2

NAPRÓL NAPRA

ÚJ JÁRDA.
Átadták az Alsóbadúri
úton az újonnan
épített 317 méter
hosszú járdaszakaszt.
Ezzel a helyiek régi
vágya valósult meg.
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KÖZGYÛLÉS
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NAGYCSALÁD

HATÁRTALANUL...

13

ÖSSZEFOGÁS

JANUÁRBAN IS TARTSANAK VELÜNK!
A Nyíregyházi Napló szerkesztõsége szeretné megköszönni valamennyi olvasójának és partnerének, hogy az idén is bennünket választottak. Reméljük, hogy a
jövõben is számíthatunk Önökre. Hetilapunk legközelebb január 13-án, pénteken jelenik meg. Bár addig nem
találják postaládájukban a Nyíregyházi Naplót, mi
mégis naprakész információkkal fogunk szolgálni
Önöknek a www.nyiregyhaza.hu weboldalon és
a Nyíregyházi TV-ben. Békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk mindannyiuknak!

XXIII. ÉVFOLYAM 50. SZÁM
2016. DECEMBER 20.

MÁR KOPOGTAT A KARÁCSONY

Adventi díszkivilágításban úszik hetek óta a város, de az ünnepi készülõdést a friss és alig
várt havazás is még hangulatosabbá tette. A Kossuth téren felállított Mikulásház, a világító rénszarvas és az óriási fenyõfa a szelfizõk kedvenc hátterei lettek, de bõven akad
még hangulatos hely, ahol két ajándékvásárlás között egy-egy pillanatra meg lehet állni
és gyönyörködni az ünnep jelképeiben...

Fotó: Szarka Lajos

A FELÚJÍTOTT KÍGYÓ UTCA IS NYITVA A FORGALOM ELÕTT
Egy önkormányzati pályázat részeként szeptemberben
kezdõdött a Debreceni út–Kígyó utcai csomópont átépítése, s a kivitelezõ a munkálatokat decemberben be is
fejezte. Már nyitva áll a Kígyó utca a forgalom elõtt, szabadon használhatják a közlekedõk.
A beruházás elõtt a csomópont közlekedésbiztonsági
szempontból kedvezõtlen kialakítású volt: a Kígyó utca
irányából a közlekedés a rendkívül szûk ívbõl adódóan
balesetveszélyes volt; a balra nagyívben kanyarodók részére nem állt rendelkezésre külön forgalmi sáv, ezért
sok esetben akadályozták a kisíves, jobbra tartó jármûvek mozgásait. A Debreceni úton – a Kígyó utca irányába – a balra kanyarodó sáv „felállási” szakasza szintén
nem volt elégséges. A felújítás során egy forgalomlassító
és -csillapító csomópontot hoztak létre, átépítették a Kígyó utca burkolatát.

A forgalom- és gyalogosbiztonság növelésének érdekében
a Debreceni úttal párhuzamosan, illetve a Debreceni úton,
a csomópontot követõen a belváros irányában gyalogátkelõhely létesült. A Kígyó utcától délre esõ Virág utcai útcsatlakozást szintén átépítették. A déli oldalon kétirányú kerékpárút épült, amely kapcsolódik az Érkert városrészben, a 2015ben az Arany János utcai körforgalmi csomópont kiépítésével egyidejûleg kialakított gyalog-kerékpárúthoz.

FOLYTATÁS TÖBB PONTON
Ezen projekt keretében valósul meg az elkövetkezõkben a Törzs utca három csomópontjának átépítése, és a
Kígyó utcától induló, Debreceni út–Tünde utca–Kállói út–
Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülõ kerékpáros létesítmények révén az érintett Borbánya városrész
kerékpárosbaráttá tétele.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Az autósok már birtokba is vették a Kígyó utcát
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KEDD

MIKULÁSVONAT INDULT

IDÕSÜGYI TANÁCS

Mikulásvonat indult az evangélikus
általános iskola 4. a osztályos tanulóival Budapestre, ahol a Fõvárosi
Nagycirkusz elõadásán vettek részt.
A vonaton pózoltak a fiatalok az öreg
Mikulással és még csomagot is kaptak tõle.

Idei utolsó ülésén az elmúlt egy esztendõ történéseire tekintett vissza a
városban mûködõ Idõsügyi Tanács.
Megvitatták és elfogadták a 2016-os év
eredményeit tartalmazó beszámolót,
amit aztán a decemberi közgyûlés elé
terjesztettek.

ÚJABB JÁRDÁT AVATTAK

Az átadáson Bocskai Péter, a NYÍRVV ügyvezetõje, Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati képviselõ és dr. Kovács Ferenc polgármester
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SZERETETBÕL AJÁNDÉK

SEGÍTVE TANULJUNK

A Jókai Idõsek Klubjában az elmúlt héten diót törtek és pucoltak a
tagok. Az ünnepi asztalra ebbõl készülnek a családnak a finom zserbók, bejglik. Mindemellett ünnepi
mûsort is adnak majd a Kálvineum
idõs lakóinak.

Lezárult a Mustárház és az Új Európa Alapítvány KÖSZ! programjának
„Segítve tanuljunk, segítve tapasztaljunk!” címû projektje, melyben az iskolai közösségi szolgálat keretein belül az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium fiataljai vettek részt.

Átadták az Alsóbadúri úton az újonnan
épített 317 méter hosszú járdaszakaszt.
Ezzel a helyiek régi vágya valósult meg,
biztonságossá vált a felnõttek és a gyerekek közlekedése az evangélikus gyülekezeti házig. A beruházás 11 és fél millió
forintba került.
Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati
képviselõ elmondta, amióta átadták a Felsõsimai autópálya-lehajtót, sokkal forgalmasabb

lett az út, ezért nagyon fontos volt a biztonság megteremtése. Dr. Kovács Ferenc polgármester hozzátette, az önkormányzat miután
2013-ban rendbe tette a város pénzügyeit,
lehetõvé vált a saját erõs út- és járdaépítés
Nyíregyházán. Az elmúlt négy évben 86 út
épült vagy újult meg. Az idén 7 földút kapott
új aszfaltburkolatot, 6 utcában pedig a régi
aszfaltszõnyeget cserélték le. A munkálatok
a következõ években is folytatódnak majd.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

60 ÉVES AZ APÁCZAI
60 évvel ezelõtt, 1956-ban 12-es számú Általános Iskolaként nyitotta meg kapuit a mai Apáczai Csere János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény. Az elmúlt hat évtizedre nagyszabású ünnepséggel emlékeztek szombaton az oktatási intézményben.
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KÖZELÍTÉS ’56 HÕSEIHEZ

BECSENGETTEK

Mozaikok Nyíregyháza és Szabolcs
megye XX. századi történelmébõl. A
sorozat második kötetét mutatták be a
Jósa András Múzeumban, amely 1956
helyi és megyebeli eseményeivel foglalkozik. A könyv szerzõje dr. Takács
Péter történész.

Mindenkinek becsengettek címmel
rendezett konferenciát a Down Egyesület és a megyei pedagógiai szakszolgálat. A korai fejlesztés jelentõségére
hívták fel a szakemberek figyelmét
annak érdekében, hogy az érintettek
idõben integrált oktatást kaphassanak.

CSÜTÖRTÖK
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PÉNTEK
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Andó Károly, az intézmény igazgatója
kifejtette, a pluszt abban nyújtja az iskola,
amit minden pedagógusnak meg kell tenni bármelyik intézményben. Ez pedig a
gyermekközpontúság, a gyermekszeretet,
és a szakma, valamint a hivatástudat ápolása és a szülõkkel való jó kapcsolat. Jelenleg 860 diák tanul az intézmény falai

között. Õket ebben a tanévben 65 pedagógus oktatja. Az elmúlt hat évtized alatt
írókat, orvosokat, sportolókat, nyelvészeket és tanárokat nevelt ki az intézmény.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

KITÜNTETTÉK SZÍNÉSZNÕNKET
Átadták az epizodistákat jutalmazó
Aase-díjakat a Bajor Gizi Színészmúzeumban hétfõn megrendezett ünnepségen. Az eseményen kiosztották a Domján Edit-díjat is, amelyet Széles Zita (a
képen balra), a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színmûvésze nyert el.
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NYÍRSÉG SIKER

ADVENT NYÍRSZÕLÕSÖN

Az Aranysarkantyús és Aranygyöngyös Szólótáncfesztivál jászberényi elõdöntõjében kitûnõen szerepeltek a Nyírség Táncegyüttes szólistái! Bohács Gitta
és Éder Róbert, Szûcs Nóra és Demarcsek Dániel, valamint Szél Gábor Békéscsabán mérhetik össze tudásukat.

