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TANÁCS AZ IDÕSEKÉRT.
Ahogy szüleink, nagyszü-
leink szokták mondani:
megfogadni nem kell a jó
tanácsokat, de meghall-
gatni igen.

TÉLEN IS NAGYMEDEN-
CE! December 20-án
megnyit az Aquarius
élményfürdõ, mely
megszépült környezetben
és számos újdonsággal is
várja az ünnepek alatt a
fürdõzni vágyókat. RICSI, A NAGY

83
CSENGÕ SZÓL ÉS
GYERTYA LOBBAN. A
szeretet, a családi béke,
az egymásra odafigyelés
azonban nem szabad,
hogy csak karácsonykor
költözzön be a meghitt
családi fészekbe.

Idei utolsó lapszámunk kézhezvételét követõen nem
sokkal véget ér az adventi idõszak, vasárnap az utolsó
gyertyát is meggyújtjuk a koszorún.

A meghitt, családi készülõdés ideje egyben közösségi
élmény is Nyíregyházán, hiszen a Karácsonyi Forgatag-
ban hétrõl hétre ezrek gyülekeznek, az ízléses
bevásárlóutcában éppen úgy, mint a Kossuth téri progra-
mokon. Igazi nyüzsgõ, mégis nyugodt hangulatú nagyvá-
ros életérzését adja egy-egy délutáni rendezvény, akár
helyi együttesek, akár sztárvendégek lépnek színpadra,
vagy éppen közéleti személyiség oszt lapcsánkát. Aki sze-
retne belekóstolni ebbe a páratlan érzésbe (vagy akár egy
jó pohár forró teába, forralt borba...), egészen újévig meg-
teheti. A színes, adventi programkavalkád e héten vasár-

KÍSÉRJENEK FIGYELEMMEL!
A Nyíregyházi Napló szerkesztõsége szeretné megköszönni va-
lamennyi olvasójának és partnerének, hogy az idén is bennün-
ket választottak, és reméljük, hogy a jövõben is számíthatunk
Önökre. Hetilapunk legközelebb január 9-én jelenik meg, de
azt szerettük volna, ha az újság az ünnepek ideje alatt is hasz-
nos partnere lenne Nyíregyháza lakóinak, ezért igyekszünk olyan
információkat eljuttatni Önökhöz, melyek sok bosszúságtól kí-
mélhetnek meg. Kísérjék figyelemmel oldalainkon az ünnepi
ügyfélfogadási és parkolási rendet, az adventi idõszak hátralévõ
programjait, Nyíregyháza önkormányzatának szilveszteri és új-
évi rendezvényeit, de elolvashatják benne a dizájnjában meg-
újult Nyíregyházi Televízió tervezett mûsorait is. Bár januárig
nem találják postaládájukban a Nyíregyházi Naplót, mi mégis
naprakész információkkal fogunk szolgálni Önöknek addig is,
az ünnepekre megújuló www.nyiregyhaza.hu weboldalon.

nap zárul, amikor a gyertyagyújtás körítéseként Péter Sza-
bó Szilvia énekesnõ ad koncertet fél öttõl. Ám a rendez-
vények sora ezzel nem ér véget Nyíregyházán!

SZÍNES ÉVZÁRÁS-NYITÁS
December 30-án a közszolgálati csatorna népszerû te-

hetségkutatója, a Virtuóz döntõsei lépnek színpadra váro-
sunkban. Az óév utolsó napján pedig fergeteges hangula-
túnak ígérkezõ partival búcsúztathatjuk 2014-et a Kossuth
téren! A DJ-felvezetés után Nyíregyháza közkedvelt együt-
teseinek élõ koncertjei és negyedórás tûzijáték szórakoz-
tatja a belvárosban bulizókat a Városi Szilveszteren, az
önkormányzat szervezésében. Másnap, a szokott idõpont-
ban és helyszínen (BUSZACSA, 17.00), mazsorettjeivel és
meghívott vendégeivel köszönti az új esztendõt koncert-
jén a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar. Ezt egyébként egy

héttel késõbb, január 10-én, szombaton tûzi majd mûso-
rára az arculatában megújult Nyíregyházi Televízió, mely
koncertekkel, táncgálákkal, a Díszpolgár sorozattal és szín-
házi közvetítésekkel is várja majd a nézõket az ünnepi
idõszakban. Az év utolsó két napján pedig a Retro feszti-
vállal (benne: sztárinterjúkkal), s a ZIG Singers nagykon-
certjével is. További részletek az újság különbözõ oldala-
in, s az ünnepekre szintén megújuló nyiregyhaza.hu
weboldalon. S aki még péntek délután kézbe veszi a Nap-
lót, odaérhet a Római Katolikus Társszékesegyházba, ahol
este héttõl a város karácsonyi hangversenyén a Cantemus
kóruscsalád tagjait, valamint a Szabolcsi Szimfonikusokat
hallhatja... Kellemes idõtöltést és áldott karácsonyt, sike-
res, boldog új esztendõt kíván a Város-Kép Kft. mindhá-
rom médiumának (Nyíregyházi Televízió, Nyíregyházi
Napló, nyiregyhaza.hu) szerkesztõsége!

Fotó: Máté János
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

DECEMBER 11., CSÜTÖRTÖK

GEOFFROY-MACSKA NYÍREGYHÁZÁN!
A Nyíregyházi Állatpark új létesítmé-

nye, a Viktória-ház különleges állatok
gyûjteménye. Érdemes hosszasan elidõzni
a kifutók mellett, hiszen igazi ritkaságo-
kat is megfigyelhetünk. Ilyen faj például
a Dél-Amerikában õshonos Geoffroy-
macska (Leopardus geoffroyi) is.

DECEMBER 11., CSÜTÖRTÖK

AMERIKA BÜSZKESÉGE
Városi angol nyelvû prezentációs ver-

senyt rendeztek a Krúdy Gyula Gimná-
ziumban. A diákoknak háromperces
elõadást kellett tartani „Amerika büsz-
kesége” címmel. A versenyre közel húsz
diák nevezett be. Valamennyien érde-
kes, igényes beszédet tartottak.

DECEMBER 11., CSÜTÖRTÖK

VERSEKET IS TANUL AZ ÜNNEPELT
A 95. születésnapja alkalmából kö-

szöntötte családja és Andó Károly önkor-
mányzati képviselõ Kovács Sándornét.
Etuka néni Szabolcs községben született,
és 9 éves volt, amikor családja Nyíregy-
házára költözött. Az idõs hölgy memóri-
áját versmondással és énekléssel fejleszti.

DECEMBER 12., PÉNTEK

ADVENTI TEADÉLUTÁN
Adventi teadélutánt tartottak Örökös-

földön, Tóth Imre önkormányzati képvi-
selõ kezdeményezésére. A Móra Ferenc
iskola tanulói karácsonyi mûsorral ked-
veskedtek a lakóknak, de kínáltak forró
teát és süteményt is. A jelenlévõket dr.
Ulrich Attila alpolgármester köszöntötte.

DECEMBER 13., SZOMBAT

ÜNNEP RUSZIN MÓDRA
Karácsonyi hangulat címmel hagyo-

mányõrzõ rendezvényt szervezett az
Országos és a Nyíregyházi Ruszin Nem-
zetiségi Önkormányzat, ahol beszámol-
tak a nemzetiségi választásokról és a
jövõ terveirõl. Fellépett a komlóskai
Ruszin Folklór Együttes.

DECEMBER 13., SZOMBAT

NAGYCSALÁDOS KARÁCSONYVÁRÓ
Nagycsaládos Karácsonyváró családi

napot rendezett a megyei család, esély-
teremtési és önkéntes ház, valamint a Há-
rom Királyfi Nagycsaládos Egyesület. Az
ünnepváró eseményen zenés produkci-
ókkal léptek a közönség elé az egyesü-
let tagjai, de volt ajándékozás is.

TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS

NAGYMEDENCE TÉLEN IS

MELEG ÉTEL GYERMEKEKNEK

 Decemberben két közfoglalkoztatá-
si és egy képzési programot indított a
NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyházán. A
közfoglalkoztatási programokban 600
résztvevõ számára biztosítanak 8 órás
munkalehetõséget. A foglalkoztatás jövõ
év február végéig tart. Az alacsony is-
kolai végzettségû álláskeresõk mellett a
képzettebb, szakmával rendelkezõ em-
berek számára is biztosítanak álláslehe-
tõséget, ehhez többek között önkor-
mányzati intézmények, gazdasági társa-
ságok, civil szervezetek és egyházak
nyújtanak segítséget. A Téli közfoglal-
koztatási program keretében számító-

gép-kezelõ, parkgondozó, útkarbantar-
tó, kisgépkezelõ, takarító és konyhai ki-
segítõ képzéseken 158 fõ vesz részt. Az
oktatás befejezését követõen március
végéig a NYÍRVV Nonprofit Kft. alkal-
mazza a hallgatókat.

2014-ben eddig több mint 4600 állás-
talan kapcsolódott be az év során folya-
matosan indított közfoglalkoztatási prog-
ramokba, mely 1200 fõvel haladja meg
a tavalyi évi létszámot. Ebben az évben
a nyíregyházi önkormányzat több mint
1,2 milliárd forintot fordít közfoglalkoz-
tatási programokra, amely mintegy 400
millió forinttal több az elõzõ évinél.

DECEMBER 12., PÉNTEK

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
A Nyíregyházi Polgári Szalon Ad-

venti Jótékonysági Hangversenyre várta
az érdeklõdõket a Református Gyüle-
kezeti Házba, ahol a Harmónia Kama-
rakórus muzsikájában gyönyörködhet-
tek a koncertlátogatók, Nagy Péter ve-
zényletével.

Jászai Menyhért alpolgármester tájékoz-
tatta lapunkat, hogy Nyíregyháza önkor-
mányzata, saját költségvetése terhére, a téli
szünetben az iskoláskorú rászoruló gyer-
mekek részére étkeztetést biztosít napi
egyszeri meleg étel formájában. Az intéz-

kedés 600 hátrányos helyzetû iskolás gyer-
meket érint, akik ezáltal december 22. és
január 4. között mindennap meleg étel-
hez jutnak. Az érintett családokat értesí-
tették, hogy az öt helyszín közül melyi-
ken jelentkezhetnek az ételért.

December 20-án megnyit az Aqua-
rius élményfürdõ, mely a korábbi szol-
gáltatási skála mellett, megszépült kör-
nyezetben és számos újdonsággal is
várja az ünnepek alatt a fürdõzni vá-
gyókat. A jövõhétõl már fûtött folyo-
són lehet megközelíteni az élményfür-
dõbõl az 50 méteres versenyuszodát.

– Bár a gyógyászati részleg építése
2015 tavaszáig tart, folyamatban vannak
a szükséges építésiengedély-módosítások
és ezt követõen ott is felgyorsulnak majd
az események, de a hét végétõl már rész-
legesen megnyit a fürdõ. Azt tapasztal-
hatják a látogatók, hogy összenyitották a
külsõ és a belsõ rekreációs medencéket,
megnyitottak egy új pool bárt, azok szá-
mára, akik nyáron is kedvelték ezt a ki-
kapcsolódási formát. Páratlan a kilátás,
ami innen a fürdõzõk szeme elé tárul, hi-
szen a tó és a sziget télen is szemet gyö-
nyörködtetõ – tájékoztatta lapunkat

dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfür-
dõk Zrt. vezérigazgatója, aki egy nagy új-
donságról is beszámolt. Régi vágya vált
valóra az idén a fürdõzõknek, hiszen az
immár fedett, ötvenméteres versenyme-
dencét zárt folyosón – a hullámmedence
mellett nyitott ajtón át – közelíthetik meg
az élményfürdõbõl az úszni vágyók. Az
átjáróban a tél folyamán hõpanelek biz-
tosítják a kellemes hõmérsékletet azok
számára, akik átjárnak a két létesítmény
között. A cégvezetõ hozzátette: nyáron ez
az „alagút” is eltûnik a medencét fedõ
sátorral együtt. Természetesen a fürdõk
nemcsak a fizetõvendégeket szolgálják ki,
hanem számos oktatási intézmény diák-
jainak is itt tartják a kötelezõ úszásórá-
kat. Például a Júlia fürdõben minden al-
kalommal 2-3 úszósávot fenntartanak a
fürdõvendégek számára.

De nemcsak az Aquarius fürdõ várja a
vendégeit, hanem a Júlia fürdõ és a Fürdõ-
ház is teljes kapacitással üzemel majd.

