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DÖNTS JÓL, JÖVÕD A
TÉT! A Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja idén immáron tizennegyedik alkalommal
rendezte meg Pályaválasztási Kiállítását.

6
ÜNNEPLÕBE ÖLTÖZIK
NYÍREGYHÁZA. November 30-án, szombaton a
Mikulás futással kezdõdnek az adventi programok
Nyíregyházán, ahol több
újdonság, korcsolyapálya
is várja a városlakókat.
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JÖN A FINN MIKULÁS

13
MADE IN NYÍREGYHÁZA. Hazánkban kevesen
vannak tisztában azzal,
hogy az egészen kicsiknek készülõ LEGO®
DUPLO® játékokat
kizárólag városunkban
állítják elõ.
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AMIRÕL AZ UTCÁK...

A LEGLÁTOGATOTTABB VIDÉKI SZÍNHÁZ
Hat sikeres bemutatót tartott eddig az évadban a Móricz
Zsigmond Színház. Az elõadások népszerûek, ezt mutatják a
jegy- és bérleteladások. A nyíregyházi teátrum igazi meglepetésekre készül: VIDOR plusz néven olyan darabokat hoznak
Nyíregyházára, amelyek kimaradtak a VIDOR Fesztivál programjából, és az ünnepvárás idõszakában is gondolnak a közönségükre. A kicsiket mikulás mûsorral szórakoztatják az
advent idõszaka alatt, a belvárosban sétálóknak mesével, verssel kedveskednek amolyan flash mobként, de ott lesznek a
karácsonyfa alatt is, hiszen színházi ajándékutalvánnyal is
meglephetjük szeretteinket karácsonykor. Az ünnepre idén is
kínálnak ajándékba színházjegyet, és folytatódik az „Adj egy
jegyet ajándékba!” akció is, amellyel a közönség azokat segítheti, akik nem tudnak pénzt szánni színházjegyre. /3.

SZÁZSZORSZÉPEK ÉS ÜGYESEK

A Kállói úti Százszorszép óvoda volt az egyik, amelyik ovi-foci pályával gazdagodott szerdán, a Búza
utcai és a nyírszõlõsi intézmény mellett. Ezzel összesen már hét ilyen létesítmény van a városban. Idén a
legtöbb ovi-foci pálya a szabolcsi megyeszékhelyen
épült, a beruházás nagy részét úgynevezett TAO-s
forrásból finanszírozták. Jövõre újabb ovi-foci pályák
épülhetnek Nyíregyházán. Sportról bõvebben címlapképünk alatt és a 14. oldalon olvashatnak.

AKÁR ÚJABB 2,1 MILLIÁRD A MEGÚJULT BUSZACSA REKONSTRUKCIÓJÁRA
A parkettacsere után sem állnak meg a fejlesztések a
Bujtosi Szabadidõ Csarnokban. Az ország jövõ évi költségvetésébe – további rekonstrukcióra – be van tervezve 2,1 milliárd forint és remélhetõleg néhány hét múlva
ezt a parlament jóvá is hagyja majd – mondta el dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a Városi
Sportgálán szerdán, a részben megújult intézményben.
Mint ismert, a Bujtosi Szabadidõ Csarnok júliusban Nyíregyháza város tulajdonába került, ráadásul tehermentesen. A gazdaságilag, pénzügyileg stabillá vált város hamar felismerte a létesítmény körüli problémákat, ezért
szeptember 23-án már meg is kezdte a csarnok rekonstrukcióját, aminek hivatalos átadása a szerdai sportgálán
történt meg, noha kosármeccsen már „kipróbálták” élesben az új, többek szerint nemzetközi szintû parkettát.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, hogy a sportgála kettõs ünnep a város életében. Egyrészt megtörténik
az új parketta felavatása, másrészt fontos a rangos sport-

esemény helyszíne, a BUSZACSA is, hiszen azt bizonyítja, hogy a rendezvény kinõtte a korábbi helyeket. – A beruházás során kétszer eljöttem ide és láttam, hogy milyen
állapotban volt a csarnok. Szûkös volt a határidõ, de sikeresen befejezõdött a rekonstrukció. Nemzetközi szintû
meccsekre is alkalmas lett a BUSZACSA. Remélem, hogy
a következõ õszi szezonra kész lehetünk az újabb felújítással – tájékoztatott a további tervekrõl is.
Mint emlékezhetünk, a felújítás elsõ szakasza 154
millió forintba került, ebbõl a parkettacsere önmagában 85,5 millió. A költségek 30 százalékát a város finanszírozta. A rekonstrukció elsõ üteme a küzdõtér
három részre osztását is tartalmazza, amely tavasszal
valósulhat meg, s aminek következtében egyszerre három pályán lehet majd edzést tartani. Mint korábban
megírtuk: az üzemeltetõ Nyírsuli Kft. ezen felül, saját
forrásból rakta rendbe az évtizedek óta elhanyagolt tetõt, mely több helyen ázott be, és akadályozta volna
jelen projekt befejezését is.

A sportgálát megelõzõen három ovi-foci pályát avattak
Nyíregyházán (címlapfotónkon). A beruházás az úgynevezett TAO-s forrásokból valósul meg, egy pálya körülbelül 9 millió forintba kerül. Ennek a 30 százalékát az önkormányzat finanszírozta saját erõbõl. A korszerû technológiával készült mûfüves létesítmény valójában egy
multifunkciós pálya, abban akár kosárlabdázhatnak vagy
kézilabdázhatnak is a gyerekek. Az önkormányzat további négy létesítményre ad be pályázatot. – Az ovi-foci pályák mellett építettünk kondiparkokat, népszerû a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozatunk és a versenysport
támogatását is biztosítjuk infrastruktúra szempontból – értékelte az elmúlt idõszakot a polgármester.
A sportgála megkoronázásaként dr. Kovács Ferenc a
BUSZACSA gravírozott parkettáját adta át Rózsás Gábornak, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökségi tagjának, megköszönve a segítséget, mert, mint mondta,
a szövetség segítsége nélkül nem tudták volna megvalósítani a rekonstrukciót.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

NOVEMBER 20., SZERDA

NOVEMBER 20., SZERDA

MAGYAR PÉKSÉG VÉDJEGY

KONFERENCIA
KAZAHSZTÁNRÓL

Magyar Pékség Védjegy Programot
dolgozott ki a Magyar Pékszövetség. A
védjegy garancia arra, hogy a pékség
magyar tulajdonban áll, és magyar munkaerõ állítja elõ hazai alapanyagokból
a termékeket. A védjegyet kizárólag magyar pékségek kaphatják meg.

Nemzetközi konferenciát rendeztek
a Nyíregyházi Fõiskolán Magyarország
és Kazahsztán kapcsolatáról. A kazahok
testvérnépnek tekintik a magyarokat, a
két ország gazdasági kapcsolata pedig
folyamatosan erõsödik.

2,3 MILLIÁRD
KÓRHÁZKONSZOLIDÁCIÓRA
Ekkora összeget kapott a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház a tartozásai
rendezésére a kormányzattól. A pénzbõl a beszállítói számlákat fizethetik ki.
Mangol Csilla úgy nyilatkozott, hogy a
kis- és közepes vállalkozók felé fennálló tartozásokat fizetik ki a pénzbõl, és
ezzel a 30 napon túl fennálló tartozások megszûnnek.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

NOVEMBER 22., PÉNTEK

NOVEMBER 23., SZOMBAT

A SZERETET ARCAI

TIGRISEK A KÓRHÁZBAN

Mi a szeretet a mindennapokban, milyen típusai vannak, hogyan kell értelmeznünk karácsony idején – errõl tartott elõadást Cservenyák László pénteken este,
a Korona szállóban. Az etnográfus a Nyíregyházi Polgári Szalon meghívottjaként
beszélt a sokat idézett fogalomról.

A Jósa András Oktatókórház Gyermekosztályának kis betegei nem mindennapi élményben részesültek. A Nyíregyháza Tigers amerikai futball csapat
játékosai tettek látogatást az osztályon,
ahol a fiúk igyekeztek mosolyt varázsolni a gyermekek arcára.

NOVEMBER 24., VASÁRNAP

NOVEMBER 25., HÉTFÕ

NYUGDÍJBAN AZ ESPERES

BALTA A FEJBE

Istentiszteletet tartottak a városi Református Egyházközségben annak alkalmából, hogy Nagytiszteletû Sipos Kund
Kötöny esperes nyugdíjba vonult. Igét
hirdetett dr. Bölcskei Gusztáv püspök,
a Magyarországi Református Egyház
zsinatának lelkészi elnöke.

A Balta a fejbe címû színmûvet próbálja a Móricz Zsigmond Színház társulata. Lõrinczy Attila shakespeare-i fogantatású szocio-komédiája beteljesíti a színház klasszikus funkcióját. A darab elsõ
olvasópróbáját hétfõn tartották a színházban, amelyen a szerzõ is részt vett.

NOVEMBER 25., HÉTFÕ

NOVEMBER 26., KEDD

FEKETE LÓANTILOP

OPERÁVAL KAMPÁNYOLTAK

Most született elõször fekete lóantilop
borjú Sóstón. A 20 napos kis bika, a nevével ellentétben világosbarna színû,
mivel a hím állatok fokozatosan, 3 éves
korukra feketednek be. Az ország egyedüli fekete lóantilop csapata 2 éve él a
parkban, és most született elõször borjú.

Különleges módját választotta a Nyíregyházi Fõiskola ének-zenei képzései
népszerûsítésére az intézet. A fõiskolások egy flash mobbal lepték meg a
mûvészetis diákokat, Verdi operáiból adtak elõ részleteket, ezzel gyakorlati formában igyekeztek megmutatni a képzést.