Adventi Forgatagot rendezett a
Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtér az
Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szõlõskerti Tagintézményében. Vásári kavalkád várta a városrész apraját
és nagyját, volt adventi gyertyagyújtás,
Luca-napi gyermekmûsor, zene és tánc.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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AKTUÁLIS

NYTV ÉVZÁRÁS FILMPREMIEREKKEL
Idén is tartalmas programokkal várja a Nyíregyházi
Televízió mindazokat, akik a karácsonyi idõszak egy részét a képernyõ elõtt töltik.
Nyíregyháza 2016. | 12. | 16.
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDÔDÖTT A „NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM”
CÍMÛ PROJEKT NYÍREGYHÁZÁN
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2,056 milliárd forint 100 százalékos intenzitású
támogatást nyert a „Nyíregyházi Foglalkoztatási
Paktum” címû, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001
azonosítószámú projekt megvalósítására.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.
március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum”
címmel. A pályázat megvalósítása konzorciumi
formában történik az állami foglalkoztatási szervként
eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
közremûködésével.
A konzorcium célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási
határain belül egy átfogó, jól mûködô foglalkoztatás
növelését célzó együttmûködés (paktum) jöjjön létre,
amely hosszú távon fenntartható megoldást jelent a
város foglalkoztatási problémáira.
A pályázati program fô tevékenységeként támogatja a
foglalkoztatási megállapodás (paktum) létrehozását,
illetve lehetôséget biztosít munkaerô-piaci programok,
képzések megvalósítására, célcsoportok támogatására.
A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Fôosztálya, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara – mint kötelezô tagokkal –, továbbá a
gazdasági élet és vállalatok képviselôi, képzési és civil
szervezetek együttmûködésével jön létre. A munkaerôpiaci beavatkozások koordinálása és a támogatások

szinergiája érdekében a foglalkoztatási partnerség
együttmûködik a Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkaerôpiacért és Képzésért Felelôs Államtitkárságával.
A projekt keretében a város területén mûködô
vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerôigényeibôl kiindulva, képzési és foglalkoztatási
programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a
munkaerôpiac bôvítéséhez, a hátrányos helyzetû és
inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó
célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és
elhelyezkedéséhez.
A projekt célkitûzései szerint a támogatások
eredményeként a munkaerô-piaci programokba minimum 1408 fô kerül bevonásra, akik közül az álláshoz
jutók száma legalább 786 fô (közülük 275 fô képzésen
is részt fog venni). A támogatást követô 6 hónappal
állással rendelkezôk száma 401 fô.
A program keretében 2016 novemberében létrejött a
Paktumiroda, melynek feladata a paktumtagok és
egyéb szervezetek közötti koordináció és információáramlás fenntartása, a kapcsolatrendszer mûködésének biztosítása.
Jelenleg a projekt elôkészítési szakasza zajlik, amely
a teljes megvalósítás megalapozását szolgálja. Ez idô
alatt kidolgozásra kerülnek az egész rendszert
szabályzó elôzetes igényfelmérések, elemzések,
tanulmányok, stratégiák, akciótervek, amelyek szintén
bemutatásra kerülnek majd az érdeklôdôk számára.
További információ kérhetô:
Puskás Ildikó, Paktumiroda-vezetô
puskas.ildiko@nyiregyhaza.hu

A Kéry Péter által készített, a Krúdy Art Moziban már
vetített friss alkotások (a Városépítõ polgármesterek – a
Bencs család, és az Épül a város! – Nyíregyházát építõ
mesterek) televíziós premierje 25-én 17 órától, illetve 26án 19.25-tõl látható, késõbb többször ismételve. A 20 éves
állatpark jubileumára és a cápa Varsóból való elhozataláról
Miló Mihály készített különleges magazinmûsorokat (vetítés: 26-án 18.55-kor és 25-én 19.40-kor). Emellett csodálatos, lélekemelõ koncertek, hangversenyek sora lesz
az NYTV mûsorán: képernyõre kerül többször is a
Cantemus (például 24-én 19.30-kor), Kocsis Zoltánra
emlékezve egy nyíregyházi fellépését közvetítjük a nemzeti filharmonikusokkal (24-én 22.00-kor), Rákász Gergelyt az orgona mögött láthatjuk (26-án 17.35-kor), a
Talamba Együttest az ütõhangszerek környékén (26-án
20.05-kor), Illényi Katicát pedig a hegedûje társaságáIllényi Katica

ban (25-én 17.35-kor). Emellett a régmúltba is elkalauzoljuk a kedves nézõket a hagyományokat felelevenítve
egy sonkádi betlehemessel, szatmári disznótorossal, s az
ünnep idején a szaloncukor történetével és a Mikulás
legendájával is megismerkedhetnek. S hogy a tánc se
maradjon ki a programból: a Szalagavató-sorozat különleges darabja, a Mûvészeti Szakgimnázium mûsora a
szentestén, másnap pedig a RE-flex évzárója élvezhetõ.
Részletes ajánló a nyiregyhaza.hu-n, pontos mûsorrend
a nyiregyhazitv.hu-n.
A szilveszter a Nyíregyházi Televízióban „két napig
tart”, hiszen a hagyományoknak megfelelõen a december 30-ai mûsorfolyamot szilveszter délutánján-éjjelén megismételjük, kiegészítve természetesen éjfélkor
a himnusszal és a polgármesteri újévi köszöntõvel. A
mindkét napon fél négykor induló programban látható a Móricz Zsigmond Színház Moliére elõadása (Tudós nõk), valamint az idei Sunshine szülinap és a Retro
Fesztivál legjobb pillanatai, sztárjai, exkluzív interjúkkal. Láthatjuk (hallhatjuk) a LIKE2 tehetségkutató döntõseit, és megnézhetjük a Szalagavató-sorozat legszínesebb produkcióit. Éjfél után pedig nótashow indul,
egy õszi, telt házas est dalolásra csábító hangulatát
visszaidézve. Töltse velünk az óév zárását is!

PBSZ: MÁR 25 ÉVE SZOLGÁLJÁK A BIZTONSÁGOT!
Elégedetten tekinthet vissza az elmúlt negyedszázadra Mandrik István, a PBSZ Kft. (polgári biztonságvédelmi szolgálat) ügyvezetõje: több ügyfelük az elsõ perctõl partnerük, folyamatosan megújultak bõvítve a tevékenységi területüket, országosan is jegyzik õket szakértõként s részt vállalnak a társadalmi életben is.
Elenyészõen kevés cég érte meg ezt a jubileumot
azok közül, akik a rendszerváltás környékén alakultak. A cég ügyvezetõje, Mandrik István az ünnepi rendezvényen azt mondta: a fennmaradás és továbblépés, tehát a siker kulcsa számukra a türelem és a megbízók igényeihez való igazodás mellett az, hogy mindig a gazdasági gyakorlatnak és a biztonságvédelem
aktuális tudásának megfelelõ, korszerû lépéseket javasolnak a partnereknek. Tehetik, hiszen a vállalkozás munkatársai több területen elismert szakértõvé
váltak, élükön az elsõ számú vezetõvel, aki két országos szakmai fórum, köztük az Országos Munkavédelmi Bizottság ügyvivõje. Mint fogalmaz, ahhoz,
hogy valaki szakértõvé váljon a területén, sok munka, példás gyakorlat és jó hírnév kell – náluk egyikbõl sincs hiány.

2016. DECEMBER 20.

SIKERESEN IGAZODTAK
A VÁLTOZÁSOKHOZ
Pedig nekik is meg kellett küzdeni negyedszázad alatt a
buktatókkal: a jogszabályok és a követelmények, elvárások folyamatos változásaival és még a túlterjeszkedés veszélyeivel is. A válaszaik mintaértékûek voltak. Takarékos
gazdálkodás, minõségi munka, magas szintû szakértelem
(gyakori képzésekkel) és a jövõbe vetett hit. Ahogy a tevékenységük az élethez igazodva bõvült, még a nevük is vál-

tozott. A biztonságiból biztonságvédelmi szolgálat lett,
megõrizve a vagyonvédelem „jól bevált” területeit (élõ
erõs, elektronikai), s erõsítve a mechanikai részt. Sõt, most
már a komplex vállalati biztonságvédelmet tartják központi kérdésnek, amiben a munka-, tûz- és környezetvédelem szakterületei egyaránt hangsúlyosak. S legújabban
a foglalkozás-egészségügy részeként az infekciókontroll,
tehát a fertõzésvédelem, amire szintén felkészültek.
Az, hogy a vállalat a Bencs Villában Mihálka György
kiállításának megnyitójával ünnepelt a partnerek (köztük évtizedes múltra visszatekintõ ügyfelek: Volán, Michelin, NYIDOFER, önkormányzat) körében, jelzi, a mûvészetek, kultúra támogatása is szívügyük, s a társadalmi jelenlét, melyet számos egyesületi tagságuk is bizonyít. Ahogy Mandrik István mondja – aki épp aznap,
november 24-én kapta meg a megyei tûzoltó szövetség
elismerését –, teszik mindezt jó szívvel, a megye érdekében. Terveik szerint a következõ 25 évben is!
(x)
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KARÁCSONY

EGYHÁZI GONDOLATOK A KARÁCSONYRÓL
REFORMÁTUS: ÜZENET A MENNYBÕL...
Vannak élethelyzetek, amikor nagyonnagyon várunk arra, hogy valaki megszólaljon. Várjuk egymás bocsánatkérõ szavát vagy az erre adott megbocsátottam
feleletet. Sokáig emlegetjük kisgyermekünk elsõ tiszta szavait. Feszülten várjuk,
hogy betegünk megszólaljon újra vagy
legalább még egyszer... És micsoda méltóság az emberiség számára, hogy az Isten, a világ Ura, teremtõje szól. Az elsõ karácsonyig sok-sok kiválasztottja által adott
biztató jeleket és egyértelmû felemelõ üzeneteket, de karácsonykor mindent kimondott a Gyermekben. Kimondta azt, hogy
eddigi szavai helytállóak, s minden ez utáni szava is megbízható és biztató. Kifejezte ezzel azt, hogy lesznek még egészen emberközeli Tõle jövõ üzenetek. Elmondta a
karácsonykor érkezett Jézus Krisztus által,
hogy szándékában áll velünk foglalkozni.