DECEMBER 16., KEDD

HEPI BÖRSZDÉJ
Születésnapi partira invitálta a ven-

dégeket Ferenczik Adrienne Hepi
Börszdéj címû regénye bemutatóján. A
Nyíregyházi Televízió szerkesztõ-ripor-
terének harmadik regénye három házas-
pár mindennapjain keresztül mutatja be
az emberi kapcsolatok kusza világát.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Már csak néhány nap és eljön a keresztény világ leg-
nagyobb ünnepe, a karácsony, amelyen Jézus Krisztus
születésére emlékezünk. Az emberek ünnepi díszbe öl-
töztetik szívüket, meglátogatják egymást rokonok, ba-
rátok, és ha csak egy néhány napra is, de mindent a
szeretet leng majd körül.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A szeretet, a családi béke, az egymásra odafigyelés azon-
ban nem szabad, hogy csak karácsonykor költözzön be a
meghitt családi fészekbe. Ha akarjuk, a szeretet minden-
nap szárnyra kelhet otthonainkban – hangsúlyozzák az
egyházak képviselõi, akik közül néhányat arra kértünk, hogy
osszák meg ünnepi gondolataikat a kedves olvasókkal.

JÉZUS VELÜNK MARAD

Karácsonyra készülve, Jézus születését ünnepelve az
ünnep lényegére kell figyelnünk, ami, aki nem más, mint
az Isten Fia, aki értünk emberré lett. A karácsonyi fények
kialszanak, az ünnepi fenyõfákat elszállítják, a betlehe-
mes figurákat elcsomagolják, de Jézus velünk marad. Õ a
világ Világossága, mindig ragyogni fog. Õ aki elhozta éle-
tünkbe és mindennap nekünk ajándékozza a hit fényét, a
remény világosságát és a szeretet ragyogását. Ennek örö-
me töltsön el bennünket karácsony ünnepén és így ad-
junk hálát Isten irgalmas hûségéért. Karácsony ünnepén a
megtestesült Istengyermek szemlélésekor rá kell csodál-
koznunk, milyen közel jött hozzánk az Isten. „Testté lett
és közöttünk élt.” Szívbõl kívánom, hogy az idei karácsony
hozzon minden kedves testvéremnek meghitt ünnepet,
lelki töltekezést, megerõsödést, amely kiemel a hétköz-
napok szürkeségébõl, és igazi személyes találkozások sze-
retetével ajándékoz meg mindnyájunkat. Áldott kará-
csonyt!

Tóth László, római katolikus plébános

CSENGÕ SZÓL ÉS GYERTYA LOBBAN
ISTEN KARÁCSONYI AJÁNDÉKA

Már csak néhány nap van hátra és itt a várva várt kará-
csony. Legyen gyermek vagy felnõtt, mindenkinek egy-
formán fontos ez az ünnep. Mert lelkünkben vágyunk arra,
hogy a régi csoda újra megelevenedjen az ünnep meghitt
pillanatában, ahol életre kelnek a színek, a szavak és élet-
re kel minden, ami az ünnephez hozzátartozik. Szárnyra
kel a szeretet, mosoly ragyog fel újra az emberarcokon,
mennyei béke száll újra szíveinkre és mindezekben újra-
éled a karácsony több évezredes örömhíre. Megszületett

Az Atya Krisztust adja neked is ezen az ünnepen. Nélküle
csak beszerzõ körút vagy konyhamûvészeti attrakció ma-
rad az ünnepi elõkészület, és családi eszem-iszommá ala-
csonyodik a karácsony meghittre álmodott ünnepe. Krisz-
tussal újra szép lesz a karácsony, ahol felcsillannak a ked-
ves gyermekszemek, és hazatér az elveszett, és ahol újra
egymásra találnak az emberek.

Kósa László, református lelkész

„NEM VOLT SZÁMUNKRA HELY…” LK 2,7

Megrendítõ ez a tudósítás Jézus Krisztus születésének
körülményeirõl. Nem királyi fényûzésben, Istenhez méltó
pompában, komfortos hajlékban, hanem egy istállóban
született. „Bölcsõje” a szalma, fûtése az istálló és az álla-
tok melege volt. Jézus többször átélte, hogy nincs számá-
ra hely. Sokan megvetették, elhagyták, kitaszították, s ezt
a magányt leginkább a golgotai kereszten élhette át. Ma,
2014-ben sincsen ez másképpen. Ma sincs Jézus számára
hely az emberek, családok életében. Nincsen Jézus szá-
mára hely az ünnepekben, az együttlétekben. Nincs szá-
mára hely, mert hangsúlyeltolódás lett ebben a világban.
Ami fontos, az hangsúlytalanná lett, ami nem vagy kevés-
bé, az pedig hangsúlyossá lett. Jézus tud igazán értelmet
adni az ünnepeinknek. Õ valami olyat kínál fel – Õ ezért
jött –, amelyre minden embernek szíve mélyén szüksége
van. János evangéliumában (Jn 14,27) olvasható mondat
alapján az ünnepre lefordítva mondhatjuk: „én ünnepet,
valódi ünnepet adok nektek, de nem úgy adom nektek,
ahogy a világ adja.” Jézus tud igazán értelmet adni az
ünnepeinknek. Hiszen Õ az ünnepelt ma is! Vajon hogy
telnek napjaink, ünnepeink? Van-e Jézus számára hely az
ünnepeinkben, az életünkben? Legyen Õ a hangsúly ezen
az ünnepen! Legyen számára hely az életünkben! „9Ab-
ban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egy-
szülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk õáltala.”
I Jn 4,9

Zsarnai Krisztián, evangélikus esperes

Az ünnepi asztalon a süteménynek minden család-
nál kitüntetett szerepe van. A karácsonyhoz közeled-
ve ilyenkor már szorgos nõi kezek bújják nagyanyáink
szakácskönyveit, hogy megtalálják a legínycsiklan-
dozóbb finomságok leírásait. Vannak hagyományos
édességek, melyek még az õsöktõl maradtak ránk, és
persze mindenhol elõfordul egy kis újítás is. Az ün-
nepvárás jegyében, a változó trendekrõl beszélgettünk
Kollonay István cukrászmesterrel.

Szerzõ: Bruszel Dóra

– A karácsonyi sütemények illata és íze gyermekkortól
kezdve a lelkünkbe ivódik, amelyek az évek múltával
számtalan különféle emléket csalnak elõ memóriánkból.

VÁLTOZÓ TRENDEK: MÁKOS BEJGLITÕL A CSOKISZÖKÕKÚTIG
Ennek köszönhetõ, hogy még mindig van egy bizonyos
aranyvonal, amelytõl nem hajlandóak eltérni a jó házi-
asszonyok – vallja Kollonay István, aki amellett, hogy az
ínyencségek igazi szakértõje, a jövõ szakácsnemzedékét
is oktatja.

LELKI ÉS FIZIKAI TÁPLÁLÉK

– A tradicionális ételek lelki és fizikai táplálékot is je-
lentenek. Elengedhetetlen a karácsonyi asztalról a mézes-
kalács, a zserbó, a kuglóf, az almás sütemények, de min-
den családban ott illatozik a diós vagy a mákos bejgli is. A
mandula, a mák, a mogyoró vagy a dió pedig ráadásul
még egészségesek is. Az ünnepekhez közeledve ilyenkor
elõkerülnek a szekrény mélyérõl a különféle fûszerek, mint
a fahéj, az ánizs, a szegfûszeg, amelyek kitûnõ kiegészí-

tõi például a kompótnak is – tette hozzá. – A fiatalabb
generáció szárnypróbálgatásai is egyre inkább feltûnnek
a karácsonyi menüben –  hangsúlyozta a cukrászmester.
Gyakori jelenség, hogy az ízletes, hagyományos sütemé-
nyek mellett helyet kap a csokoládé-szökõkút, ami egyér-
telmûen napjainkban vált divatossá.

EGÉSZSÉGESEK AZ ASZALT GYÜMÖLCSÖK

A csokoládéba mártott aszalt vagy szárított gyümölcsök
szintén egészségesek, fõleg akkor, ha jó minõségû és ma-
gas kakaótartalmú csokoládét használunk alapanyagként.
– A kutatók szerint pedig ez fiatalítja is az embert – tette
hozzá. – Noha a trendek évrõl évre változnak, legyen szó
mákos bejglirõl vagy csokoládé-szökõkútról, a karácsony-
kor együtt elfogyasztott étel már önmagában is különleges.

Adventi gyertyagyújtás a Kossuth téren
a Megváltó, akiben a világ Ura jött le hozzánk, és hozta
magával a menny minden drága ajándékát. Karácsony
ezért azt az Istent állítja a középpontba, aki nekünk adta
mennyei világának minden gazdagságát. Így nem az a
fontos elsõ renden, hogy mit ad az ember ajándékul a
másiknak ilyenkor, karácsonykor, vagy mit adtak a nap-
keletiek, vagy mivel igyekeztek kedveskedni a pásztorok
Krisztus elõtt, hanem az, hogy mit hozott nekünk az Úr
Jézus a mennybõl a földre. Benne alászállt mindaz, ami
igaz és szép, jó és kedves, kellemes, ami áldott és békés.



tam, újra köztük, a kofák körében. János már tíz éve árul a
Búza téri piacon, van, hogy borsót, hagymát, most pedig
az ünnepekhez közeledve karácsonyi asztaldíszeket.
Örömmel elegyedik beszélgetésbe velem és jókedvûen
meséli, hogy meg van elégedve a forgalommal, sok vevõ-
je már visszajárónak számít, és családostól is érkeznek a
piacra. Hétvégére várja a forgalom zömét, de mint mond-
ja, már most is kellemes a hangulat a kofák között: az új
tetõnek köszönhetõen nem esik be az esõ, és végre már
nem kell sárban árulniuk.

Az asztalok között sétálva szebbnél szebb portékákon
akad meg a tekintetem. Az egyik standon almát árulnak
130 forintért, a másikon káposztát lehet kapni 150 forin-
tért, de népszerû a nagydobosi sütõtök és a dió is. A mé-
zet áruló nyugdíjas kofa szerint sokkal jobb a forgalom a
piacon, amióta lefedték az árusítóhelyet. Elmondta, hogy
az átadás óta egyre több a kíváncsiskodó a piacon és ez a
forgalmon is lendített. Az pedig mindennél többet jelent,
hogy a hely is tágasabb lett és végre nem esik az eladókra
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NÉPSZERÛ A FEDETT SZABADTÉRI PIAC
December 11-én lezárult a Búza téri piac szabadté-

ri vásárhelyének használatbavételi eljárása, az árusok
és a vevõk birtokba vehették a területet. A fedett pia-
cot az eredeti elképzelésnek megfelelõen a fenyõfa-
árusítással nyitotta meg a NYÍRVV Kft. A felújítások
azonban ezzel még nem értek véget, a piac térkõ bur-
kolatot is kap és 47 új parkolót is kialakítanak.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Az ember életében egy év nem hosszú idõ, egy épület
esetében azonban annál inkább. Ennyi idõ alatt nemcsak
kívül, de belül is teljesen meg tud újulni. Így van ez a
Búza téri piaccsarnok esetében is, ami reggeli sétám so-
rán most is kofáktól és vásárlóktól volt hangos. Egy évvel
ezelõtt még a sütõtökös bácsival, az aszalt gyümölcsössel
és a szerencsi tojásboltossal a Búza tér északi részén lévõ,
új aszfaltburkolatot kapott parkolóban beszélgettem,
ugyanis a piaccsarnok felújítása miatt oda költözött át ide-
iglenesen az árusítás. Most, egy évvel késõbb pedig már
nemcsak a teljesen korszerû épületben, hanem az akkor
még álomnak tûnõ fedett szabadtéri piacon is sétálhat-

az esõ. Ahány árus, annyiféle eltérõ vélemény lát napvilá-
got. Vannak, akik veszteségesnek értékelik az elmúlt na-
pokat, mert szerintük az ideiglenes árusítóhelyen a busz-
megálló közelsége miatt sokkal nagyobb volt a forgalom,
itt pedig el vannak dugva a nagy tömegek elõl. Míg má-
sok a forgalmuk növekedésérõl adnak hangot, sõt, jobban
is érzik magukat, hiszen méltóbb körülmények között árul-
hatják portékáikat. Ellenvélemények ide, ellenvélemények
oda, mindannyian úgy látják, ráfért a felújítás a Búza téri
piaccsarnokra. Abban pedig csak bízni tudnak, hogy a jövõ
évben is egyre több vásárló látogat majd ki a modern pi-
acra, a kofák közé, akik a friss és kínálkozó áruk mellett
legalább ennyire garantálják a jókedvet is.

KORSZERÛ CSARNOK
Tavaly végezték el a Búza téri piaccsarnok épületé-

nek korszerûsítését. A felújítás során a régi épületváz
megtartása mellett az épület külseje és belsõ tere is
megújult. Kicserélték a teljes közmû- és elektromos
hálózatot, a nyílászárókat, megújult a piac szellõzõ-
rendszere és a csarnokot korszerû berendezési tárgyak-
kal szerelték fel. A csarnok korszerûsítésére a NYÍRVV
Nonprofit Kft. 150 millió forintot fordított, melyhez to-
vábbi 16 milliót a Szabolcs Coop Zrt. adott. Emellett a
NYÍRVV felújította a 98 gépjármû megállását biztosító
Búza téri parkolót is. Régi igénye volt egyébként a vá-
roslakóknak, hogy befedjék a piac külsõ vásárhelyét. A
2500 négyzetméteres szabadtéri terület fölé egy 10 vas-
beton pilléren álló, 8,8 méter magasságú, acél rácsos
tartószerkezetet építettek, mindemellett pedig új elekt-
romos hálózatot is kapott az árusítótér. A beruházás
nettó 145 millió forintból valósul meg.

