõ cégek képviselõi a tanulókkal, a diákokkal és a szülõkkel, vagy olyan felnõttekkel, akik valamilyen ok miatt pályakorrekcióra szorultak. A fõigazgató kifejtette, erre azért van szükség, hogy jobb legyen a szakképzés. Ehhez azonban szerinte folyamatos párbeszédre
van szükség az iskoláknak és a munkaerõ-piaci partnerek-

nek, hiszen így tudják majd meghatározni azokat az új képzéseket, amelyeket feltétlenül el kell indítani.

IRÁNYT MUTATNAK
Jászai Menyhért alpolgármester hozzátette, a rendezvény célja az volt, amit a mottója is sugall: „Találj rá a
benned lévõ tehetségre.” Úgy véli, ez a mondat összesûríti a rendezvény esszenciáját, hiszen ott voltak a munkáltatók, a kis- és mikrovállalatoktól egészen az egyetemig,
valamint szolgáltatók és termelõ vállalkozások, akik munkát adnak majd a leendõ végzõsöknek, de egyúttal felvillantják azt a lehetõséget is, hogy melyik irányban érdemes az egyénnek elindulni.
A kiállításon lehetõség volt arra is, hogy az érdeklõdõ
diákok, pedagógusok és szülõk a tanulószerzõdésekrõl
kapjanak információkat, valamint meggyõzõdjenek arról,
hogyan érdemes a szakképzésben részt venni és tanulni.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

FEGYÕRÖKET KÉPEZNEK AZ EGYETEMEN
Együttmûködési megállapodást kötött a Nyíregyházi
Egyetem és a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja múlt héten
pénteken. Az új börtönök személyi állományának biztosít majd képzési helyszínt az egyetem, illetve a kollégiumában szállásolja el a büntetés-végrehajtási hallgatókat
és az oktatókat.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Budapesten több mint 20
éve végzi a büntetés-végrehajtáshoz felszerelõk oktatását, azonban a férõhelybõvítés miatt szükségessé vált szélesíteni a képzési kapacitást és további helyszíneken is
elindítani az oktatást. A Nyíregyházi Egyetem megfelelõ
helyszínül szolgált a szakképzésnek, a kollégiumában pedig tudnak szállást biztosítani mind a hallgatók, mind az
oktatók részére. Nyíregyházán a képzés 2017 januárjában indul, modulonként több mint 300 fõ vesz majd részt
a büntetés-végrehajtási felügyelõi szakképzésen.

ÚJ MUNKAHELYEK

Az együttmûködési megállapodást dr. Kvancz József, a
Nyíregyházi Egyetem kancellárja és Szabó Zoltán bv. ezredes, bv. fõtanácsos írta alá

A büntetés-végrehajtás az új börtönök építésével, és a
már meglévõk bõvítésével közel 6000 új férõhelyet hoz
létre a következõ években. A férõhely-bõvítési programmal párhuzamosan megkezdõdött a munkavállalók toborzása is, hiszen az új intézetek 2500 fõ részére biztosítanak új munkalehetõséget.

VÁROST SZÉPÍTENEK A FOGVATARTOTTAK
Öt fogvatartott is részt vesz a Karácsonyi Forgatag során a belváros takarítási munkálataiban. Õk a jóvátételi
program részeként önkéntesen vállalták a feladatot.
Szabó Edina, a NYÍRVV Nonprofit Kft. sajtóreferense
elmondta, a Karácsonyi Forgatag ideje alatt az ottani forgalom és az advent ünnepi méltóságának megõrzése teszi szükségessé a városközpont folyamatos tisztán tartását. Ebben az idõszakban ezért a társaság külön munkacsoporttal végzi ezt a feladatot. Ehhez ajánlott a megyei
büntetés-végrehajtási intézet segítséget. December 6-án
és 8-án öt fogvatartottuk kapcsolódott be a takarítási munkák elvégzésébe, illetve õk január elején részt vesznek
majd a vásári létesítmények és pavilonok bontásában is.
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2-2 ezer 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 menedzsment, 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
jogelõdjénél, 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. Mindezeken túl a diplomával rendelkezõk számára is hirdet képzéseket az egyetem.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

REKTORI MEGBÍZÁS
Mint ismert, a Nyíregyházi Egyetem 2016. november 17-én hivatalosan közzétette, hogy az intézmény
szenátusa a 2016. november 15-ei ülésén kezdeményezte dr. Onder Csabának, az intézmény rektorának felmentését. Megtudtuk, az erre irányuló határozatot már meg is küldték a fenntartó (Emberi Erõforrások Minisztériuma oktatásért felelõs államtitkára) részére.
Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem
Igazgatási és Humánpolitikai Központjának vezetõje
szerkesztõségünk megkeresésére elmondta, ezt követõen a folyamat része, hogy a fenntartó az emberi erõforrások minisztere útján megküldi a rektor felmentésére vonatkozó javaslatát a köztársasági elnöknek. A
rektori megbízás alóli felmentésrõl szóló köztársasági
elnöki határozat pedig Magyarország hivatalos lapjában kerül majd kihirdetésre, de errõl, illetve annak
pontos idõpontjáról bõvebb információval még nem
rendelkeznek. A Nyíregyházi Egyetemen a rektori tisztséget jelenleg is dr. Onder Csaba fõiskolai tanár tölti
be. Hozzátette, a rektori magasabb vezetõ beosztás
ellátására szóló megbízásra vonatkozó pályázati kiírás tervezetét a fenntartó küldi meg a Nyíregyházi
Egyetem részére egyeztetés céljából, majd ezt követõen közzétételre kerül a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Fõigazgatóság honlapján (közismertebb
néven: KSZK-n), Magyarország hivatalos lapjában és
a Nyíregyházi Egyetem honlapján.
2016. DECEMBER 9.

HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÁS
Ügyfélszolgálatunk
ünnepi nyitvatartása
Tisztelt Fogyasztóink!
A NYÍRTÁVHÕ Kft. tájékoztatja Fogyasztóit, hogy a közelgõ ünnepek
miatt megváltozik az Ügyfélszolgálat (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4–6.
I/106.) nyitvatartása:
Pénztári nyitvatartás
2016. 12. 23.,
2016. 12. 26.,
2016. 12. 27.,
2016. 12. 28.,
2016. 12. 29.,
2016. 12. 30.,
2017. 01. 02.,

péntek
hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek
hétfõ

08:00–13:00
ZÁRVA
08:00–15:00
08:00–19:30
10:00–15:00
08:00–13:00
08:00–15:00

Ügyfélfogadás
08:00–13:00
ZÁRVA
08:00–15:00
08:00–20:00
10:00–14:30
08:00–13:00
08:00–15:00

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG, EGÉSZSÉGBEN,
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ Kft.
2016. DECEMBER 9.
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ADVENT

ADVENTI FÉLIDÕ: KÉT HÉT KARÁCSONYIG
ÉDES KARÁCSONY

A REMÉNY GYERTYÁJA

Röpködõ mínuszok és lassan ereszkedõ köd fogadta az Adventi Forgatag látogatóit vasárnap este. A
barátságtalan idõ ellenére sokan jöttek ki a Kossuth
térre, hogy lássák, miként gyullad meg a második gyertya a város adventi koszorúján. Fél ötkor dr. Ulrich
Attila alpolgármester és Tolvai Renáta közösen gyújtották meg a remény gyertyáját. Bronzvasárnap így
már két láng jelezte, hogy hamarosan karácsony. Az
alpolgármester úgy fogalmazott, a hit és a remény
nagy segítséget ad az embereknek.

A városháza évek óta megnyitja kapuit az adventi idõszakban az érdeklõdõk elõtt. Így van ez idén is, december
12-éig várják a gyerekeket és az érdeklõdõket az Édes ka-

rácsony címû kiállításra, aminek anyagát részben a Budapesti Csokoládémúzeumból hozták, részben pedig helyi
középiskolások készítették.

FORGATAG

SOKLÓERÕS MIKULÁS

KÓRHÁZI CSOMAG

Káposztás paszuly, libasültek, kürtõskalács és sztárvendégek. A karácsonyvárás, a szeretet ünnepére történõ lelki felkészülés jegyében az idei évben is ünnepi hangulatot teremtõ forgatag várja Nyíregyháza fõterén a helyi lakosokat és a megyeszékhelyre érkezõket 2016. november 25. és 2017. január 1. között.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala minden évben mikuláscsomagokkal lepi meg
a Jósa András Oktatókórház kis betegeit, hogy egy
pici vidámságot csempésszenek a kórteremben eltöltött unalmas, megpróbáltatásokkal teli idõszakba.
Idén is meglátogatta a Mikulás a gyerekeket, és vele
tartott dr. Kovács Ferenc polgármester, illetve dr.
Adorján Gusztáv kórház-fõigazgató is.

ADOMÁNYT GYÛJTENEK A SPECIÁLIS MENTÕK
Idén is várják a cipõsdoboz adományokat a Kelet-magyarországi Speciális Mentõk a Kossuth téri Adventi Forgatagban.
Azt kérik, játékok, kisebb ruhanemûk, könyvek, íróeszközök (egyszóval olyan tárgyak, melyeknek az adományozók gyermekei is örülnének) kerüljenek a csomagba.
A dobozokra írják rá, hogy milyen életkorú (0–16 év) és

ROTARY MIKULÁS

A Rotary Club Nyíregyháza Mikulás-ünnepségét múlt
héten pénteken délelõtt tartották a Jósa András Múzeumban. A jótékonysági szervezet ezúttal is a fogyatékkal élõ
és hátrányos helyzetû gyermekeknek igyekezett kellemes
órákat szerezni, s nemcsak az összesen 700 mikuláscsomaggal, almával, hanem színes programokkal is. Így a
különbözõ iskolák: a Ridens, a Bárczi, az Éltes Mátyás, a
Kazinczy, néhány külterületi óvoda, illetve több szervezet és egyesület által küldött fiatal kézmûves foglalkozá-
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Törékeny Mikulás hölgy érkezett szokatlan szánon
a Kossuth térre hétfõn kora este. Hangos erõgép vezetõfülkéjébõl szállt ki, ezt követõen pedig a nyíregyházi gyerekeknek cukrot és csokoládét osztogatott.

sokon, arcfestésen és táncházban is részt vehetett a Mûvészeti és a Wesselényi középiskola diákjainak közremûködésével, Gosztola Adél színmûvésznõ pedig meséket
olvasott nekik.
Idén dr. Kiss Ferenc soros elnöktõl jelképesen Jászai
Menyhért alpolgármester vett át a város nevében 120 mikuláscsomagot a Rotary Mikulás-napon, melyet nehéz körülmények között élõ, óvodás gyermeket nevelõ családoknak adományoztak.

milyen nemû gyermeknek szánják az ajándékot! A speciális mentõk tagjai, önkéntesei és mentõkutyái – amiket
simogatni is lehet majd – december 7-étõl 20-áig, délutánonként 4 és 7 óra között, valamint hétvégente 12 és 14
óra között várják az adományokat a város karácsonyfája
mellett, amiket aztán eljuttatnak a rászoruló gyerekeknek,
hogy szebbé tegyék számukra az ünnepeket.