Hónapok óta egyeztetett az adósságkonszolidációról a szaktárcával a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház vezetése. A szabolcsi
kórházak ugyanis évek óta válságmenedzselés alatt állnak a korábban felhalmozott adósságok miatt.
Mangol Csilla fõigazgató arról számolt
be, hogy a nyíregyházi, a mátészalkai és a
fehérgyarmati kórház adósságállománya
meghaladja a 4 milliárd forintot, amelynek több mint 90 százaléka beszállítói
követelés. A kormányzattól a megyei
egészségügyi intézmények most 2,3 milliárd forintot kapnak az adósságok rendezésére, amely országosan a legnagyobb
összeg. A pénzbõl ezeket a tartozásokat
fogják kiegyenlíteni.
A fõigazgató kiemelte, december folyamán fogják kifizetni a szállítókat, melyek
koncepcióján még dolgoznak. Ezzel az eddig legkedvezõtlenebb helyzetben lévõket
igyekeznek segíteni.
A fõigazgató úgy számol, hogy a forrásból az összes 30 napon túli számlát ki tud-

Mangol Csilla
ják majd fizetni, azonban hozzáfûzte, az
adósságkonszolidációt kizárólag a beszállítói számlák kiegyenlítésére lehet elkölteni, a NAV és az önkormányzatok felé
fennálló tartozásokat azonban nem lehet
ebbõl kifizetni.
Arról is szó esett, hogy 500 beszállítója
van a megyei kórházaknak, ezt a számot
késõbb csökkenteni kívánják. Mangol Csilla elmondta, amikor elkezdték a kórházak
válságmenedzselését, 5 milliárd forint hiánnyal kezdtek, amit sikerült különbözõ
belsõ intézkedésekkel, többek között az
elõnytelen szerzõdések felmondásával és
a faktorszerzõdések megszüntetésével 4
milliárdra csökkenteni.
A konszolidációval a válságmenedzselésnek is vége lehet, már csak azért is, mert
a fennmaradó 1,4 milliárd forintos tartozások megszüntetésérõl is tárgyalnak a kormányzattal. Ennek felszámolásáról év végéig születhet döntés.

SIKERES PÁLYÁZÓ NYÍREGYHÁZA
Nyíregyházán is megtartotta õszi
konferenciáját a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit
Kft. A tanácskozáson értékelték az európai uniós források felhasználását, és
ismertették a 2014-tõl 2020-ig tartó új
ciklus támogatási lehetõségeit.
A nyíregyházi eredményekrõl dr. Kovács Ferenc polgármester számolt be. A
város 34 milliárd forintra nyújtott be pályázatot, és 25 és fél milliárdot meg is nyert,
amely 75 százalékos eredményességet
mutat. Emellett fontos volt, hogy a nagyberuházásoknál a támogatás elérte a 100
százalékot, vagy meghaladta a 80 százalékot is. De a legfontosabb, hogy a forrásokat Nyíregyháza fejlõdése érdekében
számos területen tudták felhasználni.

MEGYEI JOGÚ VÁROSOK – ÖNÁLLÓ
TERÜLETFEJLESZTÉSI BLOKK
A polgármester a jövõt tekintve elmondta, a közgyûlés már tanácskozott a követ-

kezõ hétéves uniós ciklus fejlesztési terveirõl is. A kormányrendelet alapján a
megyei jogú városoknak lesz egy önálló
területfejlesztési blokkja, így Nyíregyháza
15,1 milliárd forintos biztos forrással kalkulálhat, amely önerõt nem igényel. Ehhez viszont készíteni kell egy új pályázati
csomagot, amelyet a kormánynak és Brüszszelnek is el kell fogadnia.
A tanácskozáson elhangzott, a Széchenyi
Programiroda 38 kirendeltsége országszerte
várja az európai uniós források iránt érdeklõdõket térítésmentes szolgáltatásaival.

VÁLTOZIK A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ az alábbi munkarendváltozásról tájékoztatja a lakosságot:
december 6. (péntek) munkanap, keddi munkarend szerint a hivatalban ügyfeleinket 8.00–12.00 között fogadjuk,
december 7. (szombat) munkanap, pénteki munkarend szerint a hivatalban ügyfeleinket 8.00–13.00 között fogadjuk.
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A LEGLÁTOGATOTTABB
VIDÉKI SZÍNHÁZ
Hat sikeres bemutatót tartott eddig az évadban a
Móricz Zsigmond Színház. Az elõadások népszerûek, ezt mutatják a jegy- és bérleteladások. A nyíregyházi teátrum igazi meglepetésekre készül: VIDOR
plusz néven olyan darabokat hoznak Nyíregyházára,
amelyek kimaradtak a VIDOR Fesztivál programjából, és bemutatják a 12 évvel ezelõtti nagysikerû vígjáték folytatását, az Anconai szerelmesek 2-t.

kán nõtt a bérletesek száma, az idei évadban 19 ezer 97en vettek bérletet, több mint 43 millió forint értékben. Így
a bérletekbõl származó bevétel közel 3 millió forinttal nõtt.
Nem csak a nézõközönség gyarapodott, nõtt a színház
honlapjának és facebook oldalának látogatottsága is. A
nyíregyházi teátrum facebook oldalának látogatottsága a
vidéki színházak közül a legmagasabb, az ország színházai között pedig a hetedik helyen áll.

zönség. Vendégjátékok is várják a nagyközönséget: december 3-án a Krúdy Kamarában este 7 órakor „Másik
idõ” címmel Varjú Olga Kiss Anna verseibõl készült önálló estjével áll színpadra, fél 9-kor a színház büféjében pedig
„A vízzel szemben” címmel Spolarics Andrea önálló estje látható majd.

MÁR PRÓBÁLJÁK
AZ ANCONAI SZERELMESEK 2-T

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

HAT SIKERES BEMUTATÓ
A 2013/2014-es évadban eddig hat bemutatót tartottak
a Móricz Zsigmond Színházban, mely júliustól nonprofit
kft.-ként a város cégeként mûködik. A gyerekek az OZ, a
nagy varázslót és a Csalóka Pétert láthatják, a felnõttek
számára pedig mûsorra került Tamási Áron Énekes madár
címû darabja a Csík zenekar zenéjével, a középiskolások
pályaválasztási tanácstalansága, a Tûzoltó leszel s katona!, Dürrenmatt János király címû darabja, Hamvai Kornél fordításában a Lenni vagy nem lenni, megkezdõdött
Lõrinczy Attila Balta a fejbe címû darabjának próbája és
megtartották az Anconai szerelmesek 2 elsõ olvasópróbáját. Emellett A csapos közbeszól címmel közönségtalálkozót is tartottak, mintegy 100 érdeklõdõ kérdezgethetett
a Mûvész Stúdióban a teátrum kulisszatitkairól.

MAJDNEM EZERREL TÖBB BÉRLETES
A Móricz Zsigmond Színház elõadásai iránt nagy az
igény, ezt mutatják a teátrum jegy- és bérleteladásai is.
Ebben az évadban a tavalyi 18 ezer 241-hez képest jócs-

A városházán tartott sajtótájékoztatón dr. Kovács Ferenc
polgármester mellett dr. Tasnádi Csaba színházigazgató

STABIL GAZDÁLKODÁS
Dr. Tasnádi Csaba igazgató elmondta: a Móricz Zsigmond Színház költségvetési helyzete stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott. A szándéknyilatkozatok szerint a teátrum a TAO támogatás adta lehetõséget teljes mértékben
ki tudja használni közel 50 millió forint értékben. A színház fenntartója, a nyíregyházi önkormányzat a teátrumot
a mûködéséhez szükséges ingatlanok biztosításával is segíti. Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta: két dolog
is történt, ami a színház életében jelentõs. Az egyik a
Mûvész Stúdió felújítása, a másik pedig a Tiszavasvári úton
a volt Báthory-laktanyában folyamatban van egy raktár
kialakítása, amelyet az önkormányzat jelképes bérleti díj
fejében ad át a színháznak. A raktárépület-együttes megoldja a színház raktározási problémáit, késõbb pedig gyártóbázis kialakítására is alkalmas.

VIDOR PLUSZ ÉS VENDÉGJÁTÉKOK
A Móricz Zsigmond Színház több meglepetésre is készül. A VIDOR rajongóknak olyan elõadásokat hoznak
Nyíregyházára, amelyek kimaradtak a fesztivál mûsoráról. Elsõként a Miskolci Nemzeti Színház elõadásában
Woody Alan Játszd újra, Sam címû darabját láthatja a kö-

A 12 évvel ezelõtt nagy sikerrel bemutatott Anconai
szerelmesek után most színpadra kerül a vígjáték folytatása. Az Anconai szerelmesek 2 a '80-as évek végén a Balatonon játszódik. A történet szereplõi 20 évet öregedtek, és
újabb sztorival és slágerekkel szórakoztatják a közönséget.
A történet szerint Békés elvtárs egykori szerelmével a Balaton partján SZOT-üdülõt üzemeltet, idõnként saját zsebre is
kiadva a szobákat: jelenleg éppen két olasz lánynak és szüleiknek, s a lányok megismerkednek két helyes magyar sráccal, akik Békés elvtárs fiai. A darab során lassan kiderül,
hogy az olaszok és magyarok már régrõl ismerik egymást,
sõt, rokoni szálak is összekötik õket, így a fiataloknak nem
lesz könnyû a párválasztás. Az elõadásra összeállt a régi,
nagy csapat, s már megkezdték a próbákat.

BÁRÁNY FRIGYES
JUBILEUMA
A Móricz Zsigmond Színház egy igazi nagy eseményre is
büszke: Bárány Frigyest, a színház Jászai Mari-díjas mûvészét december 28-án a Nemzeti Színházban Vidnyánszky
Attila igazgató és társulata köszönti abból az alkalomból, hogy
55 éve van a pályán és 33 éve a Móricz Zsigmond Színház
tagja.

ÜNNEPI HANGULATBAN
Decemberben a színház ajándékozásra is készül. A színház mûvészei Mikulás-nap alkalmából olyan intézményekbe látogatnak el, ahol az „igazi Mikulás” nem jár, advent
idején pedig a színészek mesékkel és versekkel ajándékozzák meg a Kossuth téren sétálókat afféle flash mobként.
Karácsonyra idén is kínálnak ajándékba színházjegyet, és
folytatódik az „Adj egy jegyet ajándékba!” akció is,
amellyel a közönség azokat segítheti, akik nem tudnak
pénzt szánni színházjegyre.
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DÖNTS JÓL, JÖVÕD A TÉT!
PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS A BUJTOSI SZABADIDÕ CSARNOKBAN
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja idén, immáron tizennegyedik alkalommal rendezte meg Pályaválasztási Kiállítását,
„Dönts jól, jövõd a tét!” címmel. A kiállítás záró napján dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere mellett dr. Czomba Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkár is köszöntötte az érdeklõdõ fiatalokat, aki kihangsúlyozta, hogy a kormány legfontosabb feladata, hogy megakadályozza a munkanélküliség újratermelõdését.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Az információs tanácsadások mellett szakmai fórumon
is részt vehettek az érdeklõdõk, ahol dr. Czomba Sándor
és dr. Rezsõfi István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója tartott elõadást. Az államtitkár elmondta, hogy a diákoknak
életük egyik legfontosabb döntését kell meghozni 13-14
évesen és ez nem egyszerû. – Átalakítottuk a teljes szakképzési rendszert. Olyan jogszabályi környezetet építettünk ki, amely már a hatodik, hetedik osztálytól kezdõdõ-

ÖSZTÖNDÍJ A DIÁKOKNAK
A kormány is támogatja az úgynevezett hiányszakmák népszerûbbé válását. A halmozottan hátrányos
helyzetû térségekben élõ diákok jó tanulmányi eredmény esetén negyven-hatvanezer forint ösztöndíjat is
kaphatnak.
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en szisztematikusan készíti fel a diákokat a pályaválasztásra. Célunk, hogy a fiataljaink itthon maradjanak.
Dr. Rezsõfi István igazgató elmondta, hogy a Pályaválasztási Kiállításra olyan iskolákat hívtak meg, melyek hiányszakmákban képeznek fiatalokat. Ilyen többek között
az ács, a bádogos, a hegesztõ, de a mérnök informatikus is.
– Fontos szempont volt számunkra, hogy a diákok közvetlen kontaktusba tudjanak kerülni az egyes szakmákkal, és
azok tárgyi eszközeivel, de ugyanígy a munkaadókkal is.