SLÁGER A LUC
Egymást érik a fenyõfák a Búza téri piacon. Az árusok

szerint a forgalom zöme hétvégére várható, de már most
látszik, hogy egyelõre a luc- és az ezüstfenyõ a népsze-
rû. Az ezüstfenyõk közül a kisebbeket viszik, de az áru-
sok úgy látják, ez a hétvégére még változni fog, és elvi-
szik majd a többméteres normand fákat is. Elmondták,
hogy az utóbbi tíz évben nem változott a fenyõ ára.
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INNOVATÍV KÖZPONT
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együtt-

mûködési Program nyertes pályázatának eredménye-
ként, átadták az innovatív vállalkozói központ nyír-
egyházi irodáját. A projektben a PRIMOM Vállalko-
zásélénkítõ Alapítvány partnere Szatmárnémeti önkor-
mányzata, a román testvérvárosban a jövõ év júniusá-
ra készül el a vállalkozói iroda.

TANÁCS AZ IDÕSEKÉRT
Ahogy szüleink, nagyszüleink szokták mondani: meg-

fogadni nem kell a jó tanácsokat, de meghallgatni igen.

Körülbelül így kell elképzelni az Idõsügyi Tanács mun-
káját is, melynek titkára Fintor Károlyné, aki így nyilatko-
zott a szervezet idei évérõl a Nyíregyházi Televíziónak. –
Valóban hasonlóképpen kell elképzelni az Idõsügyi Tanács
munkáját, hiszen egy javaslattevõ és véleményezõ szerve-
zet vagyunk. De elmondható, hogy Nyíregyháza vezetése
sok mindenben együttmûködõ volt az elmúlt évben is. Szám-
talan példát lehetne felsorolni, de ami most a legaktuáli-
sabb, az az, hogy az idén már minden 65. életévét betöltött
nyugdíjas kaphat 2500 forint értékû ajándékcsomagot a
helyhatóság jóvoltából. De kiemelném még a programok
szervezését, az akadálymentesítést és a különbözõ szociá-
lis ellátásokat.

A tanács munkájáról elmondta: azért nem tûnik ki, hogy
miben tesz javaslatot az Idõsügyi Tanács, mert a szervezet

munkarendje az önkormányzat terveinek figyelembevé-
telével készül. Így az idõseket érintõ döntéseket elõkészí-
tõ folyamatoknál, szakemberek meghívásával már tevé-
kenyen tudnak részt venni, így javaslataik már megjelen-
nek a képviselõ-testület elé kerülõ elõterjesztésekben. A
titkár asszony arra is kitért, hogy a tanács tagjait úgy válo-
gatták össze, hogy a társadalom valamennyi rétegének
legyenek képviselõi.

RÁSZORULÓ HALLGATÓKAT TÁMOGATNAK
A beruházás részeként Nyíregyháza önkormányzatától

megvásárolták a Luther utcai ingatlant, majd felújították
az épületet. Dr. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyoz-
ta, a magyar–román üzleti kapcsolatok bõvítése Nyíregy-
háza számára is fontos. Szatmárnémetivel a testvérvárosi
kapcsolat a kultúra, az idegenforgalom és a sport terüle-
tén már eddig is jól mûködött. A gazdaság szférájában
már két sikeres közös program volt, korábban 60-60
mikrovállalkozás kapcsolatépítését segítették, most pedig
két komoly ingatlanberuházás valósul meg. Ezzel Nyír-
egyházán a belváros egyik mûemlék jellegû épülete újul-
hatott meg a mindent egybevetve közel 2 millió eurós pro-
jekt keretében.

Nyíregyháza önkormányzatának Rászoruló Hallgatókért
Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot írt ki olyan felsõfo-
kú tanulmányokat folytató hallgatók támogatására, akik
legalább jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek és szo-
ciálisan rászorulók. A megadott határidõig 42 hallgató
nyújtotta be pályázatát. 40 pályázó megfelelt a kiírt felté-
teleknek, így a kuratórium döntése alapján 25 000, 35 000
és 45 000 forint összegû vissza nem térítendõ támogatás-
ban részesülnek.

KÉZBESÍTIK A KARÁCSONYI CSOMAGOKAT

Nyíregyháza önkormányzati rendelete alapján, ka-
rácsonyi ajándékcsomagot kapnak azok a nyugdíjasok,
akik Nyíregyházán bejelentett lakóhellyel rendelkez-
nek, a 65. életévüket a tárgyévben betöltik, saját jogú
nyugellátásban, vagy hozzátartozói nyugellátásban ré-
szesülnek. A karácsonyi ajándékcsomagot az önkor-
mányzat megbízásából a Magyar Posta Zrt. kézbesíti a
jogosultak részére, december 23-áig.
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AZ ORSZÁG ELITJÉBEN A 99,4 SUNSHINE FM!
Szórakoztató reggeli mûsor kategóriában a szakmai zsûri

döntése alapján a 99,4 Sunshine FM napindítója, a Keltetõ
végzett az elsõ helyen, a rádió arculata pedig második helye-
zést ért el a Rádiós Korrektúra – A hangok versenyében. A
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság támogatásával idén
harmadik alkalommal rendezték meg a versenyt, de elsõ al-
kalom, hogy egy vidéki rádió ilyen sikert ért el.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Változik az ügyfélfogadási rend

Dr. Szemán Sándor címzetes fôjegyzô a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélfogadási rendjére vonatkozóan az alábbi mun-
karendváltozásról tájékoztatja a lakosságot:
– december 24. (szerda) pihenônap,
– december 31. (szerda) munkanap, a megszokott ügyfél-

fogadási és munkarend szerint,
– 2015. január 2. (péntek) pihenônap,
– 2015. január 10. (szombat) munkanap, pénteki munka-

rend és ügyfélfogadási rend szerint.

TÁJÉKOZTATÁS
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Emberi közösségek sokféle alapon szervezõdhetnek.
Ha nem valamilyen közös igazodási pont hozza össze,
mindig felmerül a bizalom kérdése. Nincs ez másként
a társasházi lakóközösségek esetében sem. Valószínû-
leg valamennyi érintett számára ismert a lakógyûlések
semmi mással össze nem téveszthetõ atmoszférája, ahol
vágni lehet a feszültséget, indulatos a hangvétel, és a
közös képviselõ izzadva próbálja alátámasztani állás-
pontját, a konszenzus lehetõsége nélkül. Az ilyen szi-
tuációk egyik feszültséggyûjtõ pontja a vízmérõk leol-
vasása, és ezen belül is az, hogy kinek mekkora a víz-
díja, és az összes fogyasztás miért nem egyezik az el-
számolási (hiteles) mérõn mért összeggel.

A lakó természetesen átverést sejt, hiszen az õ
saját fogyasztása egyéni mérõórával egzaktul mért
mennyiség, valahol mégis van ezen felül fogyasz-
tás, amit ki kell fizetni. Természetes, hogy a nem
értés, és az átláthatatlan számlázás bizalmatlan-
ságot szül, és a hagyományos, szemmel történõ
éves leolvasás semmiféle eszközzel nem rendel-
kezik, amely segíthetne eloszlatni a kérdõjele-
ket. Márpedig ilyen esetekben kiváltképpen igaz,
hogy a bizalom alapja az ellenõrzés. Mit lehet
hát tenni? – merül fel a kérdés lakóban és képvi-
selõben egyaránt. A válasz a rádiós távleolvasás,
vagy idegen mozaikszóval az AMR.

Az AMR magyar megfelelõje az automatikus
mérõadatgyûjtés. Ez röviden azt jelenti, hogy a
leolvasást végzõ személynek nem kell a lakóin-
gatlanra bejutnia a mérõ leolvasásához. A fo-
gyasztási adatokat egy, a vízmérõhöz kapcsolt
rádiós jeladó folyamatosan küldi. Így a leolvasó-
nak elegendõ megállnia a háztömb elõtt, és az
ott beépített rádiós mérõeszközök jeleit egy jelvevõ segít-
ségével összegyûjti. Ilyen módon a pillanatnyi fogyasztás
mellett a számlázási határnapon rögzített adatokat is be
lehet gyûjteni. Ez azért fontos, mert így az összes mellék-
mérõn és a fõmérõn mért fogyasztások egy idõpillanatban
kerülnek rögzítésre, ami lényegesen átláthatóbbá teszi a
fogyasztások alakulását. Hiszen egy átalány számlás rend-
szerhez képest itt valós fogyasztásokon alapuló, rendsze-
res nyomon követés történik, igény szerinti gyakoriság-
gal. Ráadásul a lakóknak sem kell napi rutinjukat a leol-
vasáshoz igazítani, mert az az õ jelenléte nélkül is végbe

mehet. Ráadásul a jel-
adók még a szivárgásokat
is figyelik, és ha folyama-
tos – azaz több órán át
tartó, megszakítás nélkü-
li – fogyasztást érzékel-
nek, akkor arról riasztási

VÍZMÉRÕK TÁVLEOLVASÁSA NYÍREGYHÁZÁN
A LAKÓKÖZÖSSÉGEK ÉS A SZOLGÁLTATÓ ÖSSZEFOGÁSA

jelet küldenek, amelyrõl így még a jelentõsebb károk be-
következte elõtt értesülhet a felhasználó. Mindezek ered-
ményeképpen pedig nagymértékben csökkenthetõ a be-
kötési mérõn leolvasható, és a mellékmérõkön mért fo-
gyasztások különbözete. Az átláthatóbb számlázásnak kö-
szönhetõen pedig elmaradnak a leolvasásból származó
reklamációk, javul az igazságosságérzet. A rendszer adat-
biztonsági szempontból is kiváló. Nem csupán a kódolás
jelent védelmet, hanem az is, hogy a küldött telegramok
semmiféle, a fogyasztó személyazonosságát beazonosít-
hatóvá tevõ információt (név, lakcím stb.) nem tartalmaz-
nak. A fogyasztási adatok felhasználóhoz rendelése csak
a szolgáltató által vezetett adatbázisban történik meg.

Magyarországon a MOM Vízméréstechnikai Zrt. által

értékesített rendszer terjedt el, amely nem csupán hazai,
hanem nemzetközi viszonylatban is az egyik legsikere-
sebb. Világszerte több mint 4,5 millió rádiós mérõeszköz
mûködik AMR rendszerbe kötve, amely szám dinamiku-
san növekszik. De nem kell ilyen messzire mennünk, hi-
szen itt, helyben, Nyíregyháza városában is szép szám-
mal akad példa. A Nyírségvíz Zrt. Magyarországon szinte
egyedülálló projekt keretében a társasházakkal együttmû-
ködve három év alatt 12 000 db rádiós mellékvízmérõt
építtetett be a rendszerbe, mintegy 200 társasházba 100
százalékos mérõsítéssel. A társaság tervei szerint a több-
lakásos ingatlanok képviselõi és a lakosság bevonásával
2015-ben tovább folytatják a rendszer bõvítését. Az elért
eredmények egyértelmûen bizonyítják a rendszer elõnyeit.
Mivel a számlák a kéthavonta kiolvasott valós fogyasztási
adatok alapján készülnek, valamennyi társasház esetében
jelentõsen csökkent a mérési különbözet, a teljesen távle-
olvasással kiolvasható házak felénél pedig teljesen meg-

szûnt. Plusz szolgál-
tatásként a szolgálta-
tó figyelemmel kísé-
ri a fogyasztásmé-
rõkön mért adato-
kat, és ha azok a
korábbi átlagér-
ték kétszeresét
m e g h a l a d ó
m é r t é k b e n
megemelkednek, ak-
kor arról azonnal tájé-
koztatják az elkülönített
vízhasználókat. Így ha a mérõ

utáni hálózati szakaszon valahol szivárgás van
(csõrepedés, WC-tartály folyása), akkor arról idõ-
ben értesülnek azok a mellékvízmérõs felhasz-
nálók, akik a távleolvasást választották.

A rendszer mindkét fél számára több elõnyt is
jelent, vagyis a felhasználók és a szolgáltató köl-
csönösen profitál belõle. Javul a lakók komfortér-
zete, mivel a fogyasztásmérõk leolvasása az õ za-
varásuk nélkül, teljes körûen, egy idõben meg-
történhet, ezért a leolvasási problémákra vissza-
vezethetõ reklamációk gyakorlatilag megszûntek.
A Nyírségvíz Zrt. számára nagyon fontos, hogy a
teljes körûen, és a hagyományos leolvasáshoz
képest sokszoros gyorsasággal kiolvasott adatok
alapján készített számlák növelték a felhaszná-
lók szolgáltató iránti bizalmát. Egyaránt pozitív
hatásként érzékeli úgy a felhasználó, mint a szol-
gáltató a leolvasással, elszámolással kapcsolatos
reklamációk csökkenését.