Törõdik, gondot visel rólunk, sõt az elképzeléseinket felülhaladóan nem egyszerûen a kinyilvánított igényeinket elégíti ki,
hanem a valóságos szükségünket adja meg.
Nem egyszerûen egy csodálni való gyermek a karácsony lényege, hanem a Megváltó Krisztus, aki a földi lét határán túlra is
elkíséri érdeklõdésünket, figyelmünket és
megteremtette mennyei szükségünk feltételét. Isten különösen szólalt meg újra karácsonykor és elmondta az igazi életegyensúlyunk feltételeit. Az angyalok ezt
kiáltották a mi világunkba akkor, s ma itt
nekünk: „Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat” Lukács evangéliuma
2,14. Teljesüljön ez a mi nemzedékünkben és így nálunk és közöttünk is!
Dr. Gaál Sándor református espereslelkipásztor

RÓMAI KATOLIKUS: KARÁCSONY ÜNNEPE IS TITOK
Templomi adventi kalendáriumunk az
egyik reggelen egy mogyoróval ajándékozott meg, amelynek kemény héját fel kellett törni ahhoz, hogy hozzájussak a tartalomhoz, a zamatos mogyoróbélhez. Vannak azonban életünkben olyan titkok, amelyeket nem lehet feltörni. Kutatni, fürkészni, fejtegetni lehet, mígnem eljutunk a felismerésig, hogy a titokkal szemben a helyes magatartásunk a befogadás, az elfogadás. Karácsony ünnepe is titok. A keresztényeknek Isten megtestesülésének a titka, amikor szeretetbõl, értünk, emberekért
az Isten vállalta emberi életünket, hogy nekünk üdvösségünk legyen. A nem hívõknek is titok, mégpedig a szeretet titka. Annak a szeretetnek, amely képes rávenni
minket, hogy kilépjünk önzésünkbõl, magányunkból, kényelmünkbõl, és elinduljunk a másik ember felé, felajánlva segít-

ségünket, megosztva vele életünket, idõnket és meglepve õt valami ajándékkal,
amely örömet, könnyeket csal a szemébe.
Ne akarjuk minden áron feltörni ezeket a titkokat, mert eltelik az ünnep ahelyett, hogy befogadtuk, megéltük volna.
Képzeld el, hogy karácsony éjszakáján
kopogtatnak az ajtódon, egy gyermek áll
a küszöbön, senkije nincsen és semmije
nincsen. Mit teszel? Kikérdezed? Rágódsz rajta hogyan lehet ez? Ki tehet
róla? Kinek a felelõssége? Milyen szervezethez fordulhatok?... Vagy befogadod? Megmosdatod és asztalodhoz ülteted, vele étkezel, és megölelve szeretettel ágyba bújtatod? Ez utóbbi a karácsony. A szeretet befogadása a befogadó szeretet. Olyan titok ez, amelyet vétek eltitkolnunk!
Tóth László római katolikus plébános

GÖRÖG KATOLIKUS: JÓKÍVÁNSÁG
Többet, jobbat nem kívánhatunk, mint
amit karácsony ünnepe üzen:
Van, aki szereti az ikonokat, s van, aki
nem. Talán azért, mert azok elsõsorban
nem esztétikai élményt kívánnak nyújtani, hanem tanítanak. Sajátos stílusban,
sajátos ábrázolással, ám erõs kötöttségekkel. Ez alatt azt értjük, hogy vannak
jegyek, amelyek minden egyes ikonon
ugyanúgy jelennek meg, ugyanazt jelentik. A karácsonyi ikon középpontjában,
legnagyobb alakként az Istenszülõt látjuk, aki Jézusra mutat. Arra a Jézusra,
aki nem kisbabaként, hanem a felnõtt
test arányaival, nem pólyába takarva, hanem halotti lepelbe tekerve fekszik, s
nem jászolban, hanem koporsószerû sírboltban.

Az ünnep ilyen
ábrázolása azt
tudatosítja bennünk, hogy a megszületõ Gyermek
ugyanaz a Krisztus, aki
nagypénteken meghal értünk, aki húsvétkor feltámad, halálával legyõzve a halált, hogy szeretet-áldozatával megváltson bennünket. A tanítás, ami egyben
Egyházunk „jókívánsága” karácsonykor
(is) a Kedves Olvasók felé: tudjunk mindenkor Krisztusra figyelni, lássuk meg a
Kisdedben a Megváltót, keressük és találjuk meg Õbenne életünk értelmét és
célját!
Nyíregyházi Egyházmegye – Görögkatolikus Egyház

EVANGÉLIKUS: VALÓBAN ÜNNEP LEGYEN!
„Abban nyilvánult meg Isten irántunk
való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte
el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala.”
János 1. levele 4,9. Az elmúlt években,
évtizedekben egyre inkább tapasztaljuk,
hogy az ünnepeink hangsúlyeltolódás áldozataivá váltak. A lényeges lett lényegtelen, a lényegtelen lett lényeges. A külsõséges dolgokat helyeztük elõtérbe, ami
pedig igazán fontos, a háttérbe. Karácsony ünnepe az általános vélekedés szerint a szeretet és az ajándékozás ünnepe, de kevesen tudják és gondolják, hogy
ez az egyházi ünnep nem a mi szeretetünkrõl és nem a mi ajándékozásainkról
szól elsõsorban, hanem arról, hogy Valaki bennünket szeretett és mi lehetünk
Valaki által megajándékozottak. Vajon
hányan gondolnak szenteste arra, hogy

a karácsony ünnepe Isten irántunk érzett
szeretetének az ünnepe, és Jézus Krisztus földre jöttében mi lettünk megajándékozottak?! Isten elkészítette számunkra a legnagyobb ajándékot, a megváltás
ajándékát, s az „ajándékdobozában” a
bûnbocsánat és az üdvösség ajándéka lett
átadva Jézusban. Kérdés az, kell-e az az
Ajándék, amit Õ kínál, ami, – helyesebben – AKI miatt mi ünnepelhetünk? De
jó lenne, ha helyére kerülnének a dolgok az ünnepeinkben, és ami eddig lényegtelen volt, az lenne igazán lényeges!
Ha megtapasztalnánk, hogy Valaki
elõbb szeretett minket (I Jn 4,19), és Valaki (már) megajándékozott bennünket
(Tit 2,11), hogy az ünnep legyen valóban ÜNNEP!
Zsarnai Krisztián evangélikus esperes

EZ MÁR MENNYBÉLI SZÜLETÉSNAP
December 15-én lett volna 90 éves dr. Váradi
József pápai protonotárius, fõesperes, kanonok,
püspöki helynök, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház plébánosa. – Az elsõ
emlékem róla, hogy a templomi bemutatkozásakor egy kis termetû pap úgy lelkesedik az ambo
elõtt, hogy euforikus hangulatba hozta a templom hívõ népét. A jövõ lelki programjának a terveit harsogta. Nyíregyházán, az Északi temetõ
papi sírkertjében mindig friss virág jelzi híveinek szeretetét.
Csermely Tibor
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ÉSZREVÉTLENÜL LOPJÁK AZ ALKATRÉSZEKET AZ AUTÓKRÓL?
Parkoló autókra újabban kétféle veszély leselkedhet.
Egyrészt gyakori, hogy „véletlenül” meghúzzák egy másik gépjármûvel, a károkozó pedig jobbnak látja mihamarabb elhagyni a helyszínt, másrészt pedig mostanság
egyre-másra hallani olyan történetekrõl, amelyek arról
szólnak, hogy alkatrészek tûnnek el róluk...
A napokban az egyik Érkerti városrészben élõ olvasónk
azzal keresett meg minket, hogy a lakótömb elõtt parkoló
autójukról valaki eltulajdonította a hátsó kipufogódobot.
Miután az esetet elmesélte ismerõseinek, kiderült: az Univerzum környékén és Örökösföldön szintén ilyen alkatrész tûnt el a parkoló autókról, a belvárosban a féltengelyrögzítõ csavart lopták le, és szintén ott, vélhetõen szórakozásból, valaki vagy valakik, kilazítottak 3 kerékrögzítõ csavart. (Ezek balesetveszélyt is okozhatnak, és sok esetben csak késõbb tûnnek fel a tulajdonosoknak.) Az elkövetõk ezekkel akár 100 000 forintos kárt is okoztak a tulajdonosoknak.

NEM ÉRKEZIK BEJELENTÉS
Az olvasó levelével megkerestük a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendõr-fõkapitányságot. Mint kiderült, az
esetek elenyészõ száma jut csak el hozzájuk. Fehérvári
Marietta sajtóreferens, címzetes rendõr százados arról tájékoztatta szerkesztõségünket, az elmúlt idõszakban Nyíregyházán gépjármûvek, rögzítõcsavarok eltulajdonításáról nem is érkezett bejelentés a rendõrségre. Egy esetben
tettek feljelentést kipufogódob eltulajdonítása, valamint
három esetben katalizátor lopása miatt.
– A katalizátorokat vagy szakszerûen szerelik le az elkövetõk, vagy egyszerûen levágják. Ilyen bejelentések esetén a rendõrség mindig nyomozást rendel el a kárérték
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miatt. Ha gépkocsiról egyéb alkatrészt távolítanak el, akkor vizsgálni kell, hogy az elkövetett cselekmény bûncselekményt vagy szabálysértést valósít meg. Abban az esetben, ha a jármûrõl dolog elleni erõszakkal távolítottak el
alkatrészt, akkor minden esetben büntetõeljárást kezdeményezünk – magyarázta a sajtóreferens.

A TÉRFIGYELÕ KAMERÁK IS SEGÍTENEK
A tájékoztatás során megtudtuk, a felderítést a térfigyelõ kamerák nagyban elõsegítik. Amennyiben az eljárás

során rendelkezésre áll ilyen felvétel, a rendõrség minden
esetben vizsgálja, elemzi, értékeli azt.
A sajtóreferens felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben bárki autóját megrongálták, feltörték, vagy bármely
jármûalkatrészét eltulajdonították, ne nyúljon semmihez,
hiszen a jármûvet, és annak környezetét a rendõrség vizsgálni fogja! Hívjanak inkább segítséget, azonnal értesítsék az ingyenesen hívható 112-es segélyhívón a rendõrséget, vagy tegyenek bejelentést a legközelebbi rendõrkapitányságon!
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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KÖZGYÛLÉS

DÍJZUHATAG A DECEMBERI KÖZGYÛLÉSEN
Közel hárommilliárdból épülhet új ipari park Nyíregyházán, márciustól elkezdõdhet a Mezõ utcai csomópont
átépítése, valamint 110 millió forint értékû közutat és
közmûvet ad a LEGO a városnak – ez derült ki a múlt
csütörtöki közgyûlésen. A képviselõ-testület elé több mint
30 napirendi pont került, tárgyaltak a tömegközlekedés
jövõjérõl és a háziorvosi körzetek átalakításáról is. Mindezek mellett 12 kitüntetést is átadtak december 15-én a
városházán.