Az érdeklõdõk konkrét ajánlatokat is kaphattak, de kérdezhették a munkaadókat a bérezésrõl is – tette hozzá.
A legötletesebb stand címet a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola nyerte el, míg a második helyezett a
Magyar Honvédség Toborzó Irodája lett, a harmadik pedig a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola
standja.
A tizennegyedik Pályaválasztási Kiállítás 75 kiállítóval
és több ezer látogatóval pénteken zárta kapuit.

A HÉT TÉMÁJA

ÚJ NEMZEDÉK KONTAKTPONT NYÍLT
Új Nemzedék Plusz Kontaktpont nyílt Nyíregyházán. Az ifjúságot segítõ irodahálózat nyíregyházi képviselete a Korzó Bevásárlóközpont B épületében várja
a fiatalokat.

ORSZÁGOS HÁLÓZAT ÉPÜL

Az avatás pillanata a polgármesterrel
és a miniszteri biztossal

Dr. Mihalovics Péter, az új nemzedék jövõjéért felelõs
miniszteri biztos kifejtette, ennek keretein belül minden
megyeszékhelyen, a fõvárosban Budán és Pesten létrehoztak kontaktpont irodákat, ahol a fiatal, ifjúságsegítõ tanácsadók azzal foglalkoznak, hogy az adott terület, adott megye, adott városrész különbözõ iskoláiba, ifjúsági közösségi tereibe ellátogatva felkeresik a fiatalokat és releváns
megoldásokat próbálnak találni az õ kérdéseikre.

si lehetõségek vannak. Ehhez próbál ez az iroda professzionális tanácsadást, hiteles információkat adni. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a kontaktiroda beépül a
nyíregyházi szervezetbe, hiszen az önkormányzatnak, a
városvezetésnek is az a célja, hogy minél jobban segítse a
fiatalokat jövõjük alakításában.
A nyíregyházi kontaktpont szolgáltatása ingyenes. A
szakemberek várják a fiatalokat hiteles információkkal,
személyes, professzionális tanácsadással, valamint olyan
szolgáltatásokkal, amelyek segítik a fiatalok továbbtanulását, pályaválasztását, karriervezetését és munkakeresését.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere elmondta, a gyerekek, a fiatalok elõtt óriá-

NAGY SZÜKSÉG VAN
KÖRZETGONDNOKOKRA
Körzetgondnokok is segítik novembertõl Nyíregyházán a városgondnok munkáját.

A megyei szinten szervezõdõ, ifjúsági kezdeményezéseket összefogó kontaktpont irodahálózat egyedülálló Magyarországon. A kormány még 2012 decemberében fogadta el az Új Nemzedék Programot, amelyet idén nyáron mutattak be elõször.
A program kifejti, hogy az ifjúságpolitikában három területen kell erõsíteni. Egyik a nemzedékek közötti, valamint a nemzedékek és a döntéshozók közötti kommunikáció, második a fiatalok rendelkezésére álló szolgáltatások bõvítése, a harmadik pedig az ifjúsági intézményrendszer kibõvítése.

INGYENES TANÁCSADÁS NYÍREGYHÁZÁN IS

HÍREK

A körzetgondnokok gyalog, illetve kerékpárral járõröznek, figyelik a közterületek állapotát, s ahol probléma
merül fel, jelzik a városgondnoknak, illetve a városüzemeltetésnek. Azt figyelik, rend van-e a közterületeken,
jelzik a szemetes területeket, az illegálisan lerakott hulladékokat, a járdák, utak tisztaságát és a KRESZ-táblák
láthatóságát. Sajnos nemrég beigazolódott, hogy a jelzés kevés az illegális lerakók esetében, ott kell strázsálnia a körzetgondnoknak egy-egy szemétkupac mellett
azért, hogy elriassza a további szemetelõket. A Vécsey
Károly Általános Iskola melletti területre folyamatosan
nõ a szemétkupac. Egészen annyira, hogy nemrégiben
egy elhunyt hajléktalant rejtett el a felhalmozott hulladék – tájékoztatta lapunkat Bordás Béla városgondnok,
aki arra is felhívja a figyelmet, hogy egy ilyen szeméthegy a testi épségünk veszélyeztetése mellett, fertõzéseket okozhat és nagymértékben károsítja a környezetünket is. A területen Oláh Sándor teljesít szolgálatot, aki
elmondta: szinte naponta akad olyan, akit figyelmeztetni kell arra, hogy ne ide rakja le a szemetet. Bordás Béla
arra is kitért, hogy keresik azokat, akik a szabálysértést
elkövették, és dolgoznak azon, hogyan tudják megtisztítani a területet.
Ezen az utcán, egy másik problémára is rávilágított a
városgondnok. Az ingatlantulajdonosok még mindig nem
fordítanak kellõ gondot arra, hogy az ereszcsatornákat a
csapadékvíz-elvezetõ rendszerhez csatlakoztassák. Így
az esõvíz a járdára folyik ki. Különösen nagy gond ez
fagyos idõjárásban, amikor balesetveszélyt okoz.
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NAPRÓL NAPRA

HÍREK

ÜNNEPLÕBE ÖLTÖZIK NYÍREGYHÁZA
AZ ADVENTI FORGATAG
JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓI:

November 30-án, szombaton a Mikulás futással kezdõdnek az adventi programok Nyíregyházán. Az ünnepre készülõ idõszakban több újdonság is várja a városlakókat.
Az eddigiekkel ellentétben most a Kossuth térrõl rajtol
a 16. Mikulás futás. 400 méteres távot kell teljesíteni az
óvodásoknak, a kisiskolásoknak, valamint a családoknak,
600 métert pedig a felsõ tagozatos diákoknak. A Mikulás
futás résztvevõit tombola és több mint 100 ajándék várja
szombaton – tudtuk meg Kósa Árpádtól, a Nyírsuli Kft.
ügyvezetõjétõl.
Bocskai Péter, a városüzemeltetõ cég vezetõje arról
tájékoztatott, hogy a Karácsonyi Forgatagban idén 40 pavilonban kínálják portékáikat az árusok. Újdonság, hogy
a belvárosban egy 210 négyzetméteres mûjégpálya várja december 1-jétõl a mozogni vágyókat, amin hagyományos korcsolyával és mûjégpályára alkalmas korcsolyával is lehet siklani. Elõtte 60 négyzetméteres melegedõben pihenhetnek meg azok, akik elfáradtak a sportolásban. A helyszínen lehetõség lesz korcsolyacipõ bérlésére, az 500 forintos belépõjegy pedig tartalmazza a korcsolya ingyenes átvizsgálását és élezését is. A sportolni
vágyók délelõtt tíz és este tíz óra között korizhatnak a
város fõterén. A cégvezetõ hozzátette: a mûjégpálya felett 220 négyzetméteres ledes fényfüggöny varázsol majd
ünnepi hangulatot. Az adventi idõszak programjaiban a
családok valamennyi tagja talál majd magának megfelelõ elfoglaltságot. A kicsiket többek között egyedülálló
„édes” melegedõ várja gofrival, palacsintával és
csokiszökõkúttal, de lesz olyan meglepetés is, melyet nem
árultak el a szervezõk.
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FOGADÓÓRÁT TART A MIKULÁS
A gyerekeket a Mikulás is fogadja a Kossuth téri Mikulás-házban 10.00–12.00 óra között, valamint 14.00–18.00
óra között mondhatják el neki kívánságaikat, de Nyíregyházára látogat az adventi idõszakban a finn mikulás,
Joulupukki is. A kicsiket emellett egy különleges századelõt idézõ macikiállítás is várja a városházán. Advent négy
vasárnapján a város vezetõi meggyújtják a gyertyákat a
Kossuth téren, az érdeklõdõket pedig sztárvendégek szórakoztatják. Fellép többek között Hien, Szandi, Balássy
Betti és Varga Feri, valamint Mészáros Árpád Zsolt.
Advent négy vasárnapján mûsorukkal szórakoztatják a
belvárosba érkezõket – ennek részleteirõl Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatóhelyettese
tájékoztatta a sajtó képviselõit. Keddenként, csütörtökönként és vasárnaponként 16.30 órától a város iskolásai lépnek színpadra. Mûsort adnak – többek között – a Vikár
Sándor Zeneiskola növendékei, a Cantemus Vegyeskar és
elõadást tartanak a Jókai Mór Református Általános Iskola, valamint a Vasvári Pál Gimnázium tanulói.

Advent elsõ vasárnapján fénypompába öltözik a belváros. Az önkormányzat a város lakóit, kicsiket és nagyokat egyaránt szeretettel várja az ünnepi programsorozat nyitányára. Legyenek Önök is részesei az adventi fényár felkapcsolásának és a város adventi koszorújánál az elsõ gyertya közös meggyújtásának!