A társaság immár három éve két konstrukciót
kínál a lakóközösségek számára a mellékvízmé-

rõk 8 éves hitelesítési periódusa végén. A Nyírségvíz Zrt.
felhasználói választhatják a hagyományos mérõsítést, rész-
számlák kibocsátása és éves leolvasása mellett, vagy a
rádiós jeladóval ellátott mérõsítést, a fent leírt szolgáltatá-
sokkal egyetemben. Ráadásul a szolgáltató a nagy volu-
menû vásárlásából adódó ár-
kedvezményét is biztosít-
ja a felhasználók részé-
re, ezzel országos
összehasonlításban
egyedülállóan kedve-
zõ feltételekkel kínál
megoldást egy, a tár-
sasházakat ,
lakóközössé-
geket terhelõ
krónikus prob-
lémára.      (x)
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A Budapesti Kereskedelmi Fõiskola Turizmus, Szabad-
idõ és Szálloda Intézete a minél szorosabb és napraké-
szebb iparági kapcsolatok oktatásban való integrálásá-
nak egy fontos elemeként meghirdette másodéves és
mester hallgatói számára a Példakép Programot, mely-
ben nyíregyházi szakember is szerepet vállalt.

A Példakép Program célja, hogy a részt vevõ hallgatók
bepillantást nyerhessenek szakmájuk mindennapi mûkö-
désébe. A programban részt vevõ hallgatók lehetõséget
kapnak arra, hogy nyomon követhessék szakmájuk egy
jeles képviselõjének egy teljes munkanapját, ezáltal olyan
információkhoz és gyakorlati tanácsokhoz juthassanak,
melyekkel komoly munkaerõ-piaci elõnyre tehetnek szert.

Az intézet vezetõje, Puczkó László elmondta, hogy a
programban való részvétellel a hallgatóknak nemcsak arra
nyílik lehetõségük, hogy olyan kérdéseket vessenek fel a
szakma képviselõjének, melyekre másként nem lenne
módjuk, hanem arra is, hogy szakmai kapcsolatrendsze-
rüket bõvítsék, mialatt olyan munkahelyi kulisszatitkokba
tekinthetnek be, melyek a pályakezdõk számára egyéb-

PÉLDAKÉP NYÍREGYHÁZÁRÓL IS
ként rejtve maradnak. A 2014-2015-ös tanév iparági pél-
daképei között szerepel a desztináció és örökségmenedzs-
ment mester programban való részvételért Furkóné Szabó
Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. veze-
tõje is.

VISEGRÁDIAK TANULMÁNYÚTON

A nyíregyházi TDM szervezet nemcsak a jövõ szakem-
berei számára példaértékû, hanem az országban, sõt, a
határon túlról is érkeznek vendégek rendszeresen tapasz-
talatcserére, ezúttal Visegrádról látogattak hozzánk szak-
emberek.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. színvonalas
szakmai programot állított össze, melynek keretében a
szakemberek megismerkedhettek az Aquarius Élmény- és
Parkfürdõ jelenlegi fejlesztéseivel, valamint a Nyíregyhá-
zi Állatpark legújabb attrakcióival.

A program keretében a nyíregyházi TDM vezetõi is-
mertették a szervezet felépítését, munkájukat, valamint
Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc arról tájé-
koztatta a visegrádi vendégeket, hogy miben rejlik a vá-

ros utóbbi években tapasztalható dinamikus turisztikai fej-
lõdése. A két település polgármestere kötetlen beszélge-
tés keretében osztotta meg egymással a turizmusról szer-
zett tapasztalatait.

A tanulmányút során lehetõség nyílt meglátogatni a
nyíregyházi szervezet front office irodáját, valamint ízelí-
tõt kapni a karácsonyi ünnepekre készülõdõ város hangu-
latából is.

Újságírókként mindig örömmel teszünk eleget azok-
nak a feladatoknak, amelyekben bemutathatunk olyan
embereket, akik Nyíregyházán születtek és tehetségük-
kel kiemelkednek a többiek közül, mi több, büszkék is
lehetünk rájuk. Emlékeznek még Kõhegyi Csabára, aki
tudományos-technikai Oscar-díjat kapott az év elején
Beverly Hillsben vagy dr. Kis Zoltán virológusra, aki
májusban Afrikában segítette az ebola vírus megféke-
zését? A teljes listát hosszú lenne felsorolni, de örö-
münkre szolgál, hogy a kis büszkeségfalunkra most egy
újabb név kerülhet fel: Nagy Ricsié, aki az X-Faktor
tehetségkutató mûsorban már a négy legjobb verseny-
zõ között van.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A nyíregyházi Nagy Ricsi már tavaly is szerencsét pró-
bált az X-Faktor tehetségkutató mûsorában, ahol az akko-
ri elsõ szereplését Tóth Gabi, a mûsor egyik mentora is
állva tombolta végig. Ricsi a válogató során „csak” a men-
torházig jutott el, de idén újra megpróbálta. Bekerült az
élõ show-ba, végig párbaj nélkül menetelt elõre, most
pedig már a finálé kapujában van. A hétvégi show-ra nagy
erõkkel készül, de idõt szakított arra, hogy ha csak
interneten keresztül is, de válaszoljon a Napló kérdéseire.

MEGÉRTEM A VERSENYRE

– Nyíregyházán rengeteg lehetõségem volt zenei tanul-
mányok terén és meg is mutathattam magam különbözõ
fellépéseken. A tavalyi mentorházas kiesésem és az idei
válogató közötti idõszak nagyon intenzív volt számomra,

NAGY RICSI NAGY ESÉLYEI
NAPLÓ EXKLUZÍV INTERJÚ AZ X-FAKTOR NYÍREGYHÁZI VERSENYZÕJÉVEL

állomásnál buktam el, így különösen féltem, de idén sike-
rült, nagyon boldog voltam. Meghatározó pillanat marad
számomra, amikor az elsõ élõ show nyitánya elkezdõ-
dött, szétnyílt a ledfal és elõször léphettünk ki sminkben,
fellépõruhában a nézõk elé, a kamerák kereszttüzében.
Elmondhatatlan érzés. Most már csak arra van idõnk, hogy
a versennyel foglalkozzunk, de ez nem is baj, ki kell hasz-
nálni, hogy most még egy rövid ideig minden rólunk szól,
minden stábtag azért van, hogy mi a maximumot hozhas-
suk ki magunkból. Így, visszagondolva az elmúlt idõszak-
ra, biztos voltam benne, hogy legalább egyszer párbajo-
zom majd. Nagyon örülök, hogy nem így lett és hogy ek-
kora bizalmat szavaztak nekem a nézõk. Most hétvégén
már nem lesz párbaj, a mentorok csak értékelnek majd, a
döntés a nézõk kezében van. Ami most nekem a legnehe-
zebb, hogy egész nap fitten legyek jelen minden próbán,
órán, forgatáson. Egyre hosszabbak a napok, és egyre in-
kább fáradunk. Ha színpadra lépek azonban, visszatér
minden energiám – mondta el érdeklõdésünkre a fiatal
nyíregyházi énekes.

HAZATÉREK, NYÍREGYHÁZÁRA

Ricsinek a mûsor alatt egy hétvégén volt lehetõsége
hazautazni, de akkor is csak rövid idõre. Hangsúlyozta,
hogy hiányoznak neki a szülei, de már tervezi, hogy a
mûsor után, ha hazautazik, az elsõ az lesz, hogy megkéri
édesanyját, készítse el kedvenc ételét: rántott húst rizzsel,
uborkasalátával, mert mint ahogyan elmondta, nála job-
ban nem csinálja senki.

„Sok mindenben támogatnak a barátaim. Tamás
Attila igazgató urat tudnám kiemelni, aki nagyon so-
kat segít nekem, és akinek nagyon hálás vagyok. Szak-
mailag és emberileg is mellettem áll, õ hozta például
el nekem a zongorát Budapestre, hogy gyakorolhas-
sak.” Ricsi egyébként a legutóbbi élõ show-ban is zon-
gorán kísérte magát. Tóth Gabi értékelésében elmond-
ta: „Csodállak, hogy így tudod kísérni magad. A bil-
lentyû minden hangján érzem a lelkedet.”

sokat gyakoroltam. Nem feltétlenül csak szakmailag fej-
lõdtem, hanem felnõttebb is lettem, és ahogy Tóth Gabi is
fogalmazott, megértem erre a versenyre – hangsúlyozta
Ricsi, aki egyébként a Cantemus Fiúkórusban is énekelt,
de mint ahogy elmondta nekünk, az énekkari próbákat
sokszor ellógta a barátaival, mert a kórus mellett megala-
pították rockzenekarukat és nagyon sok energiát fektettek
bele. Noha a verseny miatt most Budapesten él, de még
így is örömmel gondol vissza nyíregyházi barátaira, taná-
rára.

A KAMERÁK KERESZTTÜZÉBEN

– Nagyon nagy teher esett le a vállamról, amikor a
mentorházból az élõ show-ba jutottam. Tavaly ennél az

„Mi lesz a mûsor után? Hazamegyek Nyíregyházá-
ra pihenni és kigyógyulni a hetek óta tartó náthából.
Aztán jön a nagybetûs élet. Remélem, sok megkeresé-
sem és fellépésem lesz a verseny után, de ami még
nagyon fontos, mindenképpen leteszem tavasszal az
érettségit, együtt az osztálytársaimmal” – tette hozzá.

A hétvégén véget ér az X-Faktor idei évada, kiderül,
ki nyeri meg a versenyt. Ami bizonyos, mi egy ember-
ként fogunk szurkolni Ricsinek, de gyõzelem ide, gyõ-
zelem oda, õ már így is felkerült a nyíregyházi büszke-
ségeink nevû, láthatatlan listánkra.

Nagy Ricsi az X-Faktor színpadán

A visegrádi vendégeket dr. Kovács Ferenc
(balról a harmadik) is fogadta

Fotó: RTL Klub
Kovács Tamás
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Husztiné Hajdú Erika

ÉLETMÓD STÍLUS

A LELKI IZOMPACSIRTA IS
LÓGHAT A SZEREN(?)

Karinthy Frigyes írásában a fõhõs lóg a
gyûrûn, s miközben ügyetlenkedik, a fé-
nyes jövõben látja önmagát. Bezzeg egy
erõtõl duzzadó izompacsirta már a jelen-
ben is sikereket arat, mert kitartásának kö-
szönhetõen egyre edzettebb. Mégis, a leg-
jobb tornásszal is megesik, hogy rosszul
fog talajt, vagy megbillen a gyakorlat so-
rán. A lélek dolgaival sincs ez
másképp.

A fitness a test karbantar-
tására, a fizikai erõnlét fej-
lesztésére koncentrálva ter-
jedt el.

Majd jött a wellness, elsõ-
sorban a pihenést, regenerá-
lódást megcélozva.

Késõbb útjára indult a ma
még épp csak kiskamasz ko-
rát kezdõ selfness, aminek
középpontjában a lélek
edzettsége áll: a tudatos ön-
építés, az önfejlesztés érde-
kében, azért, hogy a lehetõ
legjobban tudjuk a saját életünket irányí-
tani. Jó esetben a selfness is folyamatos
munka, ugyanúgy, mint bármilyen edzés
és tanulás. Másrészt a pihenésre szánt idõ-
ben olyan aktív program is lehet, ami fel-
töltõdéshez, önismerethez, egészséges
énképhez vezet.

A közeledõ év vége (is) alkalom arra,
hogy átgondoljuk, mik azok, amikben fej-
lõdtünk, és mik azok a tulajdonságaink,
amikben a következõ évben tovább izmo-
síthatjuk magunkat.

Azok, akik az élet nehézségei mellett
a jót és a szépet is megtalálják, sõt, képe-
sek fõként ezeket észrevenni, elégedetteb-
bek az életükkel. Azok, akik az önépítõ
aktivitást választják, kimutathatóan bol-
dogabbak.

Idõrõl idõre van, aki megjegyzi:
„Könnyû nektek, pszichológusoknak,

mert nektek nincsenek gond-
jaitok.” Ám ha láthatóan van-
nak, akkor meg jön az ítélet:
„Nem is jó segítõ az, akinek
problémája van.”

Pedig igen, vannak nekünk
is problémáink, hiszen a pszi-
chológusok és más segítõ fog-
lalkozásúak is emberbõl van-
nak. Annyi a különbség, hogy
– épp a megtanult, megta-
pasztalt és begyakorolt tudás-
nak, módszereknek köszön-
hetõen – nem esünk olyan
mély gödörbe, és nem mara-
dunk annyi ideig benne, mint

azok, akik kevésbé edzettek a lélek dol-
gaiban. Ezért jó reális ön- és emberisme-
rettel reális célokat kitûzni.

Egyszer, amikor a tanítvány megkér-
dezte a Mestert, hogyan lehetne nagy
ember, a Mester megkérdezte: „Miért
akarsz nagy ember lenni? Embernek len-
ni is elég nagy teljesítmény.”