Ez alapján továbbra is 44 háziorvosi, 27 házi gyermekorvosi és 31 fogorvosi körzetre tagolódik a település. A közgyûlésen a városvezetés hangsúlyozta, a körzetek aktualizálására fõként demográfiai okok miatt volt szükség.
DR. ADORJÁN GUSZTÁV,
FRAKCIÓVEZETÕ,
FIDESZ-KDNP:

A VÁLTOZÁSOKHOZ
IGAZÍTVA

12 ELISMERÉS AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL
Valóságos díjzuhataggal kezdõdött a közgyûlés. A
napirendi pontok tárgyalása elõtt összesen 12-en vehettek át elismerést az önkormányzattól.
A közgyûlés a Nyíregyháza Város Nívódíja kitüntetést
– a Contitech Magyarország Kft.-nek adományozta,
amelyet Jókay László ügyvezetõ igazgató vett át.
A közgyûlés Nyíregyháza Városért Bencs Kálmándíj kitüntetésben részesítette:
– Szarkáné Kövi Mártát, a Magyar Vöröskereszt
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének megyei igazgatóját,
– Tarnai Ottónét, az ÚJ ÉFOÉSZ Tarnai Ottó Egyesület elnökét,
– Pták Istvánt, a Rotary Club Nyíregyháza korábbi
soros elnökét (õ a következõ közgyûlésen veszi majd
át a kitüntetést).
Tevékenysége elismeréseként a polgármester Bencs
László Emlékérem kitüntetésben részesítette:
– Virág Gyulánét, a Nyugodt Életet Klub elnökét,
– Kollonay Istvánt, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma cukrász szakoktatóját,
– Zsigó Zsoltot, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Mûszaki Középiskolája és Kollégiuma középiskolai tanárát.
Tevékenységük elismeréseként Bencs László emléklapot vehettek át:
– Nagyné Varga Katalin mérnök-közgazdász, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fõtitkára,
– Holikné Sajtos Ágnes területi védõnõ,
– Szenti Tibor, a Nyíregyháza-Városi Református
Egyházközség diakóniai és missziói bizottságának
vezetõje.
Polgármesteri elismerésben részesültek tanulmányaik során elért kimagasló eredményeikért:
– Földesi Csenge, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma 3. éves cukrásztanulója,
– Vaskó-Gyurkovics Patrícia, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának cukrásztanulója,
– Nagy Enikõ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Bánki Donát Mûszaki Középiskolája és Kollégiuma tanulója,
– Sivák Levente, korábban a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Mûszaki Középiskolája és
Kollégiuma tanulója, jelenleg az ELTE elsõéves hallgatója programtervezõ és informatikus szakon.

Jókay László ügyvezetõ igazgató átveszi a díjat
dr. Kovács Ferenc polgármestertõl
hosszabbítsák a Volánnal most megkötött határozott idõre
szóló szerzõdést.

ÚJ IPARI PARK
A nyílt ülés elõtt a polgármester arról tett bejelentést,
hogy most már biztossá vált, a városban 2,8 milliárd forintból egy új ipari parkot alakítanak ki. Erre tavaly novemberben még Orbán Viktor miniszterelnök tett ígéretet, amikor a Modern Városok Programról tárgyalt Nyíregyházán.
DR. KOVÁCS FERENC,
POLGÁRMESTER:

ÉVTIZEDES PROBLÉMÁK
SZÛNNEK MEG
Dr. Kovács Ferenc arról is
beszámolt, hogy tavasszal
megkezdõdhet a Bethlen Gábor és Mezõ utca csomópontjának fejlesztése is. – Épp a
közgyûlés ideje alatt kaptam
egy SMS-ben értesítést a NIF (Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt.) vezetésétõl, hogy kiírták a Mezõ Imre
utcai csomópontra a kivitelezési tendert. Egy épületet
itt már elbontottak, azt is állami beruházás keretében.
Így remélhetõleg február végéig megkötjük a szerzõdést, és ez megnyugtatóan biztosítja, amit kértem, hogy
a szeptemberi tanévkezdésig ez a csomópont is megépüljön. Most fejeztük be a Szegfû utcát; olyan csomópontok átépítése, fejlesztése történik, amelyek évtizedek óta problémát okoznak.
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KÖZNEVELÉSI TANÁCS
A képviselõk egy Köznevelési Tanács létrehozásáról is
döntöttek. A polgármester azt mondta, erre azért van szükség, mert az önkormányzat tulajdonosa marad a városban
lévõ iskolák épületeinek, azonban ezek vagyonkezelését
és mûködtetését a KLIK látja majd el. Hangsúlyozta, a Köznevelési Tanács biztosítja, hogy a különbözõ intézményekben, óvodákban, általános és középiskolákban tanuló nyíregyházi gyerekek érdekeit szakmai szempontból képviseljék.
NAGY LÁSZLÓ, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ,
MSZP:

VÁLJON VALÓDI
SZAKMAI FÓRUMMÁ!
A szocialisták azt mondták,
a tanácsnak akkor van értelme, ha ez valóban egy szakmai fórumként fog funkcionálni. – Más helyszíneken
is elmondtam: hogyha valóban szakmai fórummá válik, és azokat a hibákat, amelyek a mai köznevelésben, oktatásban fellelhetõk, továbbítani tudja akár az
országgyûlési képviselõn keresztül a kormányzat vagy
az államtitkár felé, akkor van értelme.

LEGO-BERUHÁZÁS A VÁROSÉRT
ÚJABB CSOMÓPONT ÉPÜL ÁT
Amire a polgármester is utalt, látványos bontással kezdõdött a Mezõ utca–Bethlen G. utca–Vasgyár utca csomópont rekonstrukciója. A forgalmas keresztezõdés áteresztõképességének javítása a Nyugati elkerülõ továbbépülésével vált halaszthatatlanná. Ennek keretében külön
kanyarodósávok létesítésére és sávbõvítésre kerül sor, va-

PÁLYÁZAT A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
A díjak átadása után zárt ülés következett. A képviselõk
itt többek között a városi tömegközlekedés jövõjérõl tárgyaltak. A polgármester errõl úgy nyilatkozott, hogy az év
elsõ négy hónapjára a jelenlegi közszolgáltatóval, az
Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel, azaz
a Volánnal kötnek szerzõdést a város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra. Azért csak ilyen rövid idõre, mert versenyeztetési eljárás során keresik a szolgáltatót. Ennek határideje december 27-én jár le. Ha eredményesen zárul a
folyamat, májustól a nyertessel kötnek szerzõdést. Ennek
következményeként idén még a két ünnep között ülésezni fog a képviselõ-testület, hogy eredményes eljárás esetén pontot tegyenek a szolgáltató kérdésére, vagy meg-

– A háziorvosi mûködést
ez az elõterjesztés nem fogja semmilyen módon negatív irányban befolyásolni. Mindig át kell rajzolni a területeket, hisz utcák jönnek létre és szûnnek meg, vagy
más utcanevet vesznek fel. Lakók jönnek, vagy ideköltöznek, elköltöznek tõlünk. A körzeteknek tehát
mindig egyfajta aktualizálására van szükség, most is
ez történik. Senkinek nem lesz ebbõl problémája az
ellátást illetõen...

lamint a Konzervgyár gazdasági bejáratának a geometriai
átalakítása történik úgy, hogy kevésbé zavarja a 36. számú fõút forgalmát. A beruházás kapcsán szükségessé vált
a Bethlen Gábor utca 65. szám alatti ingatlanon lévõ épület elbontása, tekintettel arra, hogy a jobbra kanyarodó
sáv csak így alakítható ki.

MÓDOSULÓ ORVOSI KÖRZETHATÁROK
Új rendeletet alkotott a közgyûlés a háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi, védõnõi körzetekrõl és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról.

A közgyûlésen az önkormányzati képviselõk támogatták azt az elõterjesztést, mely alapján különbözõ, a LEGO
által épített közmûvek, bekötõutak a város tulajdonába
kerülnek. Ezek értéke 110 millió forint.
BÉRES CSABA, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ:

AGGASZTÓ
HÍRESZTELÉSEK
A jobbikosok is támogatták
az elõterjesztést, de szóvá tették, hogy az elmúlt idõszakban különbözõ híresztelések
láttak napvilágot a dán játékgyártóval kapcsolatban.
– Nem találunk benne kivetnivalót, támogatjuk az elõterjesztést és örvendünk ezeknek a beruházásoknak.
Viszont az elmúlt idõszakban napvilágot láttak olyan
híresztelések a LEGO-val kapcsolatban, hogy idén és
jövõre hosszabb ideig kívánják zárva tartani a gyárat,
ami sokakban keltett aggodalmat az ott dolgozók részérõl. A másik ilyen, hogy jövõre Ukrajnában kívánnak munkaerõt toborozni a megyeiekkel szemben.
A polgármester pletykának nevezte a LEGO-ról megjelent sajtócikkeket és azt mondta, a leállásról van tudomása, de más intézkedésrõl a cég részérõl nincs. Kiemelte, a
LEGO gyárbõvítést hajt végre Nyíregyházán, melynek
munkálatai jelenleg is folynak.
Legközelebb december 29-én ülésezik a közgyûlés. Ez
lesz az év utolsó képviselõ-testületi ülése Nyíregyházán.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
2016. DECEMBER 20.

HIRDETÉS

„ROMÁK, AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK –
ROMA HÕSÖK AZ 1956-OS FORRADALOM IDEJÉN”
A XXI. Századi Roma Nõk
Országos Egyesülete az
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatásával 2016. október 15. – 2016. december

dig ott voltak a nagy történelmi eseményeken is.
Az 1956-os forradalomban
számos cigány harcolt és áldozta fel életét a szovjet megszállók ellen. Közülük – férfiak és nõk egyaránt – életü-

15. idõszak között valósította meg a „ROMÁK, AKIKRE
BÜSZKÉK VAGYUNK –
ROMA HÕSÖK AZ 1956OS FORRADALOM IDEJÉN” (KKETTKK-56P-040716) elnevezésû projektjét.
A projekt egyik fõ célja a
cigányság kiemelkedõ alakjainak megismertetése a
roma és nem roma származású emberekkel egyaránt.
Makula Réka, a projekt
menedzsere elmondta,
hogy cigány származású zenészeinket, táncosainkat
sokan ismerik, viszont hõseinket annál kevésbé, pe-

ket adták a magyar szabadságért. Projektünk a roma hõsök bemutatásával emlékezett vissza az 1956-os forradalom és szabadságharcban
elhunytakra.
Programunk októberben
kezdõdött, és december végéig tart. Október elsõ felében az önkéntes roma fiatalok bevonásával kutatómunkát végeztünk, adatokat gyûjtöttünk azokról a roma származású emberekrõl, akik
részt vettek az 1956-os forradalomban, többek között
Dandos Gyula diákéveirõl
gyûjtöttünk anyagot.