LAPCSÁNKAOSZTÁS

A nyíregyházi önkormányzatnál már évek óta hagyomány, hogy az adventi idõszakban lapcsánkával
lepik meg a forgatagban sétálókat. A tirpák finomságot ráadásul mindig a város vezetõi kínálják. Idén elsõként dr. Ulrich Attila állt be a pult mögé és osztogatta az ízletes, ropogós és forró korongokat.
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ADVENTI PROGRAMOK
OROSI: December 9-én 16.00: Harmadik adventi gyertyagyújtás. Helyszín: XX. sz. Emlékpark. Lucázás – a Nefelejcs Óvoda mûsora. Helyszín: Nefelejcs Óvoda (Oros,
Deák F. u.). December 10-én 14.00: Készüljünk az ünnepre. Mézeskalács-sütés, -díszítés, csigacsinálás (a sütéshez
és a csigacsináláshoz szükséges anyagokat biztosítják).
Helyszín: Herman Ottó Általános Iskola ebédlõje. (Rossz
idõ esetén minden programot az orosi Herman Ottó tagiskola ebédlõjében tartanak meg.)
NYÍRSZÕLÕSI: Adventi programok a karácsonyi ünnepkör jegyében a Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézmény és a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtér szervezésében. December 12-én 14.00: „Adventi Forgatag”
meglepetések tárháza. 20-án 17.00: „Karácsonyi Koncert”
a településrész teljes összefogásával. Helyszín: az intézmény tornacsarnoka. 31-én 19.00: Szilveszteri mulatság.
ÖRÖKÖSFÖLDI: Programok: A Móra Ferenc Általános
Iskola diákjainak, illetve az Y2K Divattánciskola mûsora.
Zene, slágerek, ének, tánc. Karácsonyfadísz készítése, öltöztetés. Ajándék sütemény; ajándékoz a Mikulás; arcfestés; szaloncukor, mandarin, üdítõ. Helyszín: Móra Ferenc
Általános Iskola aulája. Idõpont: december 17-én 10.00
óra. A belépés díjtalan!
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KULTÚRA

ELINDULT AZ ADOMÁNY-EXPRESSZ!
Pénzadomány, tartós élelmiszer, plüssállat – többek
között ilyen felajánlásokat vár a nyíregyháziaktól a Magyar Vöröskereszt. A nagy múltú szervezet SzabolcsSzatmár-Bereg megyei munkatársai a karácsonyi ünnepek
alkalmából rászoruló családoknak gyûjtenek. A Nyír Plaza
földszintjén berendeztek egy üresen álló helyiséget és itt
fogadják a felajánlásokat, karácsonyig mindennap 10 és
18 óra között. Az adományokból egységcsomagokat készítenek és azok kaphatják meg, akik a leginkább rászorultak. A Vöröskereszt arra is felhívja a figyelmet, hogyha
valakinek a Malom utcai irodájuk van közelebb, akkor ott
is átadhatja a felajánlását.

ADVENT A MÚZEUMFALUBAN

HÁROM ÚJ KIÁLLÍTÁSSAL ÜNNEPEL A MÚZEUM
148 éves lett a Jósa András Múzeum. Az intézmény
túlélt forradalmakat, háborúkat, rendszerváltozásokat és
ma több mint egymillió darab mûtárgyat õriz. Az intézmény a jubileum alkalmából hagyományos ünnepséget
szervezett a városházán. A résztvevõk ezt követõen megkoszorúzták az alapító és névadó Jósa András nyíregyházi sírját, majd délután három vadonatúj kiállítás nyílt meg
a Benczúr téren.

orvos-polihisztornak köszönhetõ a megalapítása, akit Jósa
Andrásnak hívtak. A hálás utókor róla nevezte el a közgyûjteményt, de õ lett a helyi kórház, sõt egy egész városrész névadója is. A múzeum minden évben megemlékezik az intézmény születésnapjáról, és az ünnepségre Jósa
András leszármazottjait is meghívják. Idén egy déd- és egy
szépunoka jött el a városházára. Vígh Gáborné elmondta,
nagy tisztelettel ápolják híres õsük emlékét és örülnek,
hogy Nyíregyháza város is fontosnak tartja a Jósa hagyaték megõrzését.

EGYMILLIÓS GYÛJTEMÉNY
– Több mint egymillió darab mûtárgyat õriz a nyíregyházi múzeum, melynek elsõ kincseit sok esetben még a
Jósa András vezette csapat forgatott ki a nyírségi földekbõl – errõl már Bene János beszélt az ünnepségen. Az
igazgató büszkén mondta el, hogy a közgyûjteményben a
történelem viszontagságai sem tudtak kárt tenni.
– 148 év eltelt. Voltak háborúk, rendszerváltások, forradalmak, átszervezések, de a múzeum még mindig megvan. Gyarapszik és Nyíregyháza, valamint a megye életében egy olyan biztos pont, amit nem is nagyon lehet megkerülni, hiszen minden rendezvényen ott vagyunk. Kiállításainkkal bevonzzuk a látogatókat – fogalmazott Bene
János.
A Jósa András Múzeum manapság kiterjedt külkapcsolatokkal rendelkezik. Egyre szorosabb az együttmûködésük például a megyeszékhely testvérvárosában mûködõ
rzeszówi múzeummal. A lengyel kollégák, Bogdan
Kaczmar igazgató vezetésével az idén is eljöttek a születésnapra és magyar szilvából készült édességgel kedveskedtek a vendéglátóknak.

„SOKAT ÁLDOZUNK A MÚLT MEGÕRZÉSÉRE!”

Egy honfoglalás kori sarló, egy díszkard, muzeális értékû gyógyszeres fiolák és Antal József néhai miniszterelnök levele – csak néhány értékes darab a nyíregyházi múzeum kincsei közül. A város egyik legrégebbi közgyûjteménye 1868. december 1-jén jött létre. Egy akkor 34 éves

– A város nagyon büszke a múzeumára és elismeri az
ott dolgozó szakemberek munkáját – ezt már a polgármester mondta. Dr. Kovács Ferenc hozzáfûzte, a megyeszékhely igyekszik megõrizni történelmi hagyatékát, ezért
újul meg a Kállay Kúria és fejlesztik a közeljövõben 1,5
milliárd forintból a Sóstói Múzeumfalut is.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