Nyíregyháza MJV az idei Karácsonyi Forgatagban két
jótékonysági kezdeményezéssel várja a programra érkezõ városlakókat.
Az egyik a tavaly elkezdett úgynevezett „SEGÍTSÜTI”-program, melynek az idei kedvezményezettje
a Down Egyesület. A vásár ideje alatt 10 alkalommal
Nyíregyháza egy-egy prominens személyisége (politikusok, intézményvezetõk, közéleti szereplõk) a forgatagban árusítanak süteményeket az arra kijelölt faházban.
A sütemények árusítása keddi, csütörtöki és vasárnapi napokon történik majd, a színpadi programokhoz igazodva, a mûjégpálya melletti pavilonsorban. Akik az
elsõ héten segítenek a sütiárusításban:
december 1., vasárnap: 16.30: Petneházy Attila színmûvész
december 3., kedd: Batizi Tamás kabinetvezetõ
december 5., csütörtök: Jászai Menyhért alpolgármester
december 8., vasárnap: Kósa Tímea alpolgármester
A másik jótékonysági akció neve: „Egy korty segítség”
„A Teréz Anya Egyesület” megsegítésére. Ezen kezdeményezés lényege, hogy kétfajta, karácsonyi hangulatú és Nyíregyháza emblémával ellátott bögrét lehet
vásárolni, felnõttek és gyermekek részére.

December 1-jén, vasárnap a Kossuth téren, ünnepi
ceremónia keretében kapcsolják fel a karácsonyi fényeket. Dr. Kovács Ferenc polgármester 16.30-kor köszönti a megjelenteket, majd felkapcsolja a díszkivilágítást,
hivatalosan is átadva ezzel az ünnepváró városlakóknak a Karácsonyi Forgatagot és a Város Karácsonyfáját.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

VENDÉGEK FINNORSZÁGBÓL, MIKULÁSSAL
Szerzõ: Bodnár István
Kedves vendégeket fogad ezekben a napokban Nyíregyháza. Olyan országból, annak is az északkeleti tájáról
jöttek, ahol ilyenkor Nap nélkül virrad a téli reggel, ahol
láng-küllõit veti az északi fény, ahol Tél tábornok hónapokig uralja az országot, ahol januárban akár 30 fokos
hideg is dermesztheti a tájat és az embert, a tavakon jégpáncél fénylik, hidegen fénylik a Hold, s hallani a csillagok zenéjét. A fák és a villanypóznák pattognak, az országúton szembetalálkozhatunk a szép szemû rénszarvassal vagy a jégtáblán pihenõ sirállyal, és ahol télen megrendezik a Forma-1 rénszarvas viadalt.
Vendégeink távoli északi országból jöttek, testvérvárosunkból, Kajaaniból, ahol úgy negyven évvel ezelõtt „az
iskolákban kitört a magyar láz, és egyre többen szerettek
volna sok mindent megtudni Magyarországról, és eljönni
hozzánk”. Jöttek is, és szerencsénkre ma is érkeznek.
Onnan jönnek, ahol „megkülönböztetett barátsággal fogadják a magyarokat, köztük a nyíregyháziakat, diákokat,
mûvészeti csoportokat, középkorúakat és idõsebbeket”.
Ahol szívesen fogadták a mûvészeket, az alkotókat is. Ahol
a város dísze lett a nyíregyházi Krupiczer Antalnak A magyarok hangja nevû alkotása (az azóta elhunyt mûvész
úgy nyilatkozott a mûvérõl, hogy azzal is igyekezett a finn–
magyar barátságot, rokonságot lélekben és testben összehozni, s ennek emléket állítani), ahol a közönség egykor
meghatódva hallgatta Szabó Dénesék felemelõ koncertjét, és ahol tucatnyi nyíregyházi alkotó versét fordították
le anyanyelvükre.
A vendégekkel ismét eljött Joulupukki is, a finn mikulás, aki valahol az északi sarkkör közelében, Korvatunturi
vadon erdeiben lakik, ahol a lappok is élnek, ott van a
Mikulás õshazája. Szerencsénkre a Mikulás olykor fel is

FINN–MAGYAR BARÁTSÁG

kerekedik. Gyakorta jár Magyarországra, így Nyíregyházára is, ahogyan az idén is. És ajándékokat is hoz. Ne
feledjük azt sem, hogy a finnek éppen most, december
hatodikán ünneplik függetlenségük évfordulóját.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Nyíregyházi Magyar–Finn Baráti Egyesület Finnország
függetlenségének 96. évfordulója, valamint Kajaani és
Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatának 32. évfordulója alkalmából ünnepséget rendez december 4-én
(szerda) 17.00 órától a Pál Gyula Teremben (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.).
Program: Fotókiállítás nyílik Jari Kaakinen fotóiból, „A
96 éves finn út magyar szemmel” – Pályi Zoltán, multimédiás elõadása, „Hogyan ünnepel Finnország” – Irene
Salomäki, Kajaani Finn–Magyar Baráti Egyesület elnökének beszámolója, kulturális mûsor, irodalmi és zenei
részletek elõadói: Zrínyi Ilona Gimnázium tanulói, Vikár
Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai.

TOVÁBBI PROGRAMOK ADVENT IDEJÉN
Az Orosért Közéleti Egyesület adventi programja: noA Sóstóhegyi Közmûvelõdési Színtér szervezésében,
vember 29-én gyertyagyújtás (16.00 óra), Fehér János ref. 6-án 11 órakor: „Mikulásvárás” a kisiskolásokkal és a
lelkész áldást mond; volt orosi orvosok emléktáblájának nagycsoportos óvodásokkal. Vendégmûvész: Gosztola
avatása; szaloncukor, forró tea. Helyszín: Oros fõutcá- Adél Színmûvésznõ.
ján lévõ XX. sz. áldozatainak emléket állító parkban.
Karácsonyi készülõdés a Sóstói Múzeumfaluban deAdventi jótékonysági koncert a Nyíregyházi Polgári cember 2–21-éig. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.
Szalon szervezésében december 8-án 18.00 órától az
Evangélikus Templomban. Közremûködnek: a NyíregyA Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtér és a Szõlõsházi Evangélikus Egyházközösség énekkara, a Vikár Sán- kerti Angol Kéttannyelvû Tagintézmény vezetése várdor Zeneiskola tanárai, a White kórus, a Szabolcsi Ad- ja az érdeklõdõket az iskola tornatermében tartandó
ventista Vegyeskar. Fõvédnök: dr. Kovács Ferenc polgár- Adventi Forgatagra és Vásárra december 3-án 14.30–
mester.
18.30 óráig.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot ír
ki egyszeri, vissza nem térítendô támogatás elnyerésére, felsôfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.
FELTÉTELEK:
– legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
– elsô diploma megszerzésére vonatkozó felsôoktatási hallgatói jogviszony (BSC, MSC,
osztatlan képzés);
– jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény);
– a családban az egy fôre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57 000 forintot.
A pályázathoz kérjük benyújtani:
1.) adatlapot (letölthetô: www.nyirhalo.hu vagy www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehetô a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Titkárság, B. épület
I. emelet 102. szoba);
2.) iskolalátogatási igazolást (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató gyermek esetén);
3.) a felsôfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az elôzô félév tanulmányi átlagát
tartalmazó, Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát (legutóbbi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv másolata);
4.) az egy fôre jutó családi jövedelem igazolása (utolsó havi nettó bér, önfoglalkoztató
esetén NAV igazolás, gyerektartás, családi pótlék, árvasági ellátás, nyilatkozatok stb.),
5.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával, vagy Okmányiroda által igazoltan).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. december 11.
Cím: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály,
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A borítékra feltétlenül írják rá: RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
A Kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni látogatás
során ellenôrizze. A Kuratórium döntését követôen írásban értesítjük a pályázókat az
eredményrôl.
A pályázattal kapcsolatos bôvebb felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztályon
(Büdszenti Ildikó, telefon: 42/524-585) kérhetô.
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VARJÚ OLGA ISMÉT VÁROSUNKBAN LÉP FEL

Felsorolni is gyönyörûség, micsoda remek elõadásokban játszott egykor a Móricz Zsigmond Színházban Varjú Olga mûvésznõ: Anconai szerelmesek, A
dzsungel könyve, Az üvegcipõ, Cselédek, Kék veréb,
Platonov, Vérnász...
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Tizenöt éves itteni társulati tagsága alatt kapott díjai is
bizonyítják, nemcsak a nézõk szívében foglalt el elõkelõ
helyet, de a szakmai grémiumok is nagyra értékelték kiváló alakításait, hiszen ebben az idõszakban kapott
Domján Edit- és Jászai-díjat, Móricz-gyûrût, a XII. Stúdiószínházi Találkozón pedig Genet. Cselédek címû mûvében nyújtott alakításáért kiérdemelte a legjobb nõi fõszereplõnek járó elismerést. Voltak, akik Pestrõl jöttek el ide
megnézni õt egy-egy elõadásban.

SZÉP ÉVEK NYÍREGYHÁZÁN
– Nem szoktam nosztalgiázni – mondta el kérdésünkre
válaszolva –, de valóban szép éveket töltöttem el Nyíregyházán. Most, hogy kedden ismét játszom ott, jó lesz
találkozni a régi színésztársakkal, például Horváth Margittal, Puskás Tivadarral, Bárány Frigyessel, Fülöp Angéla
rendezõasszisztenssel, de sokat dolgoztunk együtt Tasnádi
Csabával is... Felejthetetlen számomra Gaál Erzsébet, akivel színészként például a Salamon Suba László rendezte
Nyaralók címû Gorkij-darabban szerepeltem, de rendezett is például Nádas Péter Temetés címû mûvében. Az
Érettségi címû elõadás Csoma Judittal és Gazsó Györggyel

szintén nagyon emlékezetes számomra, de a Szent Johannát is nagyon szerettem. Játszottam persze 2004 óta Nyíregyházán egy-egy alkalommal, hiszen minden évben karácsony táján összejött a régi csapat, és elõadtuk az
Anconai szerelmeseket, amit én is nagyon kedvelek. Tavaly játszottuk a Szabadtérin is.
Miután a leánya középiskolás korba lépett, úgy döntött, legjobb, ha gyermeke egy pesti Waldorf-iskolában
folytatja tanulmányait, s másfél évtized után õ is lakóhelyet és színházat vált. A pesti Bárkába szerzõdött, s azóta
is ott játszik. Ezt a lépését nem bánta meg, bár szakmailag
Nyíregyházán valóban kiváló helyzetben volt, s ennél feljebb itt már nem is kerülhetett volna. Új teátrumában is
kapott jó szerepeket, játszotta például a Koldusoperában
Kocsma Jennyt, a Sirályban Arkagyinát, a Lángoló kerékpárban Arankát, a Piaf Piafban Edith Piafot; most szerepel
a Dogville-ben, a Vasárnap 16:48 címû Ödön von Horváth darabban, s készül a Presznyakov fivérek Európa –
Ázsia címû mûvének bemutatójára. Kedden a Móricz Zsigmond Színház Krúdy Kamarájában Másik idõ címmel egy
monodrámát ad elõ 19 órától. Mit láthatunk majd? – errõl
is faggattam.