2016. DECEMBER 20.

Október 21-én az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziummal együttmûködve
Dandos Gyula emléktáblájánál a roma fiatalok emlékmûsort adtak elõ, majd közösen koszorúztunk.
2016. december 15-én
ROMÁK, AKIKRE BÜSZKÉK
VAGYUNK – ROMA HÕSÖK AZ 1956-OS FORRADALOM IDEJÉN” emlékmûsorral zártuk projektünket,
mely 10 órától kezdõdött az
Alvégesi Mûvelõdési Házban, továbbá 500 kiadványt
jutattunk el a nyíregyházi
oktatási intézményekbe.
Az önkéntesek munkáiból összeállított hõsök képeibõl, élettörténeteibõl
álló 30 napos kiállítás, folyamatosan megtekinthetõ
december végéig az Új
Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér nagytermében.
A pályázati program rendkívül jól illeszkedik egyesületünk célkitûzéséhez, hiszen
a megemlékezõ mûsorunkkal és a kiállítással hozzájárulunk a diszkrimináció enyhítéséhez, erõsítjük a magyar–cigány identitást, és
tiszteletünket fejezhetjük ki
hõsi halottaink iránt.
A programot az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.
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NAGYCSALÁD

HÁROM GENERÁCIÓ, ÖT GYEREK: NAGYKARÁCSONY, NAGYCSALÁDBAN

Három itthon, kettõ Pesten. Három lány, két fiú. Három saját, két nevelt. Ehhez a három generációhoz pedig
még tartozik a szülõk mellett egy-egy nagymama és nagypapa is. A Buzai családban kilencen várják a karácsonyt...
– Már egyetemista volt a nagylányunk, amikor a harmadik gyerekünk, Zsófi megszületett – kezdte a beszélgetést Erzsike, az anyuka. Bea amikor meghallotta a hírt,
csak annyit mondott, hogy na végre, ezt mondom nektek
már tizenöt éve. A nagyfiunk már nehezebben fogadta el,
elõször azt hitte, viccelünk, de már õ is imádja a kicsit.
Erzsike 1986-ban kezdte meg a tanári pályáját, és ahogy
õ mondja, fiatal pedagógusként szerette volna megváltani
a világot. Mivel akkoriban a férjével még nem volt gyerekük, felmerült köztük a gondolat, hogy kihoznak egy állami gondozottat, de aztán érkeztek sorban a saját csemeték és mindig eltolódott az ötlet.
– Ami mindig késleltette a nevelõszülõkké válást, hogy
tisztában voltunk vele: ha nevelünk egy gyereket és hozzánk nõ, majd örökbe adódik és elkerül a családból, abba
bizony belehalunk... – tette hozzá.

(Fotó: illusztráció)

Egy szülõ, míg felneveli a gyerekét, félszázszor gubbaszt az ágya mellett, ha az beteg, összeadva félezer órát
tölt a vasalódeszka felett, és legalább ötször ennyit a gáztûzhely elõtt, nem is beszélve az aggódásokról... Bármennyire is fárasztó lehet ez, sokan szeretnék újra és újra
átélni. Így van ez a Buzai családban is, ahol a jelenleg 28
éves Bea után megszületett Bálint (24), majd 20 évvel
késõbb lett egy kistestvérük, Barbara Zsófia, rá két évre
pedig két újabb, Bogi és Zsoltika...

– Hazudnék, ha azt mondanám, sokszor nem fáradunk
el és nem igényeljük a pihenést, de a gyerekek mindig
feltöltenek. Amikor a csizmámban találok egy félig rágott
szaloncukrot, ami bár ízlett a kicsinek, de úgy döntött,
éppen ezért inkább visszacsomagolja és nekem adja,
mondván, hozta a Mikulás, vagy mikor a 8 és fél éves
lányunk úgy dönt, a pénzébõl ajándékot vesz nekünk, elmondhatatlan érzés.
Erzsike mindennap reggel öt órakor kel, és ahogy õ mondja, háromnegyed hatig tart az õ ideje. A többi pedig a gyerekeké. Hetek óta készül a család az ünnepekre és már
most biztosak benne, ez is olyan mozgalmas lesz, mint az
elõzõek: újra együtt lehetnek.
– Nevelõszülõk vagyunk, nem örökbe fogadtuk a két

kicsi gyerekünket. Addig vannak nálunk, míg valódi szüleik vissza nem várják, vagy amire nagyobb az esély, örökbe nem adják õket. Úgy gondoljuk, ekkor fog a gyerekek
sorsa végleg révbe érni, és talán egy olyan házaspár is
boldog lesz, akinek nem adta meg a sors a gyermekáldást.
– Mi lesz, ha elkerülnek a gyerekek és újra megcsörren a
telefon? – fordulok felé kérdésemmel. – Nem a józan ész
fog dönteni, hanem a szívünk – válaszolja. – Ha hallunk
olyan történetet, amitõl összefacsarodik a szívünk, elõfordulhat, újabb gyerekeknek leszünk a nevelõszülei.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

10 GYEREK, 27 UNOKA

ÖTVENEDIK SZÜLETÉSNAPRA KÉT GYEREK AJÁNDÉKBA
– Miután megszületett Zsófi, a harmadik gyerekünk, láttam, bár szépen nõ, de nem kapja meg azokat a pofonokat, amiket meg kell tapasztaljon ahhoz,
hogy egészséges felnõtt legyen belõle. Ezért úgy döntöttünk, megszerezzük a férjemmel a nevelõszülõi
„vizsgát”. Így is történt, pszichológiai vizsgálatokon
vettünk részt, elvégeztük a tanfolyamot, beálltunk a
nevelõszülõk közé és vártunk, hogy csörögjön a telefon... Ez végül akkor történt meg, amikor a legkevésbé vártam, az 50. születésnapomon. A jeles alkalomra egy háromnapos lengyelországi utat kaptam
ajándékba. Az utazás elõtt egy nappal jelezték, hogy
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van két gyerek, akiket befogadhatunk. Mikor hazajöttünk, magunkhoz is vettük õket, a hároméves Bogit és Zsoltikát. Õk többet kaptak a sorstól, mint gondoltuk volna. Érkezésük után átrendeztük a lakást,
és átszerveztük a család életét. Az elején gondot jelentett az is, hogy szobatiszták legyenek, de amin keresztülmentek, talán ez természetes. 3 évesek voltak, amikor az óvodába elment értük egy fekete autó és elhozta õket. Hogy ez mekkora törést jelentett az életükben, jelzi: 2 és fél év múlva, amikor egy hasonló
fekete autó megállt elõttünk, a két gyerek összerezzent, mert elõtörtek bennük az emlékek.

A nyíregyházi Ágoston Ferencné, Piroska néni a közelmúltban ünnepelte 80. születésnapját, amin jelen volt
10 gyereke és 27 unokája is.

2016. DECEMBER 20.

HIRDETÉS

2016. DECEMBER 20.
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INTERJÚ

ÜNNEP HATÁRTALANUL...
A Nyíregyházi Napló idei számaiban is megannyi tudósításról, programról olvashattak, de igyekeztünk bemutatni minél több nyíregyházi vagy innen elszármazott sikeres és érdekes embert is, határon innen és túl...

Képzeletben járhattak velünk az iraki és az afgán hadszíntéren, ahol a Vasvári gimi egykori diákja, Molnár Zsolt
ezredes misszióját töltötte, exkluzív interjút adott nekünk D. Nagy Lajos, a Bikini frontembere, az itt született

MOLNÁR ZSOLT: IDÉN NEM HÁBORÚS
ÖVEZETBEN ÜNNEPLEK
Molnár Zsolt ezredes, a Vasvári gimi egykori diákja, volt békefenntartó, katonai szállítmánykísérõ és kiképzõ is. Maga mögött tudhat hat külföldi missziót, jelenleg pedig az MH
Ludovika Zászlóalj parancsnoka, és most hazánkat képviseli a nagyhírû londoni intézményben, a brit királyi vezérkari akadémián.
A legemlékezetesebb karácsonyom, nem
biztos, hogy egyben a legszebb is, hiszen
rögtön azok az ünnepek jutnak eszembe,
amelyeket a szeretteimtõl távol kellett eltöltenem. A munkámnak köszönhetõen idén
is távol leszek a hazámtól, de ezúttal abban
a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem
háborús övezetben, így az ünnepeken a családom is velem lehet. A londoni Royal Coll-

ege Defense School hallgatójaként veszek
részt egy közel egyéves felsõvezetõi tanfolyamon. Óriási megtiszteltetés és kitüntetés,
hogy a parancsnokaim, vezetõim, a Magyar
Honvédség vezérkar fõnöke méltónak talált
arra, hogy a hazánkat képviselhetem. A több
mint százéves múltra visszatekintõ intézménybe ugyanis az elmúlt 10 évben Magyarország nem delegált hallgatót, így 2006
óta én vagyok az elsõ. Több mint 50 országból érkeztek résztvevõk –, összesen mintegy százan vagyunk az évfolyamban. A tanfolyamon brit és nemzetközi – jelenlegi és
leendõ – katonai és civil vezetõivel tanulhatok együtt, egyedüli magyarként a hazámat képviselve. Hatalmas lehetõség ez a
nemzetközi kapcsolatok építésére, nemcsak
katonai, hanem civil területen is. Igyekszünk
megismerni egymás kultúráját, együtt dolgozunk a különbözõ munkacsoportokban,
együtt dolgozzuk fel a tanáraink által megszabott feladatokat, utazunk, a családtagjaink is megismerkednek egymással. Fegyveres misszióim során eddig is dolgoztam nemzetközi környezetben, de a katonai világtól
kissé eltávolodva nagyon érdekes megtapasztalni egy újféle jelentésû együttmûködést is. 2017 júliusáig tart a tanfolyam, ahol
minél jobban szeretnék teljesíteni. Ezután
remélem, hogy az itt megszerzett tapasztalatokat és kapcsolatokat hazatérve minél
jobban tudom kamatoztatni.