Husztiné Hajdú Erika pszichológus,
magatartásterapeuta, hipnoterapeuta

Telefon: 20/466-1133
www.selfnessmester.hu

Míg a XVI. században a pocakos férfi
meglehetõsen vonzónak, sõt, tekinté-
lyesnek hatott, addig mára a férfiak ál-
tal igen értékesnek tartott testrész so-
kat veszített népszerûségébõl. Sajnos, ki
kell ábrándítsam az urakat abbéli meg-
gyõzõdésükbõl, hogy a derekat körül-
ölelõ hatalmas sörhas kívánatos lenne.
Ma már, azon túl, hogy az egészségte-
len életmód tükre, a divat sem kedvez a
mackós alkatnak, nehézségeket okozva
megjelenésük vonatkozásában is.

FIGYELEMELTERELÉS

Az O-alkatú férfiak egész testal-
katára – középpontban a domboro-
dó, telt pocakkal – az egybefüggõ
gömbölyded vonal jellemzõ. Vállai
általában csapottak, törzse benõtt,
tompora kerek, lábai ugyanak-
kor formásak és izmosak. A ru-
házat kiválasztásakor fõsza-
bályként tilos olyan darabo-
kat felvenniük, amelyekben
a figyelem a has és a derék
vonalára irányul. A pocak
leplezésére sem a túl
szûk, sem a túl bõ ru-
hadarabok nem alkal-
masak. Kerülni kell a
vastag, kötött kardigá-
nokat, ugyanis ráerõ-
sítenek az egyébként
is hangsúlyos felsõ-
testre. Az újatlan
pólók és a garbó
pedig elõnytelenül
formálják azt. A kar-
csúsított ing szintén
nem jó választás. Mivel
a test legkritikusabb pontja a
has, ezért a derékban elvágott
holmik is tiltólistán vannak. A
nadrág kiválasztásakor a bõ
szabás úgyszintén kerülendõ, ahogyan a
feltûnõ öv is.

KULCSSZÓ: EGYSZERÛSÉG

Mit vegyek akkor fel? Jogos a kérdés. Ez
a típus öltözködés szempontjából sajnos
nincs könnyû helyzetben, a jó megjelenés
azonban számukra sem lehetetlen. A kulcs-
szó az egyszerûség. Egyenes szabású, egy-
színû, vagy hosszanti csíkozású, esetleg

AMIKOR A FÉRFI GÖMBÖLYÛ...
apró mintás ingekben megnyerõek lesznek.
A zakó, öltöny nem árt, ha bõvebb szabá-
sú, kizárólag egysoros, egyszínû, sötét ár-
nyalatú, keményebb és klasszikus anyag-
ból készüljön. A szép vállvonalról és a meg-
felelõ tartásról minden esetben a válltömés
gondoskodjon, de annak méretére érdemes
odafigyelni, ha valakinek nincs kellõen
hosszú nyaka. A nadrágok közül az egye-
nes vagy lefelé szûkülõ fazonok ajánlato-
sak, s ha a kényelem is fontos, érdemes ál-
lítható derekú darabokat beszerezni. Az
egyszerûség követelménye a színek mel-

lett a mintákra is érvényes. Az O-
alkat kerülje a keresztbe csíkos
és egyéb hangsúlyos mintákat,
a kontrasztos megoldásokat, a
feltûnõ, élénk színeket. Sem a
túlzásba vitt koptatás, sem a fé-
nyes nem elõnyös, ugyanis erõ-
sít. A kiegészítõk választásánál

is visszafogottságra kell töre-
kedni. A nyakkendõ le-

gyen egyszerû, esetleg
szolid mintás, a sá-
lak szintúgy, az
övek pedig véko-
nyak, s ha lehet,
egyezzenek meg
a nadrág színével.
Minden, ami de-
rék- és has-
tájékon eltérõ
színû, vonzza a
tekintetet, így épp
az ellenkezõ ha-

tást érjük el.
Kedves Olvasó-

ink! Sorozatunk kö-
vetkezõ részében ismét

a hölgyek következnek.
Az egyik igen jellemzõ

testalkattal, a fordított há-

romszög, vagy
más néven papri-
ka formával fog-
lalkozunk.

Amennyiben
kérdésük van, ír-
janak a tunde-
style@me.com e-
mail címre.

Piszár Tünde
stíluskommunikátor, személyi stylist

Még pár nap, és itt a karácsony. A roha-
nó mindennapok után jólesik kicsit lazíta-
ni, pótolni az elmulasztott beszélgetéseket.

A társalgás legfõbb színhelye vitathatat-
lanul a családi asztal, ahol az ünnepi fogá-
sok egy-egy jól választott borért epekednek,
hogy az étel és a bor nászra keljen a szánk-
ban az ízlelõbimbóink nagy örömére.

A legtöbb karácsonyi menü elmaradha-
tatlan kelléke a halászlé. Érthetõ, hogy ra-
gaszkodunk hozzá, hiszen valóságos gaszt-
ronómiai robbanás, ízélmény minden ka-
nál ebbõl az ezerféleképpen elkészíthetõ
egyszerû ételbõl. Pikáns ízvilága miatt szá-
raz, fûszeres borok passzolnak hozzá. A
kellemesen fûszeres, magas savtartalmú
kadarka talán a legtökéletesebb választás
mellé, hiszen ez a Délvidékrõl származó
borfajta nagyszerûen kiemeli a halászlé
paprikás alapkarakterét. A legjobban egy
szekszárdi kadarkával járunk.

A rántott hal szintén hagyományos fo-
gásnak számít. A zsírosabb és közömbö-
sebb ponty- vagy a szárazabb, karaktere-
sebb harcsa-, csuka-, süllõ-, amurszeletek
mellé könnyû, száraz fehérbor illik. Ha egy
sauvignon blanc-t választunk, tökéletes
harmóniát alkot italunk a fogással. Lazac-
hoz vagy pisztránghoz adható akár félédes
vagy édes fehérbor is.

Töltött káposzta nélkül nem is igazi a
szenteste. Valóságos mûalkotás, hiszen a
savanyított káposztalevélbõl, darált húsból,
rizsbõl, variációtól függõen pirospaprikás
vagy csomboros alapfûszerezéssel párat-
lan étel készül. Emellé a tartalmas, zsíros,

nehéz fogás mellé célszerû valami emész-
tést segítõ, élénk, fûszeres fehéret válasz-
tani, egy chardonnay minden tekintetben
méltó partner lehet.

Az angolszász hagyományokat követve
egyre gyakrabban kerül a magyar csalá-
dok ünnepi asztalára a sült pulyka, amely
önmagában kevéssé karakteres húsfajta. A
fogás ízvilágát leginkább a fûszerezés mér-
téke és az esetleges töltelék (gesztenyés,
gombás, májas) határozza meg. Száraz
vagy félszáraz fehérborok tökéletesen il-
lenek hozzá, egy olaszrizlingben biztosan
nem fogunk csalódni.

A hungarikumnak számító bejgli a ka-
rácsonyi ebéd vagy vacsora méltó befeje-
zése. A mákos vagy diós töltelék és a ben-
ne megbúvó mazsolaszemek élményét tö-
kéletessé tehetjük édes desszertborokkal.
Pazar kísérõ lehet egy késõi szüretelésû
hárslevelû, vagy egy aszúbor a tokaji bor-
vidékrõl.

A Borháló országszerte már több mint
45 üzletében kínál minõségi magyar fo-
lyóborokat a történelmi borvidékekrõl.
Szakértõ elõadóik a karácsonyi menü mel-
lé illõ borok kiválasztásában is segítenek,
hiszen hitvallásuk, hogy a megfelelõ bor
választása nem a pénztárca vastagságán
múlik.

Az ajánlatunk:
Zwickel birtok Kadarka 780 Ft/liter
Balatoni Chardonnay 780 Ft/liter
Royal Tokaj Csillagút 1680 Ft/liter
Lisicza Sauvignon Blanc 1030 Ft/liter
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ESEMÉNYEK KULTÚRA

THÁLIA KEDVENCE
Thália kedvence címmel színjátszó szakkörös diá-

kok számára rendeztek vetélkedõt a Bencs Villában.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Tréfás feladatok és hatalmas nevetések közepette mér-
ték össze tudásukat a fiatal színészpalánták a Bencs Villá-
ban. A feladatok között szerepelt frappáns bemutatkozás,
versmondás többféle stílusban, több karakter felvonulta-
tása egy monológon belül, de bemutathatták a diákok tánc-
és énekkészségüket is.

– A fordulók zöme rögtönzésre épül, itt mutathatják meg,
hogy mennyire erõsek improvizálásban, de nagyon sok-
szor azért föl kell ismerniük híres legendákat, színészóriá-
sokat. Ilyenkor azt mérjük le, ismeri-e vajon a mai gene-
ráció a „nagyokat” – mondta Orémusz Maja program-
szervezõ.

AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE
A grafika közel hív – mely megállapítás sokszorosan

illik Botrágyi Károly rajzaira. Harmincöt rézkarcot állított
ki, melyek háromnegyed része az utóbbi néhány év mun-
kája. A rézkarc természete szerint méreteiben nem nagy,
ám a felület lehetséges kihasználását illetõen a legtöbb
lehetõséget adó mûfaj. Ezt használja ki Botrágyi Károly.
Mondanivalója az ember és környezete.

Az alkotó figyelme mindenre kiterjed: a síkszerûen ki-
terített látvány helyet ad minden lehetséges apróságnak.
Azokból pedig van bõven: szívesen elidõzik a tetõ, a hom-
lokzatok, a kövezet részletein. A színezett rézkarcok diszk-
réten irányítják a hangsúlyok felé a figyelmet ebben a rész-
letek szabdalta világban.

Boldog világ ez, úgy, hogy közben észrevétlenül is ke-
ressük magunkat a tömegben, hiszen az embernek világa
van. 2015. január 17-éig látható a kiállítás a Városi Galéri-
ában, amit minden mûvészetkedvelõ figyelmébe ajánlunk.

H. Németh Katalin grafikusmûvész

A jubiláló Sóstói Múzeumfaluban a tél közeledtével
csukott kapuk mögött értékelték a 2014-es szezont, s
téli álom helyett már a jövõ esztendõre készülnek.

Az éves statisztikák elkészítését és kiértékelését köve-
tõen idén is a minden területen megfigyelhetõ „gyarapo-
dás” jellemzi legjobban az intézményt: a látogatói létszám
69 422 fõ volt, amely bõ 8000 fõs növekedés 2013-hoz
képest. A hét hónapos nyitva tartási idõszakban tíz nagy-

rendezvény volt, azonban az áprilisi nyitást megelõzõen
még egy hatalkalmas táncházat is szerveztek. A területen
számos családi napot, céges rendezvényt tartottak, szám
szerint ötvenet, amely majdnem a tavalyi szám duplája. A
múzeumpedagógiai programok, a kézmûves foglalkozá-
sok és a TÁMOP 13 pályázat is népszerûek voltak, 83 fog-
lalkozással tartottak többet, mint az elõzõ esztendõben.
Összesen 508-at.

Öt új kiállítást tekinthettek meg a látogatók: hoztak Sós-
tóra ólomkatonákat, emlékeztek Szûcs Sándor néprajzku-
tatóra, s a múzeumfalu 35 évét is összefoglalták. A barabási
iskolában Csutkai Csaba fotóit tették közszemlére, s az
idõszaki és vándortárlatokon kívül egy állandó tárlattal is
gazdagodtak: ebben a gyöngy kultúrtörténetét dolgozzák
fel a honfoglalástól napjainkig.

Építkeztek is. Fejlesztési koncepciójuk rövid és hosszú
távú terveit sikerült egy esztendõben teljesíteni: HURO
pályázat keretében megépült az Újlétai magtár második
fele, illetve a Jósa András Múzeum régész kollégáinak köz-
remûködésével, 1,5 hektáron az Árpád-kori úgynevezett
Nyíres falu is helyet kapott. Az intézmény alapterülete 9
hektárra bõvült. Építkezéseik sorát folytatva, a hazánkban
egyedülálló kismesterség mûhelyeik már így is kiemelke-
dõ számát (összesen 12 különféle mesterség bemutatása)
két új mûhellyel bõvítették: kisvárosi varroda és szabóság
is látogatható és „élõ” lesz 2015-ben.

KIEMELKEDÕ SZEZON A MÚZEUMFALUBAN

Születésének 90. évfordulója alkalmából emlékez-
tek Váci Mihályra Nyíregyházán. A József Attila- és
Kossuth-díjas költõ szobránál tartott ünnepi mûsoron
megelevenedtek versei, majd a koszorúzást követõen
a Váci Mihály Emlékülés keretein belül méltatták je-
lentõségét és a magyar irodalomban betöltött szere-
pét.

Lakatos Máté színmûvész Váci Mihály Százhuszat verõ
szív címû költeményével emlékezett városunk szülöttére,
aki 1924 decemberében látta meg a napvilágot. Nyíregy-
házán végzett a Tanítóképzõben, majd a környék tanyasi
iskoláiban oktatta és nevelte a gyerekeket. A második vi-
lágháborúban segédszolgálatos katona volt, amely nem
csupán lelkileg, hanem testileg is megviselte. 1949-ben
került Budapestre, ahol aktív résztvevõje volt az irodalmi
életnek, de közben pedagógusi vénáját is hasznosította.
1963-tól országgyûlési képviselõ, emiatt sokat utazott kül-
földre. Ezek a kirándulások gondolkodásmódjára és köl-
tészetére is hatással voltak. Bármerre is járt a világban,
szülõvárosáról soha nem feledkezett meg.