ÚJRA ITTHON
– Tavaly ilyenkor Seress Zoltán igazgató szólt a társulatnak, ha bárkinek van ötlete monodráma elõadására, azt
a Bárka felkarolja. Akkor én rátaláltam Kiss Anna Macskaprém kalapos hölgy címû mûvére, ami egy körülbelül
20 perces darab. Ehhez kerestem a költõnõtõl verseket,
amelyek dramatizálhatóak, és gond nélkül illeszthetõek a
meglévõ mûhöz. Némi dramaturgiai munka után kész lett
a teljes szöveg, aminek a Másik idõ címet adtuk. Ez Anna
egyik kötetének a címe is egyben. Idõutazás, aminek során egy nõ megpróbál rendet rakni az életében... Elõzõ
nap próbálni kell itt a Krúdy Kamarában, mert kicsit más a
tér, mint ami a Bárkában rendelkezésemre áll. Az elõadás
még nagyon friss. Októberben a Monodráma Fesztiválon
volt a premierje. Azóta csak egyetlen alkalommal játszottam, s örülök, hogy a következõ helyszín egykori színházam, a nyíregyházi lesz.
Kedden 20.30-tól a színház büféjében a mûvésznõ Bárka-társa, Spolarics Andrea mutatja be A vízzel szemben
címû monodrámáját.

MESTERMÛVEK A JÓSA ANDRÁS MÚZEUMBAN

A szegedi Móra Ferenc Múzeum gazdag anyagából
válogatott kiállítás látható még két hétig a Jósa András
Múzeumban. A romantikától a modernizmusig címet viselõ tárlat a XIX-XX. századi magyar festészet méltán híres alkotóit vonultatja fel. Olyan festõk vásznait csodálhatjuk meg, akik Európa több nagyvárosának galériáiban
is megállták helyüket. Ezek a festmények, így együtt, már
csak december 15-éig láthatók, azután visszakerülnek
Szegedre.
12 festõzseni 22 mûve alkotja a kiállítást. 12 olyan alkotóé, akik mesterei az ecsetnek, kiválóan értenek a színekhez, a hangulatok ábrázolásához. Idõben a legrégebbi alkotás Ligeti Antal Várrom címû képe, melyet 187910
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ben festett a mûvész. Fantasztikus érzés rácsodálkozni a
hegytetõn álló romokra, melyek a magyar történelem hõsi
korszakait, a végvári vitézség dicsõségét idézik meg a
szemlélõben. Mintha csak Kisfaludy Sándor történelmi
regéinek színhelyei elevenednének meg a vásznon. Rejtélyes lovagvárat, a vidéket a magasból õrzõ sasfészket
képzelhetünk a romok mögé. Az alkotások idõbeliségét
Aba-Novák Vilmos 1938-ban festett, a Hazafelé címet viselõ képe zárja, melyen a hazafelé ballagó tehenek és az
otthonukba szekerezõ falusiak nyár esti csendes, szinte
idilli hangulatát ragadta meg a festõ.
E két idõpont között aztán szabadon szárnyalnak az
alkotások: csendéletek, szebbnél szebb nõi portrék, tájképek olyan mûvészek keze nyomán, mint Telepy Károly
csodás tájképe a Tivoli vízesés, Endre Béla és Koszta József virágcsendéletei, Vaszary János Pesti korzót, parkrészletet, vendéglõi teraszokat ábrázoló rajzai sok-sok emberrel, Mednyánszky László Téli tája vagy a Rügyezõ fák-at
megörökítõ színpompás tavaszi erdõrészlete, Csók István,
Rippl-Rónai József, Réti István csodálatos, érzelmekkel telt,
titokzatos nõalakjai, vagy éppen Körösfõi-Kriesch Aladár
egymásnak feszülõ Péter és Pálja mind-mind olyan képek, olyan festõk, akikért érdemes betérni a Jósa András
Múzeumba. A téli szünet elõtt az iskolák diákjait, tanárait
is invitáljuk egy-egy maradandó élményt nyújtó rajzórára
vagy mûvészettörténeti ismereteinket tágító, frissítõ múzeumlátogatásra.
Dr. Bene János múzeumigazgató

ARANYKOSZORÚS
KÁLLAY GYÛJTEMÉNY
A 2013-as év a várakozásoknak megfelelõen telt a
Kállay Gyûjteményben. Munkatársaim revíziózták a Nyíregyházi Városi Letét teljes anyagát, körülbelül 600 raktári revízió során elõkerült új anyagot leltároztak. Szerencsére egyre többen ismerik gyûjteményünket, az itt õrzött anyagot, és egyre többen tudják, merre is kell keresniük a Kállay Gyûjteményt. Természetesen tudjuk, hogy
ez még a városlakók kisebb százaléka, de célunk az, minél szélesebb körben ismerjenek meg bennünket.
Ebben az évben voltunk 20 évesek, ez alkalommal egy
filmet készített a Nyíregyházi Televízió, amelyben a két
évtized rövid történetével ismerkedhetnek meg.
Egy múzeumnak, vagy egy közérdekû muzeális gyûjteménynek, mint amilyenek mi is vagyunk, egyik létkérdése az: mennyire tud gyarapodni évrõl évre tárgyainak számát tekintve. Mivel komoly pénzösszegek nem állnak rendelkezésünkre hagyatékok vásárlására, ezért gyarapodásunk az önzetlen adományozó-kedven alapul.
Ez évben Kállay Miklós (dr. Kállay Kristóf gyûjteményalapító fia) Rómából, többek között, egy 1956-ban, az olaszok által Magyarországról, Magyarországon forgatott filmtekercset adott nekünk. Kállay Dénes Göttöngenbõl (Kállay
Andrásnak, Kállay Miklós miniszterelnök unokája) két 17.
századi metszettel lepett meg minket. Kállay Kristóf (dr.
Kállay Miklós, a miniszterelnök unokája) segítségével került Nyíregyházára egy eddig nem teljesen ismert Kállayág megmaradt hagyatéka, ami több száz darab iratot rejtett magában.

ÚJABB ADOMÁNYOK
Ezeket az adományok sorát bõvítette az év végén Liptay
Jenõ egyik oldalági leszármazója. Liptay Jenõ az Osztrák–
Magyar Monarchia, illetve a Horthy korszak kiváló gazdasági szakembere, bashalmi, nyírpazonyi (Berta-szõlõtelep) birtokos, nyíregyházi polgár (Kálvin téri palotája az
egyik legszebb volt a városban), 1925-tõl magyar királyi
gazdasági fõtanácsos volt. A Budapesten élõ hölgy a Kállay
Gyûjteménynek adományozta Liptay Jenõnek és feleségének 50. éves házassági évfordulójára készített aranyozott-ezüst díszkoszorúját, és Liptay 1934-es halálakor, temetésére készített és ott énekelt megzenésített, szecessziós paszpartuban lévõ, keretezett verset.
Nagyon köszönjük mindenkinek az adományokat, látogatóinknak a látogatást.
Dr. Ulrich Attila igazgató
Kállay Gyûjtemény

ÁTADTÁK A RATKÓ JÓZSEF-DÍJAT
Nemrégiben kezdetét vette a Ratkó József Emlékév,
melynek keretében odaítélték az idei Ratkó-díjat.
A Ratkó József-díj annak a szellemi kezdeményezésnek
a folytatása, amely igyekezett fórumot teremteni a helyi és
országos, valamint határon túli irodalomnak, közéletnek.
Azok érdemelték ki eddig, akiknek esztétikai teljesítménye kiemelkedõ, erkölcsi elkötelezettsége megkérdõjelezhetetlen. Az idén Márkus Béla irodalomtörténész, kritikus vehette át a jeles elismerést Jánosi Zoltán rektortól, a Hangsúly Mûvelõdési és Mûvészeti Alapítvány Kuratóriumának elnökétõl.
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FÉL ÉVSZÁZADA EGYÜTT A KARDOS HÁZASPÁR
tunk már ungot-berket. Májusban Olaszországban voltunk,
de jártunk már Görögországban, Ausztriában, Szlovákiában és többek között Erdélyben is. Tegnap is felvetõdött
az egyesületben, hogy hova megyünk az idén, mert velük
szoktunk járni kirándulni.

„Egymással szemben mentünk az utcán. Én is hátra
néztem, és pont akkor õ is. Hosszú, fekete hajú lány
voltam. Gondoltam magamban, ez a fiú még sosem
járt erre... Mikor hazamentem, õ már nálunk volt! Így
emlékszik vissza Kardos Lászlóné Marika néni elsõ találkozására Kardos Lászlóval, akivel idén ünneplik ötvenedik házassági évfordulójukat.

MINDIG ALKALMAZKODNI KELL

Szerzõ: Bruszel Dóra
Az elejétõl kezdve szükséges a kölcsönös vonzalom.
Ápolni kell a kapcsolatot, fontos a bizalom, és az alkalmazkodás. Van olyan, hogy nem értek vele egyet, de engedni kell – avat be a hosszú kapcsolat titkába Kardos
László. Olyan helyen dolgoztunk, hogy bízni kellett egymásban. Volt, hogy egy hétig nem találkoztunk. Én Hajdúböszörményben laktam, Marika pedig Tiszalökön. A
nagybátyám a szomszédságukban lakott, és mivel gyakran mentem hozzá látogatóba, így ismerkedtem meg a késõbbi feleségemmel.

„A HASAMON KERESZTÜL FOGTAK MEG”
Egyik nap elmentem hozzájuk ebédre. A feleségem
édesanyja kitûnõen fõzött. Édes káposztával töltötte a káposztát. Én Böszörményben születtem és ott savanyú káposztából csinálták. Megfogtak a hasamon keresztül. Az
eljegyzésünkön százötvenen voltak és egy elég híres cigányprímás játszott. Még akkor is katona voltam. Mikor
leszereltem, megtartottuk az esküvõt. 1963. június 9-én
házasodtunk össze.

46 éve lakunk Nyíregyházán, de 50 éve dolgozunk itt,
mert kezdetben bejártunk Tiszalökrõl – folytatja Marika
néni. A nagy szerelem elhalványul az idõ múlásával, de a
tisztelet, a vonzalom megmarad. Két fiunk van, Zsolti és
Józsi, valamint három unokánk. A mi idõnkben még bálokba jártunk, és a szülõk is jöttek velünk. Mikor kísértek minket
haza a fiúk, akkor anyu jött utánunk. Az eljegyzésünk után,
mivel akkor a késõbbi férjem még katona volt, ritkábban találkoztunk, de elég gyakran hazajött. Állandóan leveleztünk.
Sokat írtunk egymásnak képeslapot, levelet.