Bartha Ádám kanadai tiszteletes pedig arról mesélt, hogyan esketett a felhõkarcolók tetején. Mi történt velük
azóta, melyik volt a legemlékezetesebb karácsonyuk,
és mit várnak 2017-tõl? Most errõl kérdeztük õket...

BARTHA ÁDÁM:
„FELGYÚJTOTTUK A FENYÕFÁT”

A Nyíregyházáról indult Bartha Ádám református lelkész a kanadai Port Colborneben él, ahol vasárnaponként 110 fõs gyülekezetnek tart istentiszteletet. Adott már
össze párokat a felhõkarcoló tetején, de elõfordult az is, hogy két órát várt egy esküvõn a násznép brazil családtagjaira...
– Láttam néhány világvárost, szépek is,
jók is, de semmi sem annyira kedves a szívemnek mint Nyíregyháza. Az idõ múlásával egyre inkább látom, milyen meghatározó szerepe volt a városnak gyermekkoromban, személyes fejlõdésemben. Egy
multikulturális világban, távol a szülõhazámtól, egy nyírségi „kozmopolita” vagyok. A legemlékezetesebb karácsonyom
valószínûleg az volt, mikor vagy gyertyával, vagy csillagszóróval felgyújtottuk a fenyõfát, és a lángok belekaptak a függönybe. Ma is látom magam elõtt derék, hõsies
apámat karácsonyfatüzet oltani. A karácsony ünneplése Kanadában, de ha jól ér-

tesültem, egyre inkább Magyarországon is,
kommercializálódik; vásárlásról és pénzköltésrõl szól. Én ezt másképp élem meg.
A gyülekezettel mi a közös ünneplésre, az
együtt örülésre helyezzük a hangsúlyt, mert
nem az ajándék, hanem az ajándékozás
mögött meghúzódó szándék az, amire mindenki vágyik... hogy gondolnak rám, fontos vagyok másoknak, engem szeretnek.
Ennek természetesen szerves része az ajándékozás, de egy bátorító szó, egy simogatás vagy mosoly néha a legnagyobb – és
legritkábban kapható – ajándék. Itt a városok gyönyörûen díszítettek, mindenütt kellemes zene szól, drága parfümillat száll a
levegõben és tele van a Louis Vuitton szaküzlet. Az újévi fogadalmakról leszoktam.
Gombóc Artúr sem tudott a segítségével
lefogyni. Talán annyit kívánok, hogyha én
nem tudok kisebb lenni, a barátaim gömbölyödjenek. 2017-ben egyébként önmagam és lelkem mélységeinek megismerésében szeretnék tovább jutni.

D. NAGY LAJOS: NEM FELEDEM AZ ELSÕ „CSALÁDOS” SZENTESTÉT
D. Nagy Lajos már évtizedek óta, a sikert sikerre halmozó Bikini együttes frontembere. Folyamatosan járják az országot,
de külföldi fellépéseik is vannak.
Tiszalökön született, de késõbb családjával Budapestre költözött. Egy diákcsínynek
köszönhetõen mégis visszakerült a megyébe, méghozzá Nyíregyházára. Itt is fejezte be tanulmányait a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában...
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– A legemlékezetesebb karácsonyom abban az évben volt, amikor megszületett az
elsõ gyermekem, ezért az elsõ „családos”

szenteste feledhetetlen élmény maradt számomra. Nem emlékszem már rá, hogy milyen ajándékokat kaptam, hiszen nem ez volt

a fontos. A legnagyobb ajándék a pici gyermekünk volt. Idén is, mint azóta mindig, családi körben ünnepelünk. Ebéd és délután a
nagyszülõknél, aztán szenteste otthon, szûk
családi körben. Újévi fogadalmat nem szoktam tenni. Ellenben a céljaimért az év minden egyes napján megküzdök. Soha nem
szoktam feladni, ha elsõre nem sikerül, újra
kezdem, és ha kell, még ezerszer...
(Az oldalt összeállította: Bruszel Dóra)

2016. DECEMBER 20.

HIRDETÉS

AUSZTRIÁBAN
A CANTEMUS
A hétvégén nem elõször
járt már az ausztriai Maria
Saal templomában a Cantemus. A kórusintézmény
énekkarai nemcsak adventi
idõszakban, de a nagyhéten
is adtak koncertet a programsorozat szervezõje meghívására, aki szerint ez az
elsõ olyan zenei együttes,
amely azonnal megérinti az
emberek lelkét.

(Fotó: Szabó Dénes)

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 20.
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KORREKORD

110 ÉVES A KORREKORDER
Jelenleg egy 110 éves hölgy Magyarország legidõsebb
embere, a megyében a képzeletbeli dobogó legfelsõ fokát pedig a 108 éves Major Ferencné Kató néni foglalja
el, aki 1960 óta ráadásul Nyíregyházán él.
Azóta, hogy november elején megjelentettünk egy cikket az 1908. november 6-án született, 108 éves Major
Ferencné Kató nénirõl, legalább fél tucat telefonhívás futott be szerkesztõségünkbe különbözõ sajtóorgánumoktól, akik szerettek volna interjút készíteni a szépkorúval.
Abban biztosak voltunk, hogy õ Nyíregyháza legidõsebb
embere, azt azonban csak találgatni tudtuk, hogy vélhetõen õ a megye és az ország korrekordere is. Kérdéseinkkel levélben kerestük meg a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala Nemzetközi és Kommunikációs Fõosztályát. Tumpek Anita, a hivatal sajtó- és
kommunikációs referense elmondta, a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás online nyilvántartás, melynek adatai
a folyamatos adatbevitel (pl. elhalálozás) folytán változnak és a lekérdezés idõpontjában nyilvántartott adatokat
mutatja. A lapzártánk napján nyilvántartott adatok szerint

MINDENNAP ÉDESSÉGET ESZIK
A nyíregyházi Major Ferencné életében nagyon fontos szerepet töltött és tölt be a hit. Reggelente teát iszik és
péksüteményt eszik, még mindig kedvence a húsleves,
a fõtt hús és a sóskaszósz, ebéd után pedig kér süteményt
is. A közelmúltban tüdõgyulladása volt, akkor az orvosa
azt mondta, már csak pár napja van hátra, de szerencsére Kató néni, túl a százon, ezt is legyõzte. Azt mondják,
nagyon erõs a szíve és õ is úgy érzi, még két születésnapja biztosan lesz, 110 évig fog élni.
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KARÁCSONYI RECEPTEK
HÁZI MARCIPÁNOS SZALONCUKOR
Hozzávalók: 20 dkg darált mandula, 15 dkg porcukor, 20 dkg étcsokoládé, pár csepp vaníliaaroma, víz.
Elkészítése: Az étcsokoládét vízgõz fölött megolvasztjuk. A darált mandulát összekeverjük a porcukorral –
ehhez adunk néhány csepp vaníliaaromát. Evõkanállal lassan vizet adagolunk hozzá, amíg gyúrható
masszát nem kapunk. A masszából golyókat formázunk, és bevonjuk õket az olvasztott csokoládéval.
Hûtés után csomagoljuk.
Farkas Fanni

KIS LINZERKARIKA
A képet Kató néni 105. születésnapján készítettük
Magyarország legidõsebb embere egy 110 éves hölgy.
Arról azonban, hogy ki lehet a második, az említett okok
miatt nem tudtak információval szolgálni. Ami bizonyos,
hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legidõsebbje a 108
éves Kató néni, a második legidõsebbje pedig egy 106
éves hölgy. Az ország és a világ legidõsebb embereinek
nevét böngészve furcsa dologra bukkanhatunk: a hosszú
élet adományát inkább a nõk kapják meg. A történelem
leghosszabb bizonyított emberi élettartamával Jeanne
Louise Calment rendelkezett a maga 122 év 164 napjával. Jelenleg a 117 éves Emma Morano vezeti a listát, aki
még 1899-ben született. Szerinte az akaraterõ a legfontosabb az ember életében, mert segítségével minden akadály legyõzhetõ. Egy elemzés szerint az emberi élettartam 115 év körül tetõzik, ez azonban a tudomány „tegnapi” eredményeit tükrözi és folyamatosan változhat. Bízunk
benne, Kató néninek teljesül kívánsága és megélheti a 110
évét, amivel akár korrekorder is lehet.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Hozzávalók a tésztához: 250 g BL 55 liszt, 50 g kukoricaliszt, 200 g Vénusz sütõmargarin, 1 db tojássárga,
100 g porcukor, 1 citrom héja, 20 g vaníliacukor, 5 g
sütõpor, 1 mokkáskanál citromlé.
Hozzávalók a kenéshez, szóráshoz: 1 db tojás, 200 g
lapka mandula, durva morzsa.
Hozzávalók a töltéshez: 400 g barackíz (sütésálló), 1
db narancs, 30 g rum.
Elkészítése: A lisztet, kukoricalisztet, sütõmargarint,
sütõport elmorzsoljuk. A porcukrot, tojássárgáját, citrom héját, vaníliacukrot, citrom levét elkeverjük. A
kettõt gyúrással összeállítjuk.
Fontos, hogy csak addig gyúrjuk, míg össze nem áll a
tészta. Hûtõben pihentetjük, kinyújtjuk, kis hullámos
kiszúróval kiszúrjuk. Tojással kenjük és mandulamorzsába forgatjuk vagy beszórjuk. Sütés 175 °C-on. Porcukorral hintjük. Nagyon finom, ha a sûrûbb baracklekvárba reszelt narancshéjat, kicsavart narancslevet,
valamint valódi rumot teszünk és így töltjük.
Kollonay István mestercukrász
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HAJLÉKTALANELLÁTÁS