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza Megyei Jogú Város al-
polgármestere (képünkön balról az elsõ) azt mondta, ke-
vés olyan író, költõ van, aki országosan is ismert, elismert
és a város szülötte. Errõl Nyíregyháza soha nem feledke-
zett meg, az itt mûködõ intézmények és civil szervezetek
rendszeresen ápolják Váci Mihály emlékét. A költõ mûve-
iben is gyakran megemlékezett Nyíregyházáról. Az én

VÁCIRA EMLÉKEZETT SZÕKE VÁROSA

szõke városom sorai is a szabolcsi megyeszékhelyet idé-
zik meg. Nyíregyházán utca, kulturális társaság és intéz-
mény is ápolja emlékét.

Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igaz-
gatója elmondta, fontosnak tartják, hogy intézményük Váci
Mihály nevét viseli. Hozzátette, december 25-én van a
költõ születésnapja, amikor minden évben megemlékez-
nek róla.

A Bessenyei téri ünnepi mûsort követõen a Váci Mihály
Emlékülésen hallhatták az érdeklõdõk a költõ megzenésí-
tett mûveit, publikálatlan alkotásairól szóló elõadást, va-
lamint számos érdekességet is megtudhattak a Váci csa-
lád életérõl.

Az iskolák csapatait a Móricz Zsigmond Színház színé-
szei segítették. A lányok nagy örömére a csapatok olyan
mentorokkal vehettek részt közös produkciókban, mint
Vaszkó Bence, Varga Balázs, Ilyés Ákos és Vizkeleti Zsolt.
Az utóbbi mûvész szerint nagy jövõ áll a jelenlévõ ifjú
színészreménységek elõtt.

Márton-napi pillanat
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

Vengrinyák Andrea: – Rengeteg munka van
abban, hogy ma a Duna House a legjobban
csengõ név az ingatlanpiacon! A mostani ered-
ményeket három év kitartó, kemény munka
elõzte meg. Dolgoznunk kellett a válságban,
dolgoznunk kellett a nyomott piaci árakkal,
az ország keleti végén, ahol tudvalevõ, hogy
a fizetõképes vásárlóerõ is sokkal alacsonyabb
az ország nyugati részéhez és fõleg Budapest-
hez képest.

Ilyen körülmények között is tudtunk fejlõd-
ni, ma már két irodában több mint 20 értéke-
sítõvel dolgozunk,
szinte uralva a tel-
jes nyíregyházi in-
gatlanpiacot! Szak-
maiság, korrektség,
megbízhatóság volt
az alapja annak,
hogy az ügyfelek a
Duna House-t vá-
lasztották és vá-
lasztják ma is.

Ehhez a szemlé-
lethez való ragasz-
kodás most orszá-
gos eredményeket
hozott, melyre Bu-
dapesten is felkap-
ták a fejüket és azt
kérdezik, hogy mi történik Nyíregyházán?

Ami történt: az országos havi irodai érté-
kesítési versenyben 118 iroda közül elért 2.
hely, és egyéni értékesítési versenyben 1300
értékesítõ közül elért 1. hely.

Ez példátlan siker, ami megerõsít abban,
hogy érdemes volt belefogni, és minden elõre-
jelzés azt mutatja, hogy optimistán tekinthe-
tünk a 2015-ös évre is.

Huczman Melinda: – Két éve hoztam egy
döntést és elvállaltam az újonnan nyíló, máso-
dik nyíregyházi Duna House ingatlaniroda ve-
zetését. Sokan feltették a kérdést: biztos, hogy
jó döntést hoztál? – de voltak, akik biztattak.
Nekik volt igazuk, köszönöm nekik! Igazából
nincs jó vagy rossz döntés, csak döntés, de ma
már tudom, hogy a változás a lehetõ legjobb
dolog volt, ami velem történhetett.

Irodavezetõként elsõdleges céljaim között
szerepelt, hogy egy olyan csapatot állítsunk
össze, ahol az egyén megérti azt, hogy azok,
akik azonos irányba tartanak, és közösséget
alkotnak, gyorsabban jutnak el céljukhoz, mint
azok, akik teljesen egyedül próbálják meg
ugyanazt.

Büszkén mondhatom, hogy sikerült, jó csa-
patunk van, de ahhoz, hogy ez a siker folyta-
tódjon – és stabilan tudjuk tartani most már
országosan is elismert eredményeinket –, min-
dig szükségem van olyan új kollégákra, akik-

PÉLDÁTLAN INGATLANOS
SIKEREK A NYÍREGYHÁZI

DUNA HOUSE-NÁL!
re építhetek, építhetünk. Azokat, akik azono-
sulni képesek szemléletünkkel és kedvet érez-
nek ehhez a hivatáshoz, csak biztatni tudom,
hogy vágjanak bele, hiszen van kézzel fogha-
tó példa.

A mostani sikereket megélni fantasztikus
dolog, sokat tettünk érte, és büszkeséggel tölt
el 118 iroda közül az országos második he-
lyet (budapesti és dunántúli városok után)
Nyíregyháza számára megszerezni. Ez egye-
dülálló és példátlan siker a keleti régióban.

Nagyon jó Duna House-osnak lenni, mert
stabil, komoly hátte-
ret biztosító hálózat
tagja lehetek. Büsz-
ke vagyok az ered-
ményekre, büszke
vagyok a csapatunk-
ra és büszke vagyok
arra, hogy az irodai
sikereken túl 1300
értékesítõ közül
nyíregyházi értéke-
sítõ: Csisztu Csilla
szerezte meg az elsõ
helyet!

Csisztu Csilla: –
Hosszas gondolko-
dás után közel két
éve léptem az ingat-

lanközvetítõi pályára. Akik ismernek, tudják,
mennyire szkeptikus voltam azzal kapcsolat-
ban, hogy valóban nekem való-e ez a szak-
ma. Úgy érzem, a sikerem titka nem más, mint
az, hogy a korábbi munkáimból magammal
hozott értékeket és hitelességet tudom képvi-
selni ma is, és most már szakmaként tekintek
az ingatlanközvetítésre. Rengeteg munka áll
az eredmények mögött, de a Duna House pro-
fesszionális infrastrukturális hátterét kihasznál-
va úgy érzem, bárki lehet sikeres. Egy ingatlan
megvásárlása mindenki számára komoly dön-
tés, és ahhoz, hogy jól döntsünk, a szakmai-
ságon túl szükség van a bizalomra, empátiára
és a racionalitásra is. Szeretek emberek kö-
zött lenni, sikerként élek meg minden olyan
üzletzárást, ahol mind az eladó, mind a vevõ
elégedett, mert akkor vagyok elégedett és bol-
dog én is. Ma már tudom, hogy jól döntöt-
tem, olyan munkám van, melyet szeretek,
melyben sikeres vagyok és ami stabil anyagi
biztonságot nyújt. A legmerészebb álmaim-
ban sem gondoltam, hogy valaha elsõ lehe-
tek, az, hogy most ez sikerült, azt gondolom,
nem csak az én érdemem. Kellett hozzá a
hátteret biztosító franchise partner, egy fan-
tasztikus csapat, és kellettek azok az ügyfe-
lek, akik engem tiszteltek meg bizalmukkal in-
gatlanvásárlási vagy -eladási szándékukkal.
Köszönöm!                        (x)

Az iroda és Csisztu Csilla egy-egy hónapig használ-
hatja a gyõzteseknek járó gépkocsit, melyet

Ambrus Tamás országos értékesítési vezetõ adott át

Pályázati felhívás önszervezôdô közösségek számára
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bi-
zottsága pályázatot hirdet a Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel ren-
delkezô, illetve tevékenységét ezen a területen kifejtô – bíróság által – nyilvántartásba
vett önszervezôdô közösségek számára.

A pályázat célja prevenciós programok támogatása. A pályázat keretében
– a helyi közösségi résztvevôk együttmûködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben
alternatívát nyújtó programok,
– egészségfejlesztési-drogmegelôzési programok,
– gyermekek, fiatal felnôttek szerhasználatának megelôzését szolgáló programok
megvalósítására lehet pályázatot benyújtani.

Csak azok a pályázatok nyerhetnek támogatást, amelyek összhangban vannak a fent meg-
határozott célokkal. Támogatás igényelhetô: a program megvalósításával kapcsolatosan
felmerülô költségek finanszírozására.

Pályázatot nyújthat be: szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi tevékenységet foly-
tató önszervezôdô közösség: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi
személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a politikai tevékeny-
séget folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a Ptk. alapján létrejött,
jogi személyiséggel létrejött alapítványt (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy
példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401 Nyír-
egyháza, Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Köznevelési Osztály titkársága) címére.

A Pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán
vehetô át, vagy letölthetô a www.nyiregyhaza.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 31.

A határidô után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.

A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság végzi.

Az adatlaphoz valamennyi pályázónak mellékelni kell:
1. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatását.
2. Részletes költségvetést.
3. Az önszervezôdô közösség tárgyévet megelôzô évi tevékenységérôl szóló tájékoztatót,
különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszervezôdô
közösség tárgyévet megelôzô – amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelôzô –
üzleti évrôl szóló számviteli beszámoló egyszerû másolatát, a pályázat benyújtását meg-
elôzô évrôl szóló, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveze-
tek mûködésérôl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése
szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe
helyezésérôl szóló igazolást.

Az elnyert támogatás célirányos felhasználását a támogatási szerzôdésben foglaltak sze-
rint a tárgyévet követô év március 31. napjáig kell igazolni.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

Keresztes Ildikó, Marót Viki, Geszti Péter, Pataky
Attila, Somló Tamás, valamint az Abrakazabra együt-
tes is fellépett a múlt pénteki Retro fesztiválon. Hete-
dik alkalommal rendezett nosztalgikus sztárkavalkádot
az egyik legnépszerûbb nyíregyházi rádióállomás. A
fesztivált az önkormányzat is támogatta. Pataky Atti-
lát Nyíregyháza polgármestere „Az Év Zenei Elõadója
Nyíregyházán” díjjal is kitüntette.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

Olyan sokan voltak kíváncsiak a 7. Retro fesztivál fellé-
põire, hogy akár a „telt házas rendezvény” táblát is kite-
hették volna a rendezõk a bejárati ajtókra. A sztárok kö-
zül elsõként Keresztes Ildikó lépett fel. Az X-Faktor egy-

RETRO FESZTIVÁL: TELT HÁZ A BUSZACSÁBAN
kori mentora egyenesen Amerikából, San Diegóból repült
Nyíregyházára. Az énekesnõrõl az is kiderült, idén 25 éve
áll színpadon.

A fiatalkorában még apácának készülõ Marót Viki a
Nova Kultúr Zenekar közremûködésével bizonyította be,
hogy Flipper Öcsi húgának talán mégiscsak jobban áll a
színpad, mint a fityula. Viki a Nyíregyházi Televíziónak a
gyermekkoráról is mesélt. Az énekesnõ elmondta: – Ná-
lunk mindig nagy volt a sürgés-forgás, a zûrzavar. Mindig
híres emberek jöttek-mentek, de nekem ez természetes
volt. Amikor én errõl meséltem az iskolában, nem is hit-
ték el, hogy a Fenyõ Miki ott ül az étkezõnkben, teljesen
elképzelhetetlen volt. Igazából mindig elõkerültek a hang-
szerek, mindig éneklés volt, akár több szólamban is.

A 67 éves Somló Tamás fiatalokat megszégyenítõ laza-
sággal zenélt Nyíregyházán. A bulvárújságok szerint a ki-
váló muzsikusnak összesen 16 gyereke van, de már nem
akar többet.

AZ ÉV ELÕADÓMÛVÉSZE NYÍREGYHÁZÁN

Pataky Attila egy olyan bõrdzsekiben énekelte az EDDA
legnagyobb slágereit Nyíregyházán, amit még az együt-
tes megalakulása idején vásárolt a ‘70-es évek végén. Az
énekes igencsak meglepõdött, amikor dr. Kovács Feren-
cet konferálták be mellé a színpadra. Nyíregyháza pol-
gármestere az EDDA frontemberét „Az Év Zenei Elõadója
Nyíregyházán” díjjal tüntette ki. Az énekes pályáját így
jellemezte: a szenvedély volt a legfontosabb, és azt tu-
dom ajánlani a következõ nemzedékeknek is, hogy aki-
ben ez nincs meg, el se kezdje a pályáját, mert a színpad
ledobja magáról. De még sok minden kellett hozzá –
mondta a Nyíregyházi Televíziónak. Térben és idõben jó

helyen lenni, megtalálni a megfelelõ embereket és kellett
egy kis adottság is, amit a jóisten adott, hogy az ember
képes legyen dalokat írni.