„MINDENHOVÁ EGYÜTT MEGYÜNK”
Jövünk-megyünk állandóan. Járunk a fegyveres klubba
– ahol a férjem az elnökhelyettes – és minden héten a
Dialóg Nyugdíjas Egyesületbe, ahol én vagyok az elnök.
75 tagom van. Annyi bálba járunk nyugdíjas korunk óta,
hogy már nem gyõzzük – nevetnek fel mindketten. A férjem énekelni is szokott. Sokat járunk kirándulni is. Amit
elmulasztottunk fiatal korunkban, most bepótoljuk. Bejár-

ÉLESLÁTÁS = BIZTONSÁG
A hónapok szaladnak,
lassan kifutunk az õszbõl, a
tél kopogtat az ajtónkon és
erre az idõszakra a szürke,
ködös, „nem szeretem napok” jellemzõek. Mind a
napsütés, mind a fény egyre kevesebb. Az õszi napéjegyenlõség után, a nappalok egyre rövidülnek, az éjszakák hosszabbodnak egészen december 21-éig, a téli
napfordulóig.
A napunknak mind kisebb részét tudjuk világosságban, ideális fényviszonyok között tölteni.
Mivel a külvilágból jövõ
információink körülbelül 80
százalékát a látásunk útján
szerezzük, ezért fontos,
hogy ez az érzékszervünk is
megfelelõen mûködjön. A
fény intenzitásának csökkenése nem csak a hangulatunkat, de a látásunkat is
negatívan befolyásolja.
A közlekedés során a
mozgó és dinamikusan változó környezet pontos észlelése alapvetõ fontosságú.
Ha a csapadékos idõ szürkülettel, sötétséggel jár
együtt, igencsak próbára teszi a látásunkat. Mindez
hatványozottan igaz a ködre. Ilyenkor a látással figyelmünkbe jutó információ
mennyisége jelentõsen lecsökken. A balesetek megelõzése érdekében az autók
megfelelõ mûszaki állapota
12
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és a megfelelõ sebesség
megválasztása mellett, a látásunknak is kifogástalannak kell lennie.
Érdemes a saját és a mások biztonsága érdekében
évente ellenõriztetni a látásunkat.
Enyhe látásromlás is kockázatot jelent a közlekedés
résztvevõire, nem beszélve
a lehetséges anyagi károkról, melyek megelõzhetõek,
ha megfelelõ szemüveget
vagy kontaktlencsét viselünk.
Ha egyébként szükségünk lenne szemüvegre, de
nem hordjuk, vagy az nem
megfelelõ dioptriájú, akkor
ezeken a napokon még inkább veszélybe sodorhatjuk
magunkat. A távolságokat
nem megfelelõen méri fel
ilyenkor az ember, és a reakcióidõ is megnõhet.
A késõn észrevett gyalogos vagy másik jármû balesetet okozhat.
Meg kell említenünk azt
is, hogy nem csak mi, hanem a másik közlekedõ fél
is hibázhat.
A körültekintõ autós, gyalogos erre is jó, ha figyel, különösen az ünnepek közeledtével megnövekvõ forgalomban és zsúfoltságban.
Ma már a legtöbb optikában van lehetõség szemvizsgálatra, amely fájdalommentes és nem igényel sok

idõt sem a megfelelõ korrekció megállapítása. A szemvizsgálat során akár más betegségek is idõben felismerhetõek.
A szemüveglencsék kiválasztásánál érdemes a látáskomfortot javító, úgynevezett felületi rétegekkel ellátott típusok közül választani. Ilyenek a tükrözõdést
csökkentõ, pára- és portaszító felületkezelések, amelyek a téli idõjárás során is
elõsegítik a tökéletes látást.
Ha nincs panaszunk,
évente egyszer akkor is érdemes ellenõriztetnünk a
látásunkat úgy, ahogy az
autónkat is rendszeresen levizsgáztatjuk. Az OptiMarkt optikákban, Nyíregyházán két helyen ingyenes
látásvizsgálattal várjuk ügyfeleinket.
(x)

Miközben csodálva hallgatom a nagyon szimpatikus
házaspárt, Marika néni hirtelen eltûnik és érmekkel, kitüntetésekkel, fotóalbumokkal tér vissza. Látom a szemükben a büszkeséget, hogy még így, ennyi évesen is elismerik munkájukat. Figyelem a képeket, és közben nem hagy
nyugodni a kérdés:
– Mit üzennének a házasságban élõknek, mit kell tenniük, hogy Önökhöz hasonlóan, megünnepelhessék majd
egyszer az ötvenedik házassági évfordulójukat?
– Mindent csak együttesen lehet csinálni. Mindenhová
együtt kell menni. Ha az ember kiismeri a feleségét, és
úgy látja, hogy alkalmas arra, hogy vezesse a család belsõ
irányítását, akkor hagyni kell. Mindig alkalmazkodni kell.
A megbecsülés, a tisztelet, ennyi év után is megmarad. Az
érzések pedig megvannak köztünk továbbra is.

KÖSZÖNTIK A JUBILÁLÓKAT
Az Idõsek Karácsonya 2013. évi megyei rendezvényen az 50. házassági évfordulójukat ünneplõ egyesületi tagokat is köszönteni fogják december másodikán,
a Nyíregyházi Fõiskola Kodály-termében. A 10 órakor
kezdõdõ programban az ünnepi köszöntõk és versek
mellett nyugdíjas egyesületek fellépéseivel várják a szépkorú érdeklõdõket.
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MADE IN NYÍREGYHÁZA – LEGO® DUPLO®
A múlt héten elkezdett sorozatunkat, melyben Nyíregyházán készült egyedi dolgokat mutatunk be, a
LEGO-ban folytatjuk. Sokan tudják, hogy Nyíregyházán mûködik a LEGO® Csoport egyik gyára, ám azzal
már kevesebben vannak tisztában, hogy ezen kívül a
világon csak három helyen gyártják a cég termékeit,
azzal pedig talán még kevesebben, hogy az egészen
kicsiknek készülõ LEGO® DUPLO® játékokat kizárólag
városunkban állítják elõ. Nekik szeretnénk némi betekintést nyújtani a helyben készülõ világsiker történetébe.
2008 decemberében kezdte meg mûködését a LEGO
Manufacturing Kft., amely azóta töretlenül növeli termelését. A kapacitások további bõvítése érdekében tavaly
nagyszabású beruházásba kezdett a cég, amelynek eredményeként 2014 februárjától vadonatúj gyárban folytatódhat a munka. Hosszú távon is biztosított tehát, hogy
Nyíregyháza lássa el a világot DUPLO® termékekkel, amelyek kisgyerekek százezreinek, millióinak nyújtanak hasznos és szórakoztató idõtöltést.
De nézzük, mi a LEGO® DUPLO® játékok sikerének titka: nemcsak örömet okoznak a legkisebbeknek a karácsonyfa alatt, hanem egyben fejlesztik a kreativitást és javítják a
problémamegoldó képességet is. A biztonságos játékok népszerûségét jól mutatja, hogy forgalmuk számottevõen nõtt
2013-ban, így éves szinten már mintegy 14 millió ilyen játékdoboz kerül a polcokra a nyíregyházi gyárból.

A LEGO® DUPLO® építõjátékot kifejezetten az apró kezekkel, de annál nagyobb fantáziával rendelkezõ másfélöt éves gyermekeknek tervezték. A készletek segítségével
a gyermekek megismerkedhetnek a formákkal, méretekkel, számokkal, színekkel, és mivel az elemeknek számtalan kombinációja létezik, folyamatosan új és szórakoztató játékélményt szerez az apróságoknak. A szettek elõnye, hogy a gyermek fejlõdésének megfelelõen bõvíthetõek, így az idõ elõrehaladtával sem válik a játék unalmassá.
A folyamatos fejlesztésének köszönhetõen a LEGO®
DUPLO® építõjátékok tartósak és biztonságosak. A LEGO®

Csoport több mint négy évet töltött azzal, hogy igazolja, a
termékei megfelelnek a legszigorúbb biztonsági elõírásoknak; a vállalatnál 2008 óta egy több mint 20 fõs stáb felel
a LEGO® termékek készítéséhez használt, több mint kétezer féle nyersanyag ellenõrzéséért.
A LEGO® DUPLO® termékcsaládot kizárólag Nyíregyházán gyártják. Az itteni gyárban történik minden munkafolyamat a fröccsöntéstõl kezdve az összeszerelésen és a dekoráláson át a csomagolásig, hogy a nap végére több mint 2 millió elem gördüljön le a szalagokról – ez több mint 70 ezer
doboz játékot jelent. A LEGO® DUPLO® tehát valódi világsiker, ami a nyíregyháziak munkáját is dicséri.