100 ÉVE SZÜLETETT KÁLLAY KRISTÓF
Bár a Kállay család hagyatéka 1993-tól megtekinthetõ
Nyíregyházán, most újabb darabokkal bõvült a kiállítás.
Ezúttal Kállay Kristóf tárgyai kaptak helyet a tárlatban,
aki többek között a Szuverén Máltai Lovagrend meghatalmazott minisztere is volt.
Kállay Kristóf az 1944-ben bekövetkezett német megszállást követõen családjával Rómába emigrált, életének
nagy részét itt töltötte. A kiállítást a gyûjtemény vezetõje,
Mohácsi Endre történész nyitotta meg, aki beszédében
hangsúlyozta, Kállay Kristóf jó kapcsolatot ápolt több pápával és a Vatikánnal, amit ezekrõl a pillanatokról fennmaradt fotók is bizonyítanak, melyekbõl jövõre többet is
láthatnak majd a Bessenyei téren felújított, 2017 márciusában megnyíló Kállay házban.
A kiállításon a történelmi háttérrõl szóló leírások is találhatóak, melyek a Kállay család és a Vatikán kapcsolatáról, rendekrõl, illetve pápai érmékrõl nyújtanak információt. A vándorkiállítást Lengyelországban állították ki
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PROGRAMOK
Az ünnepre készülõdve a Sóstói Múzeumfalu családi délutánt szervez, ahol az érdeklõdõk kreatív kézmûves ajándékokat készíthetnek szeretteiknek. Illatos
forralt bor és forró tea, mákos, gesztenyés, diós ünnepi kalács vár mindenkit, aki december 10-én felkeresi
a skanzen fûtött újlétai magtárát. Itt egy óriási „terepasztalt” is elhelyeznek, amelyen a családok mézeskalácsból falumakettet építhetnek. A látogatók megismerkedhetnek a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi népszokással, a betlehemezéssel, az aprókat pedig gyermektáncházba invitálják. A rendezvényen egységes, 200 forintos belépõjeggyel lehet részt venni.

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Az MTVA „Jónak lenni jó” programja részeként a
Nyíregyházi Cantemus Kórus jótékonysági hangversenyét tekinthetik meg – a Magyar Református Szeretetszolgálat javára – december 13-án 18.00 órától a
nyíregyházi református templomban (Kálvin tér).

ÁLLATOK
KARÁCSONYA
ÁLLATOK
KARÁCSONYA
Az Állatbarát Alapítvány forró teával és süteménnyel

Az Állatbarát
Alapítvány
forró teával
és süteménnyel
fogad
minden látogatót
az Állatok
Karácsonya
ünnepfogad
minden
látogatót
az
Állatok
Karácsonya
ünnepségen, a Nyíregyháza, Csatorna utca 2. szám
alatti
ségen, a Nyíregyháza,
Csatorna
szám alatti
Állatotthonában
december
17-én utca
10.002.órától.
Állatotthonában december 17-én 10.00 órától.

ÉRTÉKES ESTÉK
A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság várja az
érdeklõdõket a nyíregyházi nemzeti értékeket bemutató Értékes Esték programsorozatra. 2016. december
16-án 16.00 órától Szikora Tamás festõmûvész alkotásait, mint nemzeti értékünket egy kiállítással egybekötött beszélgetés keretében ismerhetik meg. Helyszín:
Jósa András Múzeum (Benczúr tér 21.). A vendégeket
köszönti: dr. Bene János múzeumigazgató. Beszélgetõpartnerek: dr. Szikora László és Madár Ximena mûvészettörténész. A részvétel ingyenes.

MANDABOKORI KARÁCSONY
December 16-án 18.00 órától a Mandabokori Mûvelõdési Házban ünnepséget tartanak. Köszöntõt
mond: Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati képviselõ. Közremûködnek: a Három Királyfi Nagycsaládos Egyesület, Végh Martin, a Generációk Mandabokori Szociális és Kulturális Egyesület, Pozsonyi
Mónika, Gyurcsánné H. Ibolya, a Bokortanyák Lakosságáért Egyesület.

LÁTHATÓSÁGI
CSOMAG AJÁNDÉKBA

elõször a Jaroslaw-i Bencés Apátságban, onnan érkezett
Nyíregyházára. A különleges tárgyak január végéig tekinthetõk meg.
(Szerzõ: Szilágyi Bella)

Egy nyíregyházi vállalkozás – és Szabó Gergõ városgondnok mint ötletgazda – segítségével félszáz láthatósági mellényt is tartalmazó készletet adtak át kerékpárosoknak Nyíregyházán. A csomagban elsõ és hátsó lámpa, fényvisszaverõ karpánt, valamint küllõprizma is megtalálható. A felajánlott készlet utolsó darabjait a napokban adják
át a rendõrség közremûködésével.
2016. DECEMBER 9.
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AKTUÁLIS

TOP 100: TERÍTÉKRE KERÜLT MEGYÉNK GAZDASÁGA
A közelmúltban bemutatott TOP 100 Magazin hû képet fest megyénk gazdaságáról. A Kelet-Magyarország az
idén is megtartotta szokásos gazdasági seregszemléjét,
melyet hagyományosan a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve szervez meg. Az esemény
az évek során komoly rangot vívott ki a megye vállalkozóinak és cégvezetõinek körében. Mint minden esztendõben, így most is gazdára talált a TOP 100 Gazdasági
Díj, melyet ezúttal Karaffa Róbert, a Mátészalkán mûködõ Carl Zeiss Vision Hungary Kft. ügyvezetõ igazgatója
vehetett át.
A Hotel Korona dísztermében megtartott rendezvényen
a Kelet-Magyarország fõszerkesztõje, Nyéki Zsolt az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva azt emelte ki, hogy a
vendégek megismerkedhetnek a megye gazdasági viszonyait leképezõ friss számadatokkal, úgy mint árbevétel,
nyereség vagy a foglalkoztatottak száma. Az idei rendezvényen a meghívott elõadók a megyei területfejlesztés
kardinális kérdéseit is érintették, de a minimálbér-emelés
és közmunka-program problematikája is szóba került.
A megyei kormányhivatal és a helyi vállalkozások közti kölcsönhatásról beszélt a TOP 100 rendezvényen Kocsis Sándor kabinetvezetõ. Szerinte a cégek szempontjából évrõl évre egyszerûbb és hatékonyabb az ügyintézés,
gyorsabb a döntéshozatal. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal kabinetvezetõje kiemelte: a magyar kormány több megyei beruházást is kiemelt beruházássá nyilvánított, így a LEGO, az INTERSPAN, a Master
Good és az AlcoWorld is a szokottnál gyorsabban valósíthatja meg elképzeléseit.