Az idén fél évszázados Geszti Péter a Gringó Sztárral
közösen mozgatta meg a slágereit vele közösen éneklõ
rajongókat. A Retro fesztiválon nagy sikerrel játszott a deb-
receni Abrakazabra zenekar, akik nemcsak saját számai-
kat játszották, õk kísérték Keresztes Ildikót és Somló Ta-
mást is. Az idén 15 éves zenekar egy hónapja Debrecen-
ben Megakoncertet rendezett, ahol Somló és Ildikó mel-
lett többek között Charlie, Demjén Rózsi és Balázs Fecó is
zenélt velük.

Pataky Attila, Szakács Tibor, a Retro Rádió ügyvezetõje
 és dr. Kovács Ferenc polgármester

Ezrek tomboltak a Retro fesztiválon

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tu-
lajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. január 2.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

A Retro fesztivál monstre mûsorfolyamából válogat-
ja ki a legjobb produkciókat a Nyíregyházi Televízió,
mely sztárinterjúkkal tûzdelve közvetít az eseményrõl
(elõ) szilveszteri mûsorában. (15. o.)



2014. DECEMBER 19. 13

ESEMÉNYEK PROGRAMOK

VIRTUÓZ GÁLAEST NYÍREGYHÁZÁN
AJÁNDÉKOZZON ÉLMÉNYT SZERETTEINEK!

A Virtuózok kiemelkedõ tehetségû
fiatal zenészei december 30-án 19
órától a nyíregyházi Kodály-teremben
adnak különleges koncertet.

A Virtuózok a világon az elsõ olyan
tehetségkutató mûsor, ahol klasszikus
zenei tehetségeket keresnek, és ahol va-
lóban az adottságok számítanak. A ní-
vós zsûrinek – Miklósa Erika, Kesselyák
Gergely, Batta András, Némethy Attila,
Szenthelyi Miklós – több ezer jelentke-
zõ közül kellett kiválasztania azt a ki-
lenc továbbjutót, akik a fináléban össze-
mérik tudásukat, virtuozitásukat a fõdí-
jért. Az elsõ helyezett lemezszerzõdést
és az Egyesült Államok legnagyobb szín-
padjaira szervezett fellépéseket kap.

December 30-án Nyíregyházán gála-
estet adnak a Virtuózok legjobbjai.

A mûsor igazi áttörési lehetõséget biz-
tosít a fiataloknak, hiszen mentorálást,
szakmai segítséget kapnak tudásuk to-
vábbi mélyítéséhez. A mûsor készítõi

fontosnak tartják, hogy a látványos sze-
replés után is minél több koncertet adja-
nak a fiatal mûvészek, hogy minél töb-
ben megismerhessék õket. A Virtuózo-
kat az M1 tûzte mûsorára péntek estén-
ként. Az ország együtt izgulhatott a leg-
kisebbekért és a legnagyobbakért, miköz-
ben talán senki sem gondolta, hogy ennyi
zenei tálentum van hazánkban.

A magyar különlegesség külföldön is
visszhangot vert, több világhírû mûvész
is gratulált a készítõknek, és szorgalmazta
az ilyen fajta mûsorok készítését.

A nyíregyházi gálaestre a jegyek
a Vikár Sándor

Zeneiskolában (Kürt u. 5.),
Tamás Attilánál (20/933-9882,

tamas.a@freemail.hu) vagy a
koncert elõtt a helyszínen válthatók.

A részletekért látogasson el a
Virtuózok honlapjára:

http://www.virtuzok.hu
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DOBOGÓN TELELHET AZ NYKC
A harmadik helyrõl várhatja a tavaszi bajnoki foly-

tatást a Nyíregyházi KC. A férfi kézilabdások õsszel
kilenc mérkõzést nyertek zsinórban, és húsz pontot
szereztek. A csapat szeretne a jövõben még elõrébb
lépni, és amennyiben a szövetség átszervezi a baj-
nokságot, vállalnák az NB I-es tagságot is.

Szerzõ: Dankó László

Az Eger meggyõzõ fölénnyel vezeti a tabellát a férfi
kézilabda NB I/B Keleti csoportjában. Borítékolható, hogy
a hevesiek jövõre már az élvonalban játszanak majd. Nincs
miért szégyenkezni a Nyíregyházi KC-nak sem, mivel az
együttes a harmadik helyen zárta az õszt. Tizenhárom
mérkõzésen tíz gyõzelmet aratott, háromszor pedig vere-
séget szenvedett. – Rosszul indult számunkra a bajnok-
ság, mivel az elején épp azokkal a csapatokkal találkoz-
tunk, akik az élmezõnyhöz tartoznak. A Ferencváros, a
Kecskemét és az Eger is jó együttes, tõlük kaptunk ki. A
miénk egy átalakulóban lévõ csapat, nyáron nyolc új játé-
kos érkezett és a felkészülésünk sem volt zökkenõmentes,

ezért a bajnoki rajt nem úgy sikerült, ahogy szerettük vol-
na. Azóta viszont kilenc mérkõzést nyertünk zsinórban,
és jó úton járunk.  Mind támadásban, mind védekezésben
sikerült megvalósítani azt, amit elterveztünk, így pozití-
van várjuk a tavaszt – mondta Varga Zsolt szakmai igaz-
gató.

Apropó tavasz. Nem kizárt, hogy jövõre módosul a ver-
senykiírás, és bõvülhet az NB I létszáma, azaz a második
helyezettek is az élvonalban folytathatják. Az NYKC vál-
lalná a legmagasabb osztályt. – A feltételrendszerben kell

Nagy Csaba gólerõsen játszott õsszel

elõre lépni ahhoz, hogy legyen erre esély. A Bujtosi Sza-
badidõ Csarnok megújul, a körülmények adottak lesznek,
viszont az NB I lényegesen többe kerül, ezért további anya-
gi forrásokra lenne szükség. A keretet is meg kellene erõ-
síteni, most a téli szünetben ezen nagy változtatást nem
tervezünk. Tavaly a harmadik helyen zártuk a bajnoksá-
got, és ez alá idén már nem szeretnénk menni. Mivel ta-
vasszal épp a közvetlen riválisok ellen kezdünk, így sors-
döntõ lesz az elsõ három-négy forduló – mondta Varga
Zsolt.

– A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2013. évben 31 te-
lepüléssel (50 településrõl 81-re) növelte
szolgáltatási területét.  Mivel járt ez a nagy-
mértékû területi növekedés?

– Cégünk nagy gyakorlatot szerzett a területi integrációban,
hiszen 2003–2011. években a 29 alapító önkormányzathoz to-
vábbi 21 csatlakozott önként. Kialakult az a „forgatókönyv”,
amely alkalmazásával rövid idõ alatt, az érintettek érdekeit is
figyelembe véve végrehajtható az üzemeltetés átvétele. A folya-
mat része a közmûleltár, a felhasználók tájékoztatása, velük a
közszolgáltatási szerzõdés megkötése, a munkavállalók jogutód-
lással történõ átvétele, és még sok más, a szakmai szabályok sze-
rint fontos teendõ.

Így, amikor a víziközmû-szolgáltatásról szó-
ló törvény –  amely felgyorsította az ágazat-
ban az integrációt – 2011. év végén megje-
lent, mi rendelkeztünk hasznosítható tapasz-
talattal arról, hogy kell ezt végezni. Számunk-
ra is komoly kihívás volt azonban néhány hó-
nap alatt 31 település, közöttük több város,
mint Kisvárda, Nagykálló vagy Kemecse
víziközmû-üzemeltetésének átvétele. Nehezí-
tette a folyamatot, hogy 2013. évben kellett
elsõ ízben a víziközmû-szolgáltatóknak mû-
ködési engedélyt kérni, és az alkalmasság bi-
zonyítása rengeteg szakmai és dokumentáci-
ós munkát igényelt. Az elmúlt év végén meg-
kapta a cég a mûködési engedélyt, s ezzel az ágazatban mûködõ
47 engedélyes cég egyike lett, felhasználói egyenértéke és egyéb
mutatói alapján pedig az elsõ tíz cég között van.

Fontosnak tartjuk, hogy az átadás-átvétel, a belsõ nehézségek
ne érintsék a felhasználókat, a szolgáltatás színvonala, az ügy-
félkiszolgálás minõsége pedig javuljon. Örömmel jelenthetjük,
hogy a kibõvült területen megfelelõ az ivóvíz minõsége, folya-
matos és megbízható a szolgáltatás, és az ügyfélkiszolgálást is
sikerült fejleszteni. Ezt a minden évben elvégzett elégedettségi
vizsgálatok visszaigazolják.

– Sikerült-e ezt a „terjeszkedési politikát” 2014. évben foly-
tatnia a cégnek?

– Igen, Mátészalka és térsége 2015. január 1-jén csatlakozik a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-hez. Természetesen a csatlakozásnak elõzmé-

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az ország legjobb víziközmû-szolgáltatói között
nyei vannak, hiszen 2013. évben errõl már elõzetesen megállapod-
tunk, elfogadott integrációs tervvel rendelkeztünk. Bizonyos nagy-
ságrend alatt ugyanis csak határozott idõre adnak mûködési enge-
délyt, s azalatt dönteni kell a további mûködtetésrõl a települési
önkormányzatoknak. A csatlakozási elõkészületek gõzerõvel foly-
nak, s bízunk benne, hogy az átadás-átvétel a szokott módon úgy
zajlik majd le, hogy a felhasználók nem vesznek észre semmi vál-
tozást.

– Több vízminõség-javító és csatornázási beruházási projekt zaj-
lik és zárul/zárult le rövid határidõn belül a megyeszékhelyen és
szerte az egész megyében. Ezek megvalósítása és befejezése mi-
lyen kihívások elé állítja a társaságot?

– Az ivóvízminõség-javító
beruházások egy része mûkö-
dõ víztermelõ-tisztító mûvek-
ben és hálózaton zajlik. A be-
ruházás és a próbaüzem alatt
is folyamatos a szolgáltatás, s
ez valóban kihívás elé állítja
az üzemeltetõt. Az eddigi pró-
baüzemek – Kemecsén és
Nagykállóban – sikeresen le-
zárultak, a megcélzott, most
már az Európai Unió elõírá-
sainak is megfelelõ ivóvízmi-
nõség biztosított. Ahol az le-
hetséges volt, nem technoló-

giai fejlesztéssel, hanem megfelelõ minõségû ivóvíz távvezetéken
történõ szolgáltatásával van vagy lesz biztosítva az elvárt minõség.
Ezzel találkozhatnak az olvasók is Nyíregyháza határában, ahol épül
a leveleki és napkori vízmûvet kiváltó távvezeték. Ha megvalósul,
a megyeszékhelyet és a most is további 16 települést ellátó vízbázis
hatóköre további 8 településsel bõvül.

A csatornázási projektek közül legnagyobb a nyíregyházi, amely
hamarosan befejezõdik, de további öt projekt van folyamatban a
térségben. Megvalósulásukkal újabb 18 településen vehetõ igény-
be a szennyvízelvezetési szolgáltatás. A beruházás során rendkívül
sok többletfeladat adódik munkatársaink számára is, a tervek egyez-
tetésén, a kivitelezés során történõ együttmûködésen át a mûszaki
átadás-átvételig. Hasonlóan az integrációhoz, ilyen sok települé-
sen, ilyen rövid idõ alatt még nem épült ki szennyvízcsatorna és

tisztítómû, amelyek befejezése – az uni-
ós elszámolási ciklus zárása miatt – most
szinte egy idõben, zömében 2015. év-
ben jelentkezik. Ha befejezõdnek a be-
ruházások, alig marad a mûködési terü-
leten csatornázatlan település, s ezzel
nagyot lépünk elõre az életminõség és
környezetvédelem terén.

– A közelmúltban jelent meg a 2011-
ben elfogadott, víziközmû-szolgáltatás-
ról szóló törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló Kormányren-
delet módosítása. Vannak-e a felhasz-
nálók számára fontos, õket érintõ mó-
dosítások?

– Bizony vannak! A legfontosabb, amit kiemelnék, a védett felhasz-
nálókra vonatkozik. Nem ismeretlen a követendõ eljárás a lakosság-
nak, mert más közszolgáltatásoknál már régebben mûködik, és hason-
lóan kell eljárni az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás esetében is. A meg-
felelõ igazolásokat el kell juttatni hozzánk, és rövid idõn belül tájékoz-
tatjuk ügyfeleinket a nyilvántartásba vételrõl és a kapható kedvezmé-
nyekrõl. A védett státusz a szociálisan rászorulókat és a fogyatékkal
élõket illeti meg, a feltételekrõl honlapunkról és az ügyfélszolgá-
latainkon tájékozódhatnak január 1. után az érintettek.

– Terveznek-e 2015-ben Nyíregyházán nagyobb volumenû fej-
lesztéseket?