A HANGJÁVAL JÓTÉKONYKODIK
Különleges adventi
koncerttel lepi meg idén
közönségét Szekeres
Adrien. A népszerû énekesnõtõl már megszokhattuk, hogy mindig megajándékozza rajongóit
valamilyen különleges
produkcióval, idén azonban a szórakoztatás mellett nemesebb célokat is
kitûzött maga elé.
– Mitõl más, mitõl különleges az idei adventi
koncert Nyíregyházán?
– Egy jótékonysági eseménnyel kötöttük össze, a
Nyírségi Hospice Alapítvány támogatásával.
– Közismerten az az
elõadó vagy, aki szeret
adni a dalain keresztül.
Mennyire gyakori, hogy
jótékonysági rendezvényekre hívnak meg? Szívesen adod ezekhez a kezdeményezésekhez a nevedet, az arcodat?
– Nagyon sok felkérést
kapok. Évente két jótékonysági koncertet szoktam vállalni, ezáltal támogatni általam nemesnek
vélt kezdeményezéseket.
Természetesen ezekhez
szívesen adom a nevem.
– A nyíregyházi közönség szívesen lát és hall Téged, amit bizonyít a koncerteken résztvevõk lét-

száma, valamint, hogy a
neved már-már összekapcsolódik a karácsony várásával. Neked mit jelent a
karácsony, az adventi koncerteken kívül? Hogyan töltöd az ünnepeket?
– Az évnek ez az idõszaka a kedvencem. Nem csupán karácsony napja miatt,
hanem elsõsorban az azt
megelõzõ hetek hangulata
miatt. Imádom a zenéket, az
illatokat, az ízeket, a színeket, amik az adventi idõszakot jellemzik. A karácsonyt
családi körben töltjük. Nálunk jövünk össze, sütünkfõzünk, és 3 napig ki sem
mozdulunk a házból, csak,
ha esik a hó. Szép zenéket
hallgatunk, beszélgetünk,
játszunk, eszünk-iszunk.
– Elképzelhetõ, hogy a
nyíregyházi közönség a közeljövõben egy forróbb
hangulatú nyári koncerten
is láthat, hallhat Téged a közeljövõben?
– Minden elképzelhetõ,
én nagyon örülnék neki! (x)

Szekeres Adrien Jótékonysági adventi koncertjére december 15-én 18 órától kerül sor az evangélikus templomban. Jegyek vásárolhatók az ismert árusítóhelyeken és a koncert napján a helyszínen. A bevételbõl a
Nyírségi Hospice Alapítványt támogatják.
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SPORT

VÁROSI SPORTGÁLA – A LEGJOBBAKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
Mozgalmas év van a nyíregyházi sportolók háta mögött. Megannyi magyar bajnokság, kupamérkõzés, illetve nemzetközi versenyek, tornák. 2013-ban is a világ számos pontjára juthattak el a nyíregyházi sportolók, akik méltón képviselték a város színeit. Õket és
felkészítõiket, edzõiket jutalmazták a város és a
Nyírsuli vezetõi a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban rendezett Városi Sportgálán, ahol számos díjat adtak át.
Íme a legjobbak.
Az év sportolója: Szikszai Róbert, Nyírsuli, atlétika, diszkoszvetés, junior Európa-bajnok, világranglista-vezetõ,
junior és diákolimpiai bajnok.
Az év edzõi: Kerekes László, Nyírsuli, atlétika, Szikszai
Róbert edzõje; Cserpák Róbert, Nyírsuli, atlétika, Szikszai
Róbert edzõje.
Az év testnevelõje: Hadobás István, a Kölcsey Gimnázium testnevelõje, kiemelkedõ utánpótlásedzõ, a nõi kézilabda sportág városi atyja, az NB II-es Kölcsey DSE edzõje.
A nemzetközi versenyeken jól szereplõ nyíregyházi
sportolók: Nagy Kitti, ökölvívó, NYVSC, Uniós Európabajnokság 3. helyezett, edzõje: Nagy Lajos; Nagy Lajos
Márk, ökölvívó, Korosztályos Profi világbajnok, edzõje:
Nagy Lajos; Fucsovics Márton, teniszezõ, világranglistán
180. ATP Challenger tornagyõztes, edzõje: Oliver Tauma;
Palásti Luca, atléta, Nyírsuli, Junior Világbajnokság 400
m-en 8. helyezett, 4x400 m váltó 6. helyezett, edzõje:
Széles Imre; Ónodi Dávid, atléta, U23-as Európa-bajnokság 200 m-en 18. helyezett, Csapat Európa-bajnokság 200
m-en 10. helyezett, edzõje: Széles Imre; Vígvári Szabolcs,
atléta, Junior Világbajnokság, 4x400 m váltó 8. helyezett,
edzõje: Szalka Géza; Káplár János, atléta, Junior Világbajnokság, diszkoszvetés 19. helyezett, edzõje: Kerekes

László, Cserpák Róbert; Bakosi Péter, atléta, U23-as Európa-bajnokság, magasugrás 23. helyezett, Csapat Európabajnokság, magasugrás 6. helyezett, edzõje: Bakosi Béla;
Helebrandt Máté, atléta, Atlétikai Világbajnokság, 20 kmes gyaloglás 41. helyezett, edzõje: Pokrovenszki József;
Buskó Csenge, úszó, Európai Ifjúsági Olimpia, 4x100 m
vegyes váltó 4. helyezett, 200 m gyors 6. helyezett, 100 m
gyors 7. helyezett, edzõje: Thuróczy Róbert; Varga Márton, Jakab Péter, Polyák László, kosárlabda, U20-as Európa-bajnokság „B” csoport érmes, edzõje: Sitku Ernõ, Siska János; Kósa Tamás, kosárlabda, U18-as Európa-bajnokság „B” csoport, edzõje: Sitku Ernõ, Siska János; Horváth
Imre, edzõ, kosárlabda, U16-os Európa-bajnokságon részt
vett, magyar válogatott szövetségi kapitánya.
A Nyírsuli szakágainak díjazott versenyzõi: Leveleki
Bence, atlétika; Szurovcsák Ivett, úszás; Czura Attila, ko-

Szikszai Róbertnek, az év sportolójának gratulál
dr. Kovács Ferenc polgármester
sárlabda; Vén Eszter, röplabda; Szatmári Sándor, labdarúgás; Jobbágy Roland, kézilabda.
A Nyírsuli díjazott szakemberei: Bakosiné Szenczi Erika, atlétika; Regõs Pécsi Anett, úszás; Pethõ Ákos, kosárlabda; Balázs István, röplabda; Neumann Gábor, labdarúgás; Kerekes Tamás, kézilabda.
Az NYVSC díjazott versenyzõi:
Az év ökölvívója: Kovács Richárd (edzõje: Nagy Lajos), Junior Világbajnokság: résztvevõ, Junior Európa-bajnokság: résztvevõ, Magyar Bajnokság: 1. hely. Az év súlyemelõje: Mikovics Attila (edzõje: Feri Attila), Serdülõ
Magyar Bajnokság: 2. hely, Diákolimpia országos döntõ:
2. hely. Az év tollaslabdázója: Bukoviczki Bianka (edzõi:
Gönczi Andrea és Keul Andrea), U17 Magyar Bajnokság:
2. hely, Diákolimpia országos döntõ: 1. hely. Az év triatlon
versenyzõje: Balogh Lõrinc, Sprint távú Magyar Bajnokság: 1. hely. Az év triál versenyzõje: Majoros János, Felnõtt Magyar Bajnokság: 2. hely. Az év tõrvívója: Madura
Máté (edzõje: Makai Tamás), Budapest Bajnokság: 1. hely
(„Tõrpici” korosztály), Kassa Nemzetközi Verseny: 3. hely,
Diákolimpia: 1. hely. Az év kardvívója: Tarjányi István
(edzõje: Pákey Béla), Világkupa Verseny Varsó: résztvevõ, az idén kapcsolódott be a nemzetközi versenyzésbe.
Csapataik és egyesületük legjobbjai:
Nõi kézilabda: Kocsik Viktória (Kölcsey DSE). Nõi kosárlabda: Farkasinszki Orsolya (Nyíregyházi Kosársuli
Utánpótlás Kosárlabda Egyesület). Nõi labdarúgás: Urai
Bianka (Nyírség Nõi Sport Club). Nõi röplabda: Roma Flóra
(Nõi Röplabda Klub). Férfi kézilabda: Szûcs Balázs (Nyíregyházi Kézilabda Klub). Férfi kosárlabda: Mohácsi Máté
(Nyíregyházi Kosárlabda Klub). Férfi labdarúgás: Minczér
Tibor (Nyíregyháza Spartacus Football Club). Amerikai
foci: Sõrés László (Nyíregyháza Tigers Amerikai Football
Club Egyesület). Harcmûvészet: Mudri Csenge (Spirit HSE,
világkupa gyõztes, magyar bajnok, Eb 2.); Muszbek Petra
Borostyán (Tai-Qi Boxing HSE, világkupa gyõztes, magyar
bajnok); Rózsa Gábor (Fight Team HSE, Európa-bajnok).

Lövészet: Babicz Sára (Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület). Teke: Finta Zoltán (Nyíregyházi Teke Klub).
Jó tanuló–jó sportoló címek tulajdonosai lettek:
Általános Iskola
Lányok: Leveleki Csenge, atlétika, Nyíregyházi Fõiskola
Eötvös J. Gyak. Ált. Isk. és Gimn., Kitûnõ tanuló, Diákolimpiai Országos bajnokság, magasugrás 2. hely; Kovács Noémi, atlétika, Bem J. Ált. Isk. Gárdonyi Tagintézmény, Kitûnõ
tanuló, Városi Angol verseny Különdíj, Városi szavalóverseny 1. hely, Serdülõ Bajnokság diszkoszvetõ csapat 2. hely;
Tóth Fruzsina, röplabda, Móricz Zsigmond Ált. Isk., 4,7-es
tanuló, Diákolimpiai országos bajnokság 2. hely.
Fiúk: Bartha Gábor, kyukusi karate, Bem József Általános Iskola, Kitûnõ tanuló, Diákolimpiai Országos bajnokság 2. hely; Mihályi Béla Erik, kézilabda, Bem József Általános Iskola, 4,9-es tanuló, Diákolimpiai Országos bajnokság 6. hely; Heinrich László, kosárlabda, Arany J. Gimn.
és Ált. Isk. Zelk Zoltán Tagintézmény, 4,9-es tanuló, Diákolimpiai Országos bajnokság 2. hely.
Középiskola
Lányok: Palásti Luca, atlétika, Szent Imre Katolikus Gimnázium, Kitûnõ tanuló, Diákolimpia Országos Bajnokság,
400 m-en 1. hely, Ifjúsági Világbajnokság 8. hely; Buskó
Csenge, úszás, Krúdy Gyula Gimnázium, Kitûnõ tanuló,
Diákolimpia Országos Döntõ, 100 m gyors 4. hely, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, 200 m 6. helyezés; Gégény
Flóra Enikõ, röplabda, Arany János Gimnázium és Ált. Isk.,
Kitûnõ tanuló, Amatõr Diákolimpia Országos Döntõ, 1.
hely.
Fiúk: Misák Ádám, torna, Nyíregyházi Fõiskola Eötvös
J. Gyak. Ált. Isk. és Gimn., Kitûnõ tanuló, Diákolimpiai
Országos bajnokság, egyéni és csapat 1. hely; Tolnai Ferenc, torna, Nyíregyházi Fõiskola Eötvös J. Gyak. Ált. Isk.
és Gimn., Kitûnõ tanuló, Diákolimpiai Országos bajnokság csapat 1. hely; Palicska Bálint, torna, Nyíregyházi Fõiskola Eötvös J. Gyak. Ált. Isk. és Gimn., 4,7-es tanuló,
Diákolimpiai Országos bajnokság csapat 1. hely.

MOZDULJ
NYÍREGYHÁZA!