Pillanatkép a gazdasági seregszemlérõl, a magazin és a sorrend bemutatása után

NYÍREGYHÁZI TÁVLATOK
A nyíregyházi önkormányzatot Batizi Tamás képviselte, aki részletekbe menõen vázolta fel a város távlati terveit a hallgatóságnak. A kabinetvezetõ kiemelte: nettó 3
milliárd forintból felépülhet egy atlétikai centrum, ami
nemcsak a helyi atléták számára lehet örömteli hír, hanem a régióban egyedüliként, sportszállóként is funkcionálhat. Folytatódnak a városban az útfelújítások, a Sóstói
Múzeumfalu új, a mai fiatalokat is lekötõ attrakciókkal
bõvülhet, fejlõdhet az állatpark, de „nagy durranás” lehet
a négycsillagos szálloda is.
Az intézményfenntartói szerepkörbõl a területfejlesztés

koordinátorává avanzsált megyei közgyûlés részérõl
Baracsi Endre alelnök szólt a rendezvény vendégeihez.
– A Területfejlesztési és Operatív Programok nagy része
még nincs lekötve, most 103 beadott pályázatunk van.
Azon dolgozunk, hogy az itteniek elmondhassák magukról, hogy ebben a megyében jó élni és adott esetben jó ide
visszajönni – fogalmazott a megyei közgyûlés alelnöke,
aki hozzátette: a pályázatok révén szeretnék segíteni mind
a foglalkoztatókat, mind pedig a foglalkoztatottakat. Egyébként a TOP 100 szereplõi változatlanok az élen a tavalyihoz
képest a nettó árbevétel alapján: ott van az elsõ ötben a Michelin, a Master Good, a LEGO, az NZRT-Trade, majd Szatmár
Optik, Eissmann és MARSO a további sorrend.

KÉTSZER MENTETTÉK MEG
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

(Fotók: MTI)

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
december 16. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A napokban bejárta az országos sajtót a
hír, hogy egy nádasba tévedt õzet mentettek ki a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. munkatársai Nyíregyházán. Az olvasók nagy örömére pedig, a kis bambi kiszabadításának folyamatát az MTI egyik fotóriportere, Balázs Attila is szinte teljes egészében dokumentálni tudta...

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 www.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról.
További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524543) ügyfélfogadási idõben.
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cot alkotva mentették ki a megrémült állatot.
– Éles hangon visított az õz, mikor kimentettük a vízbõl. Magamhoz szorítottam,
éreztem, nagyon vert a szíve, hiszen meg
volt rémülve. Szárazra töröltük, majd mikor már beültünk vele az autóba, megnyugodott. Kivittük a Sóstói Múzeumfalu melletti területre, hogy ott elengedjük, de szegény állat annyira zavart volt, hogy nekiment a kerítésnek és beszorult annak két
vasa közé, így még egyszer ki kellett mentenünk. Aztán beszaladt az erdõbe és most
már újra szabadon élhet.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt. értékesítési vezetõje a történetrõl elmondta: az egyik gépészük vette észre,
hogy az Igrice híd alatti nádasba egy oktalan õz tévedt be. Mivel az állat valószínûleg az egyfokos vízben kihûlt volna, a
Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. munkatársai lán2016. DECEMBER 9.
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CSATORNAREKONSTRUKCIÓ NYÍREGYHÁZÁN,
AZ OROSI ÚTON
Nyíregyháza szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése az 1960-as évek közepén kezdõdött. A közel teljes körû kiépítés (96%) 2015. évben zárult,
aminek eredményeként jelenleg Nyíregyháza
szennyvízhálózata 759 km hosszú, ebbõl gravitációs gerincvezeték 413 km, nyomóvezeték 126 km,
bekötõvezeték 220 km.
A 413 km gravitációs gerincvezetékbõl 39 km beton, 42 km azbesztcement, 70 km kõagyag, 262 km
mûanyag vezeték.
A beton és azbesztcement anyagú csatornák jellemzõen 1966 és 1986 között épültek, így koruk 30
és 50 év között van.
Ezek a cementet tartalmazó anyagú csatornák
az idõ elõre haladásával korrodálnak, ami a
szennyvízben a berothadás hatására kialakuló
úgynevezett kénbaktériumok hatására következik
be. Ezek az élõlények kivonják a cementet a csõanyagból, aminek következtében az tönkremegy,
elporlik.
A tönkremenetel hosszabb folyamat, melynek bekövetkeztekor a csatornákat fel kell újítani, rekonstruálni kell.
A szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetõje a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Társaságunk feladata – a rendelkezésre álló anyagi források felhasználásával – a
szennyvízelvezetés és -tisztítás létesítményeinek jó
karbantartása, és a szükséges rekonstrukciók elvégzése. A szennyvízhálózat rekonstrukciója az elmúlt
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években is folyamatos volt, eddig mintegy 16 km nagyon rossz állapotú, elsõsorban beton csatorna került
felújításra.
A további felújításokra csatornarekonstrukciós terv
készült, ami tartalmazza a rövid, közép- és hosszú távon ütemezetten elvégzendõ feladatokat.
A következõ 15 évben – az elérhetõ források figyelembe vételével – a tervezett rekonstrukciós munkák
során közel 15 km csatorna felújítása van tervezve,
melynek várható költsége mintegy egymilliárd forint.
A rekonstrukciós munkák tervezése, ütemezése a Társaságunk által készített ipari televíziós vizsgálatok értékelésén alapul.
A terveket átírta az élet, 2016. március 11-én lakossági bejelentés érkezett, hogy a Család utca 14.
sz. alatti ingatlan területén található szennyvízcsatorna beszakadt, a kertben a szennyvízcsatorna
nyomvonala fölött a talaj kb. 5 négyzetméteres területen beomlott, a beszakadt földterületet és a csatorna nyomvonalának környezetét biztonsági okokból
körbezártuk, majd szakembereink megkezdték az
ingatlan területén található csatornaszakasz mosatását és kamerás vizsgálatát. A csatornaszakasz erõsen
korrodált, a csõfal nagymértékben elvékonyodott, és
több helyen is nagy felületen hiányzik a csõpalást
oldala, mely mögött a föld kiüregelõdött. A lyukas
csõfalon keresztül a csatornában áramló szennyvíz
elmosta a talajt, mely végül a kertben található beszakadáshoz vezetett.