– Természetesen tervezünk. Feladatunk a meglévõ vízi-
közmûvek pótlása, felújítása, korszerûsítése, ami azt jelenti, hogy
folytatjuk az elavult, gyakran meghibásodó vezetékek cseréjét.
Kiemelném ezek közül az ivóvízhálózat-rekonstrukciókat a Csa-
torna, a Vasgyár, a Rozsnyó utcákon, és a betoncsatorna-rekonst-
rukciókat a Vécsey, Szarvas, Stadion utcákon.                         (x)

Szabó Istvánné
vezérigazgató

NYÍRSÉGVÍZ-es munkatársak hibaelhárítás közben

Felhasználóinknak, Partnereinknek a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
valamennyi dolgozója nevében kívánok békés, áldott

karácsonyt és boldog új évet!

Szabó Istvánné
vezérigazgató
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RETRÓS (ELÕ)SZILVESZTER
AZ   NYTV-N!

Az év utolsó napjaiban is kellemes kikapcsolódást
kínál az arculatában megújult Nyíregyházi Televízió!
December 30-án és 31-én este szórakoztató, látványos
mûsorral kedveskedünk azoknak, akik az óévet a kép-
ernyõk elõtt búcsúztatják. Mindkét napi mûsorfolyam
szinte teljesen megegyezik, az aktuális hírmûsor kivé-
telével, a helyi televíziók szokása szerint már decem-
ber 30-án leültetve a nézõket a készülékek elé, meg-
elõzve a másnapi túlkínálatot. A mûsor gerincét három
fõ programelem adja. A hagyományos Retro fesztivál
fellépõ sztárjaival készült exkluzív interjúk színesítik
majd a monstre koncertfolyamból sugárzott slágereket.
Teljes egészében látható sokak kérésére a ZIG Singers
idei koncertje, régi zrínyisekkel, ismert dalokkal. A Terus
és Kálmány sorozat a legjobb pillanatokkal, s még nem
látott jelenetekkel búcsúzik 2014-tõl. Az újév elsõ per-
ceiben pedig a polgármesteri köszöntõt láthatják. Szil-
veszterezzenek velünk, 17 órától! Részletek a nyiregy-
haza.hu weboldalon.

MEGJELENT A SZEMLE
LEGÚJABB SZÁMA

Megjelent a megyei önkormányzat folyóiratának,
a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlének az idei negye-
dik száma. 2014-ben az elsõ világháború centenári-
umára emlékezünk, ezért sem meglepõ, hogy a fo-
lyóirat idei utolsó számának bevezetõ tanulmányai
– Takács Péter, Bene János, Nagy Dóra és Henzsel
Ágota tollából születtek – e téma köré csoportosul-
nak. Ezen felül történelmi, irodalomtörténeti és szép-
irodalmi tárgykörû írások is helyet kaptak a Szemlé-
ben, de olvashatóak benne interjúk, recenziók és
kiállításbemutatók is. A folyóirat jelen számának igazi
különlegessége abban rejlik, hogy témáit tekintve
széles spektrumú, és minden korosztály megtalálhatja
a maga számára legérdekesebb írást: az elsõ világ-
háborútól, a területi tõke alakulásán, illetve a globá-
lis almapiac bemutatásán át, egészen a média tagla-
lásáig.

ÜNNEPI MÛSORAJÁNLÓ:
NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓ

Idén is méltó programkínálattal várja a karácsonyi
idõszakban a kikapcsolódásnak e formáját választókat
a jövõre harmincesztendõs Nyíregyházi Televízió. A kí-
nálatból kiemelkedik a Nyírség Táncegyüttes jubileumi
gálamûsora, melyet két részben sugárzunk majd, szent-
este és másnap. A Ratkó-évfordulót egy '90-es években
készült alkotással zárjuk 24-én délután. Emellett szá-
mos koncertfelvétel teszi ünnepélyessé, meghitté a ka-
rácsonyt: Kocsis Zoltán és a Nemzeti Filharmonikusok,
Szekeres Adrien, a Muzsikás Együttes és a Talamba
Ütõegyüttes is képernyõre kerül, a Cantemussal, s
Beethoven IX. szimfóniájával együtt. A Díszpolgár so-
rozatban egyházi méltóságok vallanak, s színházi köz-
vetítés, a Primavera, valamint a RE-flex táncosai is vár-
ják a nézõket. Részletek folyamatosan a nyiregyhaza.hu
weboldalon. Válasszák bátran karácsonykor is a Nyír-
egyházi Televíziót, ha méltó programot keresnek!

Ünnepváró programsorozat a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára szervezésében. Prog-
ramok: december 19-én 10.00–12.00 Karácsonyváró manó-
klub a „Teljes Élet Társasággal”. Kézmûves foglalkozás. 20-án
9.30–12.30 Karácsonyi készülõdés. Képeslap- és ablakdísz-
készítés. Kreatív foglalkozás. A Gyermekkönyvtár adventi
házikója december 23-áig ajándékokkal várja azokat a gye-
rekeket, akik helyesen válaszolnak az adventi ünnepkörhöz
kapcsolódó kérdésekre! Bõvebben: www.mzsk.hu.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

December 20., szombat 15.00 Hair, Bérletszünet, Nagy-
színpad

Január 2., péntek 19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
Január 3., szombat 19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad
Január 5., hétfõ 14.00 Az anyu én vagyok!, Móra bér-
let, Nagyszínpad
Január 10., szombat 19.00 Alhangya, Kamara Bemuta-
tó bérlet, Krúdy Kamara
Január 12., hétfõ 19.00 Alhangya, Kölcsey „A” bérlet,
Krúdy Kamara
Január 13., kedd 19.00 Alhangya, Kölcsey „B” bérlet,
Krúdy Kamara
19.00 A habozó türelmetlen – Egy kamaszlány bolyon-
gásai a szerelem kertjében, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
Január 14., szerda 19.00 Alhangya, Kölcsey „C” bérlet,
Krúdy Kamara
Január 15., csütörtök 19.00 Alhangya, Kölcsey „D”
bérlet, Krúdy Kamara
Január 16., péntek 19.00 Alhangya, Latinovits bérlet,
Krúdy Kamara

R. Kovács Aranka Hullámívben címû verseskötetének be-
mutatója december 19-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tár kamaratermében.

Városi karácsonyi hangverseny december 19-én 19.00 órá-
tól a Római Katolikus Társszékesegyházban. Közremûködik a
Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, a Pro Musica Leánykar, a
Cantemus Fiúkórus, a Cantemus Vegyeskar. Szólót énekel
Földesi Ildikó (szoprán) és Szilágyi Szilárd (tenor). Vezényel:
Szabó Soma. A belépés ingyenes!

Mini Vasútmodell Kiállítás a Vasutas Mûvelõdési Házban
(Toldi u. 23.) december 19-éig. Megtekinthetõ: hétköznapokon
8.00–18.00 óra között. A belépés ingyenes!

A Burattinó Bábszínház elõadásai: december 20-án 16.00
óra: Télapóca pácban, 21-én 10.00 óra: Többet ésszel, mint
erõvel, 27-én 16.00 óra: Többet ésszel, mint erõvel, 28-án
10.00 óra: Télapóca pácban. Helyszín: Korzó Bevásárlóköz-
pont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).

Adventi-karácsonyi programok és miserend a Magyarok
Nagyasszonya Társszékesegyházban: december 21-én, a 9.00
órai szentmisében érkezik meg a társszékesegyházba a bet-

lehemi láng a Nyíregyházi Kolping Család Közösség közre-
mûködésével. 24-én 15.00 órától pásztorjáték a hittanos gye-
rekek elõadásában; 16.00 órától elõesti szentmise; 24.00 órá-
tól éjféli ünnepi szentmise. 25-én Jézus Krisztus születésé-
nek ünnepnapja. A szentmisék rendje: fél 7, fél 8, 9, fél 11 –
Bosák Nándor megyés püspök misézik, és este 17.00 óra.
26-án a szentmisék rendje: fél 7, fél 8, 9, fél 11, és este
17.00 óra. 28-án Szent Család vasárnapja: a gyermekek
megáldása a betlehemi jászolnál a 9.00 órai szentmisében;
házaspárok megáldása a fél 11.00 órai szentmisében. 31-én
év végi hálaadás a 17.00 órai szentmisében. Január 1-jén
Szûz Mária Istenanyaságának ünnepe, Újév (vasárnapi mi-
serend szerint).

Adventi félpercesek: a Képmás zenekar legújabb Ilyen ez
címû turnéja és dalok adventre. December 24-én a nyíregy-
házi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban a Képmás
zenekar is részt vesz abban a nagyszabású pásztorjátékban,
amely a telt házas templomban, nagy létszámú gyereksereg
elõadásában történik.

A Bencs Villa programja: Vass Etelka, tokaji festõmûvész
Adventi fények c. tárlata hétköznapokon 9.00 és 17.00 óra
között látogatható, ingyenesen, január 5-éig. Információ: 42/
402-004, 30/252-0666.

Kerekes Elek Gyõzõ festõmûvész Terra Incognita címû ki-
állítására várják a mûvészetkedvelõ közönséget a Pál Gyula
Terembe (Vay Ádám krt. 18.). A tárlat január 11-éig tekinthetõ
meg. Információ: 42/408-720.
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A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. a közelgô ünne-
pek kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt lakosságot:

– december 24-én, 29-én, 30-án és 31-én a hulladékszállítás
a megszokott járatrend szerint történik,
– a december 25-ei (csütörtöki) körzetbôl december 27-én
(szombaton),
– a december 26-ai (pénteki) körzetbôl december 28-án (va-
sárnap) gyûjti be a hulladékot,
– a január 1-jei körzetbôl január 3-án, szombaton szállítja el
a hulladékot.

A Regionális Hulladékkezelô Üzem (Nyh.–Oros, Szállási
u. 72., megközelítése a 403. sz. fôút felôl) nyitva tartása a
következôképpen alakul:
– december 23-án, valamint 29-30-31-én: 7.00–12.00-ig nyitva,
– december 24-25-26-án, valamint január 1-jén zárva tart.

A  Hulladékudvarok (Nyh., Korányi F. u. 3., Nyh., Kerék u.
1.) a következôképpen tartanak nyitva:
– december 24-25-26-án, valamint január 1-jén: zárva,
– december 31-én 7.00–12.00-ig nyitva tart.
A többi napon a megszokott rend szerint tartanak nyitva.

MINDEN KEDVES VÁROSLAKÓNAK ÉS
ÜGYFELÉNEK KELLEMES KARÁCSONYI

ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁN a

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

Elérhetôségeink:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

Tel./fax.: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Változik a hulladékszállítás
a karácsonyi ünnepek körül

RATKÓ JÓZSEF EMLÉKÉRE
Ratkó József halálának 25. évfor-

dulóján tisztelettel emlékezett a köl-
tõre Nyíregyháza városa is. Ebbõl
az alkalomból tekintsük át, hogy
milyen kötõdései vannak Ratkónak
városunkkal. 1951-ben, 15 évesen
itt kezdte meg középiskolai tanul-
mányait: az ipari technikumban
magasépítészetet tanult, de hama-
rosan bebizonyosodott, hogy a köl-
tészet világa közelebb áll hozzá.
1953 végétõl már rendszeresen
publikált a megyei napilapban, a
Néplapban, sõt a következõ évben
három epigrammával szerepelt egy
antológiában is. Közben iskolát vál-
tott, 1954 szeptemberétõl az Álla-
mi Kossuth Lajos Általános Gimná-
zium harmadik évfolyamos tanuló-
ja lett. Itt tett sikeres érettségit 1956-
ban. A gimnáziumban ismerkedett
meg Margócsy Józseffel, aki ugyan
nem tanította, de késõbb is segítet-
te és ahol tudta, egyengette az ifjú költõ útját. (Levélváltá-
saik egy részét Babosi László közölte a Szabolcs-Szatmár-
Beregi Szemle ez évi 3. számában.) 1956–58 között a sze-
gedi egyetem hallgatója, de tanulmányait nem fejezhette
be a forradalomról vallott nézetei miatt. Rövid ideig tartó

battonyai és fõvárosi munkák után
Berkeszen nevelõsködött, majd a
Kelet-Magyarország újságírója, vé-
gül 1964-ben a nagykállói Járási
Könyvtár igazgatója lett, ahol halá-
láig dolgozott. Elsõ verseskötete Fé-
lelem nélkül címmel 1966-ban je-
lent meg. A Segítsd a királyt! címû
verses drámáját a nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond Színház mutatta be
1985-ben.

2006-ban egy bronz portrédom-
bormû állításával emlékezett a vá-
ros a költõ születésének 70. évfor-
dulójára. Tóth Sándor szobrászmû-
vész alkotásán a költõ a Kálvin tér
egyik épületérõl tekint le ránk.
Ratkó 1989. szeptember 13-án
hunyt el. E negyedszázados évfor-
duló alkalmából egykori iskolája,
az Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
názium emléküléssel és márvány-
tábla avatásával tisztelgett egyko-

ri tanítványa emléke elõtt. (A Nyíregyházi Televízió de-
cember 24-én, 19.25-kor vetíti a költõ tiszteletére az „Egy
ágyon, egy kenyéren” címû, Kántor István rendezte fil-
met, az emlékév zárása jegyében.)