BARNA BÁCSIÉRT ÉS GYÖRGYÉRT IS ÖSSZEFOGTAK AZ EMBEREK
Az emberi összefogás képes óriási méreteket ölteni, ez
pedig hatványozottan megtapasztalható fõleg az ünnepek közeledtével. Minderre persze szükség is van, hiszen
sokan élnek fedél nélkül, akiknek egy meleg takaró, egy
pohár forró tea vagy egy cipõ, akár életmentõ is lehet...
Bizonyára sokan emlékeznek még Barna bácsi, a belvárosi hajléktalan történetére, akirõl Balázs Attila fotóriporter
képeket is készített. Elkísérte õt a karácsonyi éjféli misére
és megörökítette, ahogy hallgatja az igét és gyertyát gyújt.
A képek megjelenése után egyre több cikk is napvilágot
látott Barna bácsiról, az öregúr pedig igazi „médiasztár”
lett. Sokan segítettek neki, tavaly õsz óta pedig már fedél is
van a feje felett, jelenleg az egyik nyíregyházi idõsek otthonának a lakója. Úgy tûnik azonban, hogy lehet a városnak
egy új „Barna bácsija” is. Egy fiatal nyíregyházi lány ugyanis
december elején bejegyzést tett közzé a facebook hírfolyamára egy György nevû hajléktalanról, aki már hosszú ideje
az utcán él, mélyvénás trombózis miatt az egyik lábát amputálták, a felesége elhagyta, és egyedül maradt. A segíteni
akarás óriási méreteket öltött, a bejegyzés jelenleg több mint
32 ezer megosztásnál tart és folyamatosan érkeznek az adományok Györgyhöz, fõként élelmiszerek és ruhák. Mint
megtudtuk, még nagy szüksége lenne szállásra és munkahelyre, de akkora összefogás vette õt körül, hogy bízunk
benne, hamarosan errõl is hírt adhatunk majd...

SZOLIDÁRISAK A VÁROSLAKÓK
Szenes Zoltántól, a Periféria Egyesület megbízott szakmai vezetõjétõl tudom meg, hogy a tapasztalataik azt mutatják, a városlakók nagyon szolidárisak a hajléktalanokkal
kapcsolatban. Rendszeresen kapnak adományokat tõlük,

lunk segíteni neki. Munkánk egy jelentõs része felderítés.
Járjuk a várost, információt gyûjtünk a fedél nélküli emberekrõl, hogy minél könnyebben segíteni tudjunk nekik.
Mindemellett gyakorta ételt is osztunk nekik. Sokszor csak
beszélgetésre, de van, hogy orvosi ellátásra, ételre, ruhanemûre, családi kapcsolatok felderítésére, személyes iratok pótlására, rendszeres jövedelem igénylésének elindítására, vagy éppen munkahely- és albérletkeresésre van
szükségük. A legfontosabb, hogy segítsünk nekik abban,
a jelenlegi helyzetbõl mindig egy kicsit jobba kerüljenek.

„NAGY SIKEREINK IS VANNAK”

(Fotó: illusztráció, Balázs Attila)
amelyek télen életmentõek lehetnek, de sokan be is telefonálnak a Diszpécser szolgálathoz, ha olyan személyt látnak, akit a téli idõjárás miatt a kihûlés veszélye fenyeget.
– A téli krízisidõszak november 1-jétõl április 30-áig
tart, ebben az idõszakban a hajléktalan ellátó rendszer
magasabb sebességbe kapcsol. Különös figyelmet fordítunk azokra, akik az utcán, közterületen élnek életvitelszerûen. Az egyesület utcai szociális szolgálata napi rendszerességgel keresik fel az utcán élõ embereket, és természetbeni adományokkal, többek között meleg ruhával, takaróval, élelemmel és forró teával segítik õket, de ilyenkor 24 órában elérhetõ a krízisautó szolgálatunk is. Ez azt
jelenti, hogy ha bármikor bejelentés érkezik hozzánk hajléktalan emberrõl, kimegyünk a helyszínre és megpróbá-

– Nem egy olyan ügyfelünk van, aki 5, 10, vagy ennél
is több évig utcán élt, de most már dolgozik közfoglalkoztatottként, rendszeres jövedelmet kap, fûtött helyen alszik,
és családi kapcsolatai is javultak. Náluk a siker mértékegysége sokkal apróbb, így ezeket is meg kell becsülni.
Ha szenvedélybetegségei rendezõdnek, együttmûködési
hajlandósága javul, akkor ezek mind-mind hozzájárulnak
ahhoz, hogy a hajléktalanságból segítsük õt kiléptetni.

VÁRJÁK AZ ADOMÁNYOKAT
Az egyesület megbízott szakmai vezetõje kéri a városlakókat, hogy amennyiben olyan személyt látnak,
akit a téli idõjárás miatt a kihûlés veszélye fenyeget,
hívják a Diszpécser szolgálat 06-42/504-618-as telefonszámát, de az egyesület szívesen fogadja a lakosság adományait, különös tekintettel férfinadrágot,
-cipõt, takarót, tartós élelmiszert az Eötvös utca 1. sz.
alatti irodában is.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÚJ JÁRMÛVEKET SZENTELTEK
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁ J É K O Z TATÁ S
a téli gyermekétkeztetés igénybevételérõl

Megáldották és megszentelték a Nyíregyházi Tûzoltó-parancsnokság új tûzoltófecskendõjét és egy magasból mentõ kocsiját szerda délelõtt a Kossuth téren. A
szabolcsi megyeszékhelyen régi hagyomány, hogy a lánglovagok eszközeit a történelmi egyházak képviselõinek segítségével állítják szolgálatba. A Nyíregyházi Tûzoltóság a fecskendõt a Belügyminisztériumtól kapta, értékük több százmillió forint. A tûzoltókat a polgármester is köszöntötte, aki üdvözölte, hogy technikailag is
fejlõdik a helyi parancsnokság.
– Jólesõ érzés volt számomra is, hogy az
idén 133 éves nyíregyházi tûzoltóság ápolja
ezt a több mint 100 éves hagyományt. Azt
gondolom, nemcsak a fizikai, hanem a lelki támogatás is fontos a munkájukhoz, hiszen õk olyan helyzetekben dolgoznak,
például életeket és értékeket, ahol kell a jó
fizikai erõnlét, mellette a technika és a lelki állapot is – mondta dr. Kovács Ferenc
polgármester.

42 MÉTER MAGASRA IS...
Elöregedett a korábbi létrás kocsi, ezért
volt szükség egy újra. Emellett ez már 42
méter magasra is fel tud emelkedni, így egy
akár 14 emeletes ház legfelsõ emeletén keletkezett tûz sem tud kifogni rajta.
2016. DECEMBER 20.

BIZTONSÁG A TÁRSASHÁZAKBAN
Közös képviselõk részére szervezett tájékoztató értekezletet a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági
osztálya. Az eseményen az elmúlt hónapokban végzett lépcsõházi ellenõrzések
tapasztalatairól tájékoztatták a résztvevõket, valamint az ünnepek közeledtével a
gyertyagyújtás és a fényfüzérek veszélyeire hívták fel a figyelmet. A katasztrófavédõk megállapították, hogy összességében a lakóépületek tûzvédelmi helyzete
fokozatosan javul, az ellenõrzések során
egyre kevesebb szabálytalanság, hiányosság tapasztalható Szabolcs-SzatmárBereg megyében.
Dóka Imre, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivõje elmondta, fontos, hogy a folyosókon a kiürítéshez használt átengedõ képesség biztosítva legyen,
így semmilyen esetben sem szûkíthetõk
le. A közlekedõk azon területein pedig,
ahol menekülés nem történik, növény,
babakocsi, kerekesszék, kerékpár, roller,
illetve ezekhez hasonló egyéb tárgy a
tûzvédelmi hatóság engedélye nélkül elhelyezhetõ, de csak abban az esetben,
ha nem nehezíti a tûzvédelmi berendezések, kezelõszerkezetek, közmûelzáró
szerelvények észlelését, megközelítését,
használatát és mûködését!
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt,
Szoboszlai Tibor)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülõt/Törvényes képviselõt, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy ha a gyermek
életvitelszerûen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti
települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülõ, törvényes
képviselõ kérelmére a déli meleg fõétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Az ingyenes szünidei étkezést:
a) az intézményi jogviszonnyal rendelkezõ általános és középiskolai oktatásban
részt vevõ, valamint az intézményi ellátásban nem részesülõ gyermekek részére az
évközi (téli, õszi, tavaszi) szünetekben,
b) a bölcsõdei ellátásban, óvodai nevelésben részesülõ gyermekek számára a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának idõtartama alatt biztosítja az önkormányzat.
Az ingyenes szünidei étkezést a 2016/2017. tanév téli szünetében a szünidõre esõ 7
munkanapon lehet igénybe venni: 2016. december 22-étõl 2017. január 2-áig.
Az ebéd kiosztására a hét minden munkanapján 11–12 óráig kerül sor az alábbiakban megjelölt kiosztópontokon:
– Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma, 4400 Nyíregyháza, Család u. 11.
– Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény, 4400 Nyíregyháza, Vécsey
köz 4–6.
– Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény, 4400 Nyíregyháza, Etel
köz 13.
– Huszárvár, 4400 Nyíregyháza, Huszár tér 2.
– Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely, 4400 Nyíregyháza, Koszorú u. 10.
– Gyermekek Háza Déli Óvoda, 4400 Nyíregyháza-Felsõsima, Hosszúháti u. 59.
– Gyermekek Háza Déli Óvoda, 4400 Nyíregyháza-Butyka, Bajcsy-Zs. E. u. 12.
– Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény Százszorszép Tagóvoda, 4405
Nyíregyháza, Kállói út 109/A
Felhívom azonban a figyelmét, amennyiben nem kívánja az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen Hatóságomat mihamarabb tájékoztatni.
Tájékoztatom, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve
betöltéséig vehetõ igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei étkeztetés
ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.
Nyíregyháza, 2016. december 1.
Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezetõ
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MODERNIZÁLT TEKEPÁLYA LEDOLGOZHATÓ A HÁTRÁNY
Új gépészetet és elektronikát kapott a
Városi Stadion tekepályája. A több mint 13
millió forintos beruházást Nyíregyháza
saját erõbõl finanszírozta. A megyeszékhelyen több sportberuházás valósult meg
az elmúlt idõszakban.
Teljesen megújult a gépészet, és számítógépes vezérlõrendszert kapott a Városi Stadion tekecsarnoka. A jövõben az
elavult eszközök helyett a pálya mûködését nemzetközi minõsítésû eszközök és
berendezések segítik: négy automata bábuállító gép, báburendezõ egységgel, tartókkal, merevítõkkel. Ezentúl számítógépalapú vezérlés jelzi többek között a belépést és a golyó sebességét is. Korábban a
pálya borítását cserélték ki, így a fejlesztés teljes értéke meghaladja a 20 millió
forintot.
– 2008-ban azért nem rendezhetett világbajnokságot a város, mert elmaradtak a