Hibahely a Család utcán:

Csatorna belülrõl:

A beomlott csatornaszakasz vizsgálati eredményeinek ismeretében szükségessé vált a teljes csatornaszakasz vizsgálata, mivel ezen a vezetéken kerül elvezetésre Oros városrész, valamint az Orosi út két
oldalának összes szennyvize.
A vizsgálatok igazolták, hogy a csatorna 1215 m
hosszan az Orosi úton, a Gomba utcánál kezdõdõ és
a Liszt Ferenc utcáig húzódó szakasza erõsen korrodált, így a teljes csatornaszakasz rekonstrukcióját el
kell végezni.
A feladat elvégzésére kiírt pályázat gyõztese a
Bonex Kft. lett, aki a rekonstrukciót feltárás nélküli
módszerrel, csõbéleléses technológiával vállalta. A
kivitelezés ideje alatt a zavartalan szennyvízelvezetés fenntartását ideiglenes átemelésekkel végezzük.
A kivitelezési munka kezdete október 4. volt, véghatárideje december 15.
A rekonstrukció eredményeként a csatorna ismét
megfelelõ, újszerû állapotba kerül.
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EDZÕTÁBOR

VÁLOGATOTT MECCS

Nyíregyházán edzõtáboroztak több
korosztály kardozói. Mindez annak az
elismerése, hogy a szabolcsi megyeszékhelyen komoly szakmai munka
folyik. Még csak néhány éve alakult az
NYVSC-nél kardvívó szakág, a versenyzõk azonban egyre jobb eredményeket érnek el. Két diákolimpiai gyõztes
mellett a nõi kardcsapat bronzérmet
szerzett a közelmúltban. A nyíregyházi edzõtáborba több mint 80 gyerek érkezett az ország különbözõ pontjairól.

A kétszeres világbajnok, hatszoros
Európa-bajnok spanyol futsalválogatott
ellen lépett pályára felkészülési mérkõzésen a magyar nemzeti csapat. A
megfiatalított mieink ellen a vendégek
megmutatták, miért tartoznak a játék
szûk elitjéhez. Gyorsan és pontosan játszottak, és bár 1–1-nél még élt a remény, hogy a magyar gárda meglepetést okozhat, a spanyolok végül 5–1-re
nyertek. Másnap is vendégsiker született, 6–1 lett a végeredmény.

FUTOTTAK A MIKULÁSSAL

Ismét Mikulás-futást rendeztek Nyíregyházán. A Városi Stadionban szombaton
reggel várták azokat, akik együtt szerettek volna mozogni a Nagyszakállúval.

SPORTPROGRAM
December 11., vasárnap 11.00 Continental Aréna, Kölcsey DSE–SZEPA
AKSE nõi kézilabda-mérkõzés
December 11., vasárnap 17.00 Continental Aréna, Fatum Nyíregyháza–
MTK nõi röplabdamérkõzés

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December 11., vasárnap 20.30 Fatum
Nyíregyháza–MTK nõi röplabdamérkõzés közvetítése

– Szia baba! Tessék, neked is adok, vedd
el nyugodtan! – édességgel várta a Mikulás a gyerekeket a stadionban. Volt, aki
megilletõdött, amikor meglátta a Nagyszakállút, mások pedig bátran elmondták neki,
hogy mit rakjon a csizmájukba.
Az ismerkedés után közösen melegített
a futásra a Mikulás a gyerekekkel. Azt
mondta, az õsz beálltával már odafigyel az
étkezésre, és sokat mozog, mert különben
nem bírná a decemberi hajtást.
– Nagyon sok vitamint és zöldségeket
eszek, és ugye a rendszeres testmozgás...
El kell járni bizonyos idõközönként sportolni, és így fitten tarthatja az ember magát
– tette hozzá a Mikulás.
A Mikulás ezt követõen egy-egy kört futott a városlakókkal. A legkisebbekkel, az
óvodásokkal kezdte, majd az idõsebb gye-

rekek következtek. A leggyorsabbak még
a stadion dobogójára is felállhattak. A Nyíregyházi Sportcentrum nevében Kósa Árpád
köszöntötte a Mikulás-futás résztvevõit. Az
ügyvezetõ arra emlékeztetett, hogy három
évtizedes hagyománya van a különleges
eseménynek Nyíregyházán, amit nagyon
szívesen ápolnak.
– Én is nagy örömmel láttam a Nyíregyházi Televíziónak az archívumából azt a
felvételt, ami az 1986-os elsõ Mikulás-futásról szólt. Az ember ilyenkor mindig megdöbben, hogy eltelik 30 év és a mostani
Mikulás-futáson autócsoda van kiállítva,
azon a futáson pedig egy sokkal lassabb
életmóddal, de mennyien futottak, és milyen érdekes volt látni az akkori Ikarus
buszt. Ezt csak azért mondom, mert 30 év
nagy idõ, de a Mikulás-futás annyi változás mellett is, még mindig itt van, és azt
hiszem, hogy ezt a hagyományt igenis ápolni kell – tette hozzá Kósa Árpád.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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PROGRAMOK

MÁZS NYÍREGYHÁZÁN!
A RE-flex Moderntánc Stúdió hagyományos karácsonyi gálaestjén lép fel Mészáros Árpád Zsolt, a Budapesti Operett Színház mûvésze. A december 18-án, vasárnap 16.00 és 18.30-kor, a Móricz Zsigmond Színházban tartandó elõadásokon híres musicalek betétdalait énekli, melyekhez Rácz Erika, a táncstúdió vezetõje készítette a koreográfiákat. Jegyek a színház jegyirodájában kaphatók.

