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3 8 KÍSÉRJENEK FIGYELEMMEL!
A Nyíregyházi Napló szerkesztõsége szeretné
megköszönni valamennyi olvasójának és partneré-
nek, hogy az idén is bennünket választottak, és
reméljük, hogy a jövõben is számíthatunk Önökre.
Hetilapunk legközelebb január 8-án jelenik meg.
Bár addig nem találják postaládájukban a Nyíregy-
házi Naplót, mi mégis naprakész információkkal
fogunk szolgálni Önöknek a www.nyiregyhaza.hu
weboldalon és a Nyíregyházi TV-ben.

ÁTADTÁK A JÁRDÁT.
571 méteres, vadonat-
új járdaszakaszt adtak
át a 4-es huszárok
útján. A fejlesztés
több mint 20 millió
forintba került.

AJÁNDÉK AZ OVIKNAK.
A nyíregyházi óvodák
több mint 1,2 millió
forint értékben kapnak
sportszereket, valamint
játékokat karácsony elõtt
az önkormányzattól.

Bár adventi díszkivilágításban fürdik hetek óta a belváros, most vasárnaptól még fényesebb lehet Nyíregy-
háza. 20-án délután négy órakor ugyanis a Kossuth térre érkezik a Betlehemi Békeláng, melyet egyházi
méltóságok fogadnak a polgármester társaságában, a szokott, fél ötös színpadi mûsorkezdés elõtt. Ez a láng
mindenkié, minden jó szándékú emberé, nincs egyházhoz, felekezethez kötve, a béke szimbóluma. A betle-
hemi Születés Bazilika örökmécsesébõl érkezik, s a nyíregyháziak is hazavihetik otthonukba. Arra emlékez-
tet, hogy Isten egykor emberré lett, és ma is közel van hozzánk, és szeret minket. Idei mottója: „Béke
bennem – béke veled.” (Bõvebben az ünnepi kínálatról a 8. oldalon.)

NYÍREGYHÁZÁRA ÉRKEZIK A BETLEHEMI LÁNG

Jubileumi, adventi meglepetés: a napokban elhárult minden mûszaki akadálya annak,
hogy a UPC elõfizetõi az eddig megszokott analóg vételi lehetõség mellett a digitális
változatban is élvezhessék az idén 30 esztendõs NYTV mûsorát. Így, aki behangolja set-
top-box segítségével az 502-es csatornán a Nyíregyházi Televíziót, máris a legkiválóbb
kép- és hangminõséget élvezheti. Az ilyen típusú elõfizetéssel nem rendelkezõk pedig
továbbra is analóg verzióban nézhetik az adást. Ezzel gyakorlatilag minden lehetséges
helyen digitálisan jelenik meg az NYTV: a földfelszíni sugárzásnál (antennás vételnél)
éppúgy, mint már jó ideje a Digi TV és a Telekom csatornáján. Természetesen az IPTV-n,
azaz a világhálón is, on-line módon, a nap 24 órájában, a nyiregyhaza.hu vagy a
nyiregyhazitv.hu segítségével. A karácsonyi, szilveszteri mûsorrendrõl is itt tájékozódhat-
nak bõvebben, az ajánlót pedig a 15. oldalon találják.

A nyíregyházi önkormányzat összességében valamivel
több mint 153 millió forintot – amelybõl 150 millió pá-
lyázati támogatás, 3 millió pedig saját forrás – fordított
az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdõ Tagintézményé-
nek, a Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagin-
tézményének, valamint a Tündérkert Keleti Óvoda Szék-
helyintézményének rekonstrukciójára. Az átadóünnepsé-
get az utóbbiban rendezték meg, ahol a kicsik mûsorral
is kedveskedtek.

A három intézményben megtörtént a homlokzatok és a
lapos tetõ hõszigetelése, a külsõ nyílászárók cseréje, va-
lamint a kapcsolódó járulékos munkák is. Dr. Kovács Fe-
renc polgármester a szerdai jelképes átadáson tájékoztat-
ta a résztvevõket a fejlesztésekrõl és az önkormányzat to-
vábbi terveirõl is. Mint elmondta, az elmúlt három évben
ezekkel a beruházásokkal együtt 17 óvodát és bölcsõdét,

BEFEJEZÕDÖTT HÁROM NYÍREGYHÁZI ÓVODA FELÚJÍTÁSA
valamint három szociális épületet újítottak fel. Az önkor-
mányzat a következõ négy évben minden szükséges mo-
dernizálást el szeretne végezni, hogy a város gyerekei a
legjobb körülmények között nevelkedjenek. Az óvodai
program része a játékkészlet felfrissítése, nyáron pedig
folytatják az udvari játékok bõvítését és felújítását.

IDÕSZERÛ VOLT

A városvezetõ hozzátette, idõszerû és szükséges volt
az épületek energetikai korszerûsítése, hiszen ezek még a
’70-es, ’80-as években épültek, az akkori igényeknek meg-
felelõ technológiával, és azóta lényeges energiameg-
takarítást eredményezõ felújítások nem történtek. A há-
rom intézmény beruházását jelképesen a Tündérkert Ke-
leti Óvoda Székhelyintézményének bejáratánál szalagát-
vágással adták át. (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A UPC HÁLÓZATÁN IS
DIGITÁLISAN!

A Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézményében a
kicsik mûsorral kedveskedtek a meghívottaknak

Fotó: Trifonov Éva
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A TURIZMUS OSCARJA

JÓSAVÁROSI KUTYAFUTTATÓ

Az idén tizenketten kapták meg a tu-
rizmus Oscarjának tartott Pro Turismo-
díjat, amelyet Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter múlt héten adott át Bu-
dapesten. A szakma legrangosabbnak szá-
mító elismerésében dr. Kovács Ferenc
polgármester is részesült.

Varga Mihály hangsúlyozta, a díjazottak
hivatásuk révén, munkájukkal nap mint nap
megmutatják az ország értékeit és kivívják
a világ polgárainak megbecsülését is.

Dr. Kovács Ferenc polgármester szer-
kesztõségünknek elmondta, mivel a Pro
Turismo-díj a legmagasabb turisztikai ki-
tüntetés, ezért nagyon meglepte, amikor
megtudta, hogy õt is jelölték rá. Az pedig
mindenképpen megtiszteltetés, hogy át is
vehette a díjat.

– Természetesen ez a város elmúlt öt
évben elért eredményeit és a mögötte lévõ
nagyon kiváló turisztikai csapat munkáját
díjazza. Ez egy óriási dolog, mert Nyíregy-
háza – én visszaemlékszem – öt évvel ez-

elõtt még a közbeszéd része sem volt a
turisztikai szakmai körökben. Mára pedig
ez hatalmasat változott.

REKORDOT DÖNTHET

A tárcavezetõ elismerésének adott han-
got, hiszen a magyar turizmus idei növe-
kedési üteme nemzetközi összehasonlítás-
ban is kimagasló.

– Jó esélyünk van arra, hogy a turizmus
teljesítménye, ahogyan