fejlesztések. Két éve a pályákat felújítottuk,
az közel 10 millió forint volt, most pedig a
gépészetet cseréltük ki, ez 13 millió 340
ezer forintba került. Mostantól minõségi
pályán játszhatnak a Teke Klub versenyzõi,
a szépkorúak, az amatõrök, és minden városlakó – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester.
A mostani fejlesztést a város saját erõbõl finanszírozta. Beépítettek 4 új kezelõpultot és 4 eredményjelzõ falat is hangjelzéssel. A beruházás által immár modern körülmények között játszhatnak mérkõzéseket. Nyíregyházán több sportfejlesztés valósult meg az elmúlt hónapokban. Újabb
szabadtéri kondiparkok épültek, és megszépült a Zrínyi gimnázium Tiszavasvári úti
csarnoka, a Bem, a Móricz és a Bánki tornaterme. A jövõben is folytatódik a felújítási program, 2017-ben pedig elkezdõdik
az NYVSC pálya helyén az új Atlétikai
Centrum építése.

Véber György bízik
a sikeres tavaszban
A 10. helyrõl várhatja a tavaszi folytatást a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgócsapat 9 pontos hátrányban van a feljutást érõ második helyhez képest. Az együttes vezetése bízik abban, hogy sikerül ledolgozni a különbséget.
– Jobban örültem volna, ha kettõ ponttal
többel zárjuk az idényt, de jól jön a szünet. Ez egy zavaros fél év volt a játékosok
számára, edzõváltással tarkítva. Velem egy
más jellegû munka indult, és aminek örülök, hogy összerázódtunk és egységes lett
a csapat. Azt várom, hogy most szusszanjon mindenki, töltõdjön fel, mert a téli felkészülés során olyan munkát szeretnénk
végezni, hogy tavasszal az mind eredményességben, mind játékban visszaköszönjön – mondta a vezetõedzõ.
Véber György nem engedte el üres kéz-

zel a játékosokat, mindenki személyre szabott edzéstervet kapott a szünetre.
– Ma már nincs klasszikus alapozás,
amikor csak rójuk a köröket hetekig. Azt
szeretném, ha január 4-én mindenki olyan
állapotban térne vissza, hogy azonnal elkezdhessük a kemény munkát. 18 mecscsünk van, és 9 pont a hátrányunk. Én dolgoztam már le korábban ilyen különbséget
ennél gyengébb játékosállománnyal, ezért
most is ez a cél. Ráadásul ilyen háttérrel
rendelkezõ klubnál még soha nem irányíthattam a csapatot, adottak a feltételek, köszönet érte a tulajdonosnak és a vezetésnek – mondta Véber György.
A csapat január 9-én már edzõtáborba
utazik Törökországba, majd egy rövid hazai felkészülés után február 1–10. között
ismét Törökország lesz az edzések helyszíne. Már folynak az egyeztetések az edzõmérkõzések kapcsán.

A tekések már birtokba vették a felújított pályákat
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PROGRAMOK

RETRO FESZTIVÁL

PROGRAMOK
FOTÓ ÉS TEXTIL. A Váci Mihály Kulturális Központ várja az
érdeklõdõket december 22-én 16.00 órára Csutkainé Együd Klára
fotográfus és Gál Ludmilla textilmûvész közös kiállítására. A
tárlatot Boros György fotómûvész nyitja meg. Közremûködik:
Szokolai Enikõ és Magyar László (Turmix Tánciskola). Helyszín:
Pál Gyula Terem. Megtekinthetõ: január 11-én 12.00 óráig.
MEDVEBOCSOK KARÁCSONYA. A Burattinó Bábszínház elõadásai: december 23-án 16.00: Medvebocsok karácsonya, 28-án
és 30-án 16.00: Vitéz László történet (kedvetek szerint). A decemberi elõadások elõtt és után kézmûves foglalkozásra várják
az érdeklõdõket. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 21., szerda 19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Bérletszünet, Nagyszínpad
December 27., kedd 19.00 Boeing, Boeing, Bérletszünet, Nagyszínpad
December 29., csütörtök 19.00 Egy õrült naplója, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 A pillangók szabadok, Bérletszünet, MÛvész
Stúdió

2016. DECEMBER 20.

ÚJÉVI KONCERT
A Nívó-díjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar
és Majorette Csoport 30. Újévi koncertjére várja
az érdeklõdõket 2017. január 1-jén 17 órától
a Continental Arénában.
VEZÉNYEL: Bakó Levente, Liszt-díjas trombitamûvész,
karmester
EGYÜTTESVEZETÕ: Suszter Csaba
KÖZREMÛKÖDNEK:
Primavera Balettegyüttes
Szabolcs Néptáncegyüttes
Nyíregyháza Táncklub
Kazár Ticiána – Szilágyi Szilárd
ÚJÉVI KÖSZÖNTÕT MOND:
Dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere
Seszták Oszkár,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke

Jegyek elõvételben is kaphatók
a Sky Travel utazási irodában, a Czékmann Fotó
üzleteiben, valamint 15 órától a helyszínen.

Retro Fesztivál várta a szórakozni vágyókat a Continental Arénában. Tizedik alkalommal mulathattak a
nyíregyháziak a könnyûzenei élet elõadóinak zenéjére. Az este során több sztárfellépõ is gondoskodott a
jó hangulatról, például Szandi, Pataki Attila, Vincze
Lilla, Caramel, Aradszky László és a Kowalsky meg a
Vega. Részleteket sztárinterjúkkal az NYTV szilveszteri mûsorában láthatnak december 30-án és 31-én
késõ este.

KARÁCSONYI MÛSOR
A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézmény, a Sóstóhegyi Gyerekvilág Alapítvány és a Sóstóhegyi Közmûvelõdési Színtér várja az érdeklõdõket az iskola tornatermében december 21-én 16.00 órától kezdõdõ
karácsonyi mûsorra és közös ünneplésre.
Közremûködnek: Nyíregyháza-Sóstófürdõi-Sóstóhegyi Nyugdíjasok Szervezetének Vadrózsa tánccsoportja, az iskola tanulói, a 4 for Dance.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„A NÕNEVELÉS ÜGYÉNEK DIADALOS NAPJA”

A LEÁNYKÁLVINEUM ALAPÍTÁSÁNAK
90. ÉVFORDULÓJÁRA 2.
A Leánykálvineum és a vele
párhuzamosan felállított református polgári leányiskola nagyon sokat köszönhet Kiss Ferenc püspökladányi református lelkész, egyetemi tanár
agitációjának. Az „árvák atyja” olyan segítõegyleteket hozott létre, amelyek menhelyeket, árvaházakat, szeretetotthonokat alapítottak betegek,
testi és szellemi fogyatékosok,
idõsek és árván maradt gyermekek számára. Áldozatos munkája nyomán országszerte egyre szaporodtak a szeretetintézmények. Így nyílhatott meg a magyar reformátusság összefogásának és nagy
áldozatkészségének eredményeként a nyíregyházi
Leánykálvineum is. (A „Kálvineum” az eredetileg a református lelkészi fiú- és leányárvák ingyenes nevelésére szolgáló, késõbb egyéb (árva) növendékeket is magába fogadó, internátussal egybekötött nevelõintézeteinek
összefoglaló neve.)
Az ünnepélyes felavatását 1926. október 25-én a presbiterek országos gyûlésével kapcsolták össze, így azon
az ország minden részébõl egybegyûlt református lelkészek és világi férfiak is megjelentek, de megtisztelte
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jelenlétével Baltazár Dezsõ
református püspök és kísérete, valamint a megyei és városi
notabilitások is. Az ünnepség
részeként Kiss Ferenc átadta az
intézményt Dobay Sándorné
igazgatónõnek, aki beszédében kifejtette, hogy „Lélekben
egyszerre Mártákat és Máriákat
akarnak nevelni a kálvineumi
leányokból. Mártákat, akik dolgoznak, mert tudják, hogy a
munka ad tartalmat az életnek.
És Máriákat, akik oda tudnak omolni Jézus lábához.” Továbbá „olyan nõket fognak nevelni, akik nemcsak szavakban, hanem szívben és tettekben vallásosak, és akiknél
nem szemforgató hivalkodás a vallásosság”.
A Leánykálvineum 1926 nyarán emelt épülete a Búza
utca elején, a Bethlen Gábor utcai leányinternátussal közös telken található. A még ma is álló épületeken emléktáblák hirdetik, hogy azok egykor a református nõnevelés szolgálatában állottak, hiszen a Bethlen Gábor utcai
épületben 1928-ban református tanítónõképzõ intézet és
leánylíceum is megnyílt.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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