SPORTPROGRAM

Egyre népszerûbbek azok az ingyenes sportolási
lehetõségek, melyeket Nyíregyháza önkormányzata indított húsz héten át, minden érdeklõdõ számára. A városban a hét minden napján találhatunk
olyan mozgásformát, amely jobbá teszi közérzetünket. Keddenként 18.00–19.00 óra között a Bujtosi
Szabadidõ Csarnokban a Mediballal ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk. A sportág országos bajnokságát szombaton láthatják a Spirit SE szervezésében a
Tiszavasvári úti csarnokban.
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November 29., péntek 18.00 Bujtosi Szabadidõ
Csarnok, Fatum-Nyírsuli-NRK–Veszprém nõi röplabdamérkõzés (NYTV hétfõ 19.20)
November 30., szombat 9.30 Kossuth tér, Mikulás
futás
November 30., szombat 9.00 Tiszavasvári úti csarnok, Mediball Országos Bajnokság
November 30., szombat 13.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Ajka NB II-es bajnoki labdarúgómérkõzés (NYTV vasárnap 18.00)

ESEMÉNYEK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2013. december 2., 17.00 óra. Helye: Felsõsima, általános iskola
Dr. Vinnai Gyõzõ, a FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2013. december 5., 15.00–17.00 óráig.
Helye: Fidesz 2-es számú választókerületi irodája, Luther u. 3.

www.otpip.hu kiemelt ingatlan ajánlatai
Nyíregyháza közvetlen belvárosában 51 m2-es,
részben felújított, 2 szobás, jó elrendezésû téglalakás eladó! Irányár: 7,88 M Ft. Telefon: 70/467-7259
Nyíregyháza, Vasvári Pál utcán eladó egy 21
m2-es, jó állapotú minigarzon. Irányár: 3,59 M
Ft. Telefon: 70/467-7079
Nyíregyháza belvárosában eladó egy 73 m2
alapterületû, egyedi gázfûtéses lakás szigetelt,
téglaépítésû társasházban. Irányár: 11,66 M Ft.
Telefon: 70/467-7184
Nyíregyháza–Érkerti, 51 m2-es, 2 szobás, azonnal költözhetô lakás eladó! Irányár: 4,8 M
Ft. Telefon: 70/467-7259
Nyíregyháza–Jósavárosban 54 m2-es, 1+2 szobás, panelprogramos lakás alkalmi áron eladó!
Irányár: 5,49 M Ft. Telefon: 70/467-7259
Nyíregyházán, Szántó Kovács János utcán igényes kialakítású, 73 m2-es, 3 szobás, gázfûtéses
lakás eladó téglaépítésû társasházban, csendes,
nyugodt környezetben. Irányár: 9,9 M Ft. Telefon:
70/467-7259
Nyíregyháza, Kossuth utcán 55 m2-es, 2 szobás
lakás, téglaépítésû, felújított és hôszigetelt homlokzatú társasházban eladó. Irányár: 6,8 M Ft. Telefon: 70/467-7259
Nyíregyházán belvárosi, 68 m2-es, 2+1 szobás,
gázfûtéses, téglaépítésû társasházi lakás eladó.
Irányár: 9,5 M Ft. Telefon: 70/467-7124

Nyíregyházán abszolút belvárosi, belsô szintes,
36/58 m2-es, egyedi gázfûtéses, fiatalos lakás egy
belsô udvarral rendelkezô, téglaépítésû társasházban eladó. Irányár: 8,7 M Ft. Telefon: 70/467-7179
Jósavárosban 68 m2-es, 2+2 szobás, mért távfûtéses lakás 4 emeletes, téglaépítésû társasházban
eladó. Irányár: 6,45 M Ft. Telefon: 70/467-8374
Nyíregyháza abszolút belvárosában eladó egy 61/
76 m2-es, gáz-cirkó fûtéses, szigetelt fa nyílászárós, klímával felszerelt lakás egy 3 szintes, téglaépítésû társasházban. Irányár: 12,49 M Ft. Telefon: 70/467-7129
A Vécsey közben, felújított társasház földszintjén
74 m2-es lakás eladó. Az ingatlan kétszobás, konvektor fûtésû, 6 m2-es pincével, azonnal költözhetô. Irányár: 9,5 M Ft. Telefon: 70/467-7294
Nyíregyháza, Fazekas J. téren 61 m2-es, 1+2 szobás, konyha + étkezôs, fürdôszobás, egyedi mért
távhôs, redônyös, két éve felújított lakás kedvezô
áron eladó! Irányár: 6,5 M Ft. Telefon: 70/467-8704
Nyíregyházán, a Kossuth utcán 54 m2-es, jó tájolású, kiváló állapotú lakás eladó. A lakáshoz 10 m2es erkély tartozik. Irányár: 7,7 M Ft. Telefon: 70/
467-8864
Nyíregyháza, Bujtosi lakóparkban 42 m2-es, modern kialakítású, napfényes lakás eladó egy téglaépítésû társasházban. Az ingatlanhoz 10 m2-es terasz is tartozik. Irányár: 11,99 M Ft. Telefon: 70/
467-8864

OTP Ingatlanpont – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 4. Tel.: 06-70/439-8127 E-mail: nyiregyhaza@otpip.hu

PROGRAMOK

PROGRAMOK
A Kosár bevásárló közösség elsõ rendezvényén, november 30-án 17.00 órától a
Kosárházban (Deák F. u. 59.)
Szeles Attila héti biogazda
saját termelési tapasztalatairól és a közösség által támogatott mezõgazdaság ötvözésérõl hoz saját példákat.
A Nyíregyházi Cantemus
Kórus 2013-2014. évi „Párok” bérletsorozatának következõ elõadása: Kocsár Miklós
és Johann Sebastian Bach
„Magnificat”-ja szólal meg a
Szent István Király Szimfonikus Zenekar és a Nyíregyházi Cantemus Kórus énekkarainak közremûködésével. Idõpont: november 30-án 18.00
óra. Helye: Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenyterme.
Az Alma együttes egész napos programra várja a gyerekeket vasárnap a Bujtosi Szabadidõ Csarnokba. Kapunyitás 9.00 órakor.
Nyírfa téri Mikulás és adománygyûjtés. A Nyírfa téri
Térgalériában a Mikulás és
segítõje ünnepi mûsorral várja a gyermekeket december 4én 13.00–18.00 óráig. A Mikulás-ünnepséggel adománygyûjtési akció kezdõdik a Térgalériában, amely december
22-éig tart, 14.00–16.00 óráig várják. Bõvebben: www.artmission.hu.

A MÓRICZ ZSIGMOND
SZÍNHÁZ MÛSORA
November 30., szombat
15.00 OZ, a nagy varázsló, Bérletszünet, MÛvész
Stúdió
18.00 Lenni vagy nem lenni, Zártkörû elõadás
December 3., kedd 19.00
Másik idõ (Bárka Színház,
Budapest), Bérletszünet,
Krúdy Kamara
20.30 A vízzel szemben
(Bárka Színház, Budapest),
Bérletszünet, MZSSZ büfé
December 4., szerda 10.00
Csalóka Péter, Hamupipõke bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Zrínyi „C” bérlet,
Krúdy Kamara
December 5., csütörtök
15.00 Csalóka Péter, Kis
Herceg bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Zrínyi „D” bérlet,
Krúdy Kamara
December 6., péntek 19.00
Lenni vagy nem lenni, Déryné bérlet, Nagyszínpad
2013. NOVEMBER 29.
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HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

SÉTA A VASÚTÁLLOMÁSTÓL
A VASÚTI ÚTON
Miután 1858. szeptember 5-én befutott az elsõ vonat a
felékesített indóházhoz, a következõ években újabb vonalszakaszokat adtak át. A teljesség igénye nélkül: 1872ben nyílt meg a Csap–Ungvár, majd õsszel a Nyíregyháza–Kisvárda, 1873-ban a Kisvárda–Csap közötti vasútvonal. Szemerey Ádám, a Nyíregyházi Vasúttörténeti Kör
elnöke hívta fel a figyelmem arra, hogy a nyíregyháza–
ungvári vasútnak is építettek egy IV. osztályú különálló indóházat, amelynek a pontos helyét még nem sikerült beazonosítani. 1905 decemberében beindult a keskeny
nyomközû vasútvonalon a teherforgalmú vasúti közlekedés Dombrád irányába, majd a következõ év márciusától
már utasokat szállító szerelvények is közlekedtek. A nyírvidéki–rétközi kisvasutat a helyi közlekedés céljaira is
igénybe lehetett venni a Lehel utca–Városmajor szakaszon,
majd 1906. április 29-én elindult a várost Sóstóval összekötõ személyszállítás is. Ezt a Nyíregyháza–átrakó állomás és Sóstó közötti pályaszakaszt fogják majd átépíteni
villamos üzemûre, amelyen 1911. augusztus 7-én vette
kezdetét a városi villamosközlekedés. E kis közlekedéstörténeti kalandozás után sétáljunk végig a Vasúti úton.
Az elsõ vonat befutása után építették ki ezt a városból az
állomásig vezetõ utat, amelyet 1900-ban Széchenyi Istvánról neveztek el. Margócsy József szerint ez a város „legelsõ, tervszerûen és nagy körültekintéssel kiépített utcája”, hiszen a városba vonattal érkezõ notabilitásokat ezen
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az úton kísérte a díszmenet a város vagy a megye székházába. Ezen az útvonalon csodálhatták meg a Barzó-féle
bérházat (ma a Kölcsey gimnázium otthona), amelyet
Barzó Mihály épített 1901-ben, a Hubert József tervei alapján 1911-ben épített Osztrák-Magyar Bank épületét, s ezzel szemben az 1925-ben emelt pénzügyigazgatóság neoklasszicista stílusú irodaépületét. A 9. szám alatti épületben volt a korabeli napilapnak, a Nyírvidéknek a székháza. A Komjáthy-házat, a Gencsy-házat és a Huszár kocsmát oktatási célokra alakították át. Ez utóbbi épületben
nyert elhelyezést a Benczúr nevét viselõ állami elemi iskola.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Sipos Marianna 70/866-9402
Máté János 70/933-9840
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11.
Tel.: 70/933-9821, fax: 42/411-826
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu
Hirdetés: 70/933-9822, 70/933-9823
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu
Nyomdai munkálatok: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató
ISSN: 1218-1080
Példányszám: 54 000
Terjeszti: Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
Terjesztési reklamáció: terjesztes@nyiregyhazitv.hu
Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu
Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