PROGRAMOK
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Vécsey utcai: december 9-én 16.00: Karácsonyváró szöszmötölõ ovisoknak. 16án 16.00: Mézeskalács-party kicsiknek-nagyoknak. Sóstóhegyi: december 12-én 15.00: Könyvtári karácsonyfa készítése
könyvekbõl. Orosi: december 13-án 11.00: Luca-napi népszokások. Örökösföldi: december 16-án 16.00: Karácsonyi
ügyeskedõ.
BIBLIAI ELÕADÁS. Eljön! címmel ádventi bibliai elõadásokra várják az érdeklõdõket december 9–11-éig a Metodista Egyház Színház utca 6. szám alatti imatermébe. Igét hirdet: Hajduné Csernák Erzsébet, dombóvári metodista lelkész.
9-én 18.00: Várni azt, aki megszabadít. 10-én 18.00: Várni
méltó módon. 11-én 10.00: Várni, mint a világosság fiai.
AZ ALVÉGESI MÛVELÕDÉSI HÁZ adventi programjai:
december 10-én 10.00–12.00 óra között karácsonyi képeslap készítése. 13-án 10.00 „Szép karácsony immár eljõ...” –
az Alvégesi Nyugdíjas Klub karácsonyi rendezvénye. 16-án
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.
17-18-án 18.00 Pirkadat..., Nagyharang..., Alkonyat... – a
Nyírség Táncegyüttes kamara táncszínházi elõadása. 19-én
10.00–14.00 Karácsonyi szöszmötölõ – kézmûves ajándékok, karácsonyfa-, ajtó-, ablakdíszek készítése gyerekeknek.
MEDVEBOCSOK KARÁCSONYA. A Burattinó Bábszínház
elõadásai: december 10-én 16.00: Medvebocsok karácsonya,
11-én 10.00: Télapóca pácban van. A decemberi elõadások
elõtt és után kézmûves foglalkozásra várják az érdeklõdõket.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
MEDIBALL – Labdajáték az egészségért. Várják az érdeklõdõket a december 11-én 10.00–17.00 óráig megrendezésre kerülõ Értsünk Szót Fesztiválra (workshopok képzett oktatók segítségével) és a 17.00–19.00 óráig tartandó színvonalas „Ünnepváró” MediBall Gálára (a mûvészetek találkozásának jegyében). Helye: Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.,
Zrínyi Ilona Gimnázium Tornacsarnoka. A program célja, hogy
a MediBallt erõsítsék oly módon, hogy egy nap alatt megmutatják a MediBallban rejlõ számtalan lehetõséget: versenysport, szabadidõsport, képességfejlesztés, mûvészi önkifejezés, fogyatékkal élõ társaink esélyegyenlõsége a mozgásban...

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 10., szombat 19.00 Emilia Galotti, Kelet
bérlet, Nagyszínpad
19.00 A fajok eredete, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara
December 12., hétfõ 10.00 Vuk, Pán Péter bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 Tündér Lala, Kuka bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Vasvári „D”
bérlet, Krúdy Kamara
December 13., kedd 10.00 Vuk, Pumukli bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Emilia Galotti, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Korányi „A”
bérlet, Krúdy Kamara
December 14., szerda 10.00 Vuk, Shrek bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Emilia Galotti, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Korányi „B”
bérlet, Krúdy Kamara
December 15., csütörtök 10.00 Vuk, Szimba bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 Tündér Lala, Morgó bérlet, Nagyszínpad
19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,
Krúdy bérlet, Nagyszínpad
December 16., péntek 10.00 Vuk, Szivárvány bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 Tündér Lala, Kisherceg bérlet, Nagyszínpad
19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Bérletszünet, Nagyszínpad
2016. DECEMBER 9.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Halkóné dr. Rudolf Éva (3. sz. vk.
önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. december 12., 17.00 óra.
Helyszín: Jósavárosi Polgárõr
Egyesület irodája.
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk.
önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. december 13., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.
BESZÉLGETÉSEK A 20. SZÁZADRÓL. A Magyar Nemzeti
Levéltár Sz-Sz-B Megyei Levéltára várja az érdeklõdõket a
Beszélgetések a 20. századról c. rendezvényre december
12-én 11.00 órakor a levéltár kutatótermébe, ahol Kovács
Ferenc hódmezõvásárhelyi helytörténésszel az Országzászló
mozgalom Szabolcs és Szatmár vármegyei történetérõl
Gottfried Barna fõlevéltáros beszélget.
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: december 12-én 11.00: Boldika karácsonya. Közremûködik: NJOY együttes. 14.00: Adventi barkácsoló. 17.00: A trópusok ajándékai. Hajdú Zsanett vetítettképes kötetbemutatója. 13-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj!
14.00: Advent fényei. 17.00: Bibliai szabadegyetem – Krisztus és az adventi várakozás. Elõadó: Czinkota András. 14én 14.00: Adventi barkácsoló. 16.00: A Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Szemle IV. számának bemutatója. Bemutatja:
Karádi Zsolt és a szerkesztõség. Vendég: Seszták Oszkár.
15-én 14.00 Meséld te a végét! 16.00: Kvízparti középiskolásoknak.

„ÉRTÉKES BARANGOLÁS”
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a
magyar kultúra értékeinek – kiváltképp nemzeti értékeink – megismertetése céljából országos döntõvel végzõdõ vetélkedõt hirdetett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mûködõ általános és középiskolák 5–8. évfolyamos, illetõleg a középiskolák 9–13. évfolyamos tanulói
részére. Jelentkezési határidõ: 2016. december 11. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.
COMPUTER RETRO – az informatika hõskora címmel nyílik tárlat december 12-én 14.00 órai kezdettel a volt SZÜV
székházban (Vasvári Pál u. 1.). A ’80-as, ’90-es évek sztárszámítógépeit, valamint a SZÜV hagyatékot mutatják be. Korhû helyszínen láthatóak majd a korabeli eszközök, melyek
között lesznek mûködõ és kipróbálható gépek is. A belépés
ingyenes, tárlatvezetés elõre egyeztetett idõpontban. Megtekinthetõ: 2017. március 2-áig, kedden, szerdán, csütörtökön
10.00–16.00 óra között. Érdeklõdni: 30/218-1021.
ADVENT BORBÁNYÁN. A Borbányai Mûvelõdési Ház
programjai: december 12-én 14.00 A Margaréta Nyugdíjas
Klub karácsonyi ünnepsége. 16-án 17.00 Borbányai karácsony.
KÖZMEGHALLGATÁS. A nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart december 13-án
14.00–15.00 óráig. Cím: Nyíregyháza, Nemzetiségi Ház,
Árpád u. 41.
ÜDVÖZLÕLAP-KÉSZÍTÉS. A Csiriptanya Játéktár programjai: december 13-án 14.00: Üdvözlõlap készítése. 14-én
10.00: Babaangol. 15-én 14.00: Teakóstoló. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR soron következõ összejövetelét a karácsonyvárás jegyében tartja december 14-én
10.00 órai kezdettel a Nyírségi Alapítványi Könyvtárban (Ungvár sétány 5.). A délelõttöt a megjelenõ tagok és kedves érdeklõdõk által hozott – alkalomhoz illõ – versek, novellák
elmondásával, közös énekléssel teszik emlékezetessé. Témavezetõ: Bacskó Mária magyar–történelem szakos tanárnõ.
FELSÕSIMAI KARÁCSONY december 14-én 13.00 órától
a Felsõsimai Közmûvelõdési Színtéren. Köszöntõt mond:
Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati képviselõ. Közremûködnek: a felsõsimai óvodások, az Evangélikus Gyülekezeti Fiatalok Szolgálata, a Generációk Mandabokori Szociális és Kulturális Egyesület, Pozsonyi Mónika, Gyurcsánné H.
Ibolya, a Tirpák Népzenei Együttes, Megyola Józsefné.
A JÓSAVÁROSI ÜNNEPVÁRÓ elnevezésû rendezvényen
december 14-én 17.00–18.30 között karácsonyi kézmûves
foglalkozásra várják az érdeklõdõket, majd 17-én 10.00 órától Karácsonyi családi napot tartanak a Dongó együttessel a
Jósavárosi Mûvelõdési Házban.
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.
A BESSENYEI GYÖRGY Irodalmi és Mûvelõdési Társaság
december 15-én 16.30-tól rendhagyó helyszínen, a Szent
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola Könyvtárában
(Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13–19.) tartja ez évi utolsó rendezvényét. A karácsonyi hangulatú rendezvényen Savariai
Szent Márton születésének 1700. évfordulójára megjelent
emlékkötetet is megismerhetik a résztvevõk, Csermely Tibor,
a kötet összeállítója jóvoltából.
MEGEMLÉKEZÉSEK. A Váci Mihály Kulturális Központ és
a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület várja az érdeklõdõket december 16-án a Váci Mihály író-költõ születésének
92. évfordulója alkalmából tartandó ünnepélyes megemlékezésekre. Program: 9.00 Koszorúzás az író-költõ szobránál
a Bessenyei téren, majd 10.00 órától koszorúzással egybekötött megemlékezés a névadó emléktáblájánál a Váci Mihály
Kulturális Központ bejáratánál. 10.30-tól rendhagyó irodalomórát tartanak a kulturális központ második emeletén.

GAZDIKERESÕ
Oddy és Otília: 2016 szeptemberében született keverék kan és szuka, akik anyukájukkal és testvéreikkel kerültek gondozásunkba alig 2 hetesen, miután az
eredeti „gazdi” otthagyta õket egy ház
udvarában! Nagyon
kedves, játékos kutyusok, akik mára
felcseperedtek, oltásaikat megkapták,
és igazi, szeretõ gazdiról álmodnak!
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„A NÕNEVELÉS ÜGYÉNEK DIADALOS NAPJA”

A LEÁNYKÁLVINEUM ALAPÍTÁSÁNAK
90. ÉVFORDULÓJÁRA 1.
Lukács Ödön református lelkész már az 1880-as években gondolkodott egy Nyíregyházán felállítandó nõnevelõ intézetrõl, de az csak 1902 õszén, Görömbei Péter
esperessége alatt nyithatta ki kapuit. A leányinternátust a
felsõ-szabolcsi református egyházmegyében szolgáló lelkészek leánygyermekeinek a taníttatására hozták létre. A
Bethlen Gábor utcai épület az elsõ világháború évei alatt
elõbb katonai kórház, majd román laktanya lett, a háború után pedig szükséglakásokat alakítottak ki benne.
Az Országos Református Lelkészegyesület 1923-ban,
Pápán megtartott közgyûlésén azt a határozatot hozta, hogy
a megfelelõ javítások és bõvítések után ebben az épületben nyissák meg a leánynevelõ intézetet. A munkálatokkal Márton László nyíregyházi mérnököt és Várallyay Sándor építési fõvállalkozót bízták meg. Az országos gyûjtés
mellett a város háromezer aranykorona segéllyel és százezer ingyen téglával támogatta az építkezést.
1926 nyarán már meghirdették a felvételt a Leánykálvineumba, mely szerint 10 református leányárvát ingyenes helyre, míg száz leányt fizetéses helyre vesznek
fel. A hirdetményben közölték a legfontosabb alapelveket is: „Az intézet mélyen vallásos s jellegzetesen református világ- és életnézet alapján rendezkedik be. Reggel, este áhítat, közös és magán bibliaolvasás, külön bibliaórák, kátérepetíciók, az énekeskönyv teljes begyakorlása, vasárnapi iskolai, leányegyesületi munka, vasárnap
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
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kétszer templom, rossz idõ esetén házi istentisztelet”. A
lányok felügyeletére és nevelésére az igazgatónõ mellett
négy tanárnõ, egy német nyelvû szaktanárnõ, intézeti lelkész és egy szintén német betegápolónõ ügyel. Az intézet érintkezési és társalgási nyelve a német, cél négy év
alatt a teljes német nyelvi készség elsajátítása. A tanító és
nevelõ személyzet a garancia arra, hogy az intézet elérje
legfõbb célját: „a régi magyar kálvinista nõtípus visszaállítását” és „sikerrel tudja fölvenni a nyílt küzdelmet a mai
divattúlzás fertõzése, fõként a leányok mind ijesztõbb módon tapasztalható elfiúsodása ellen”.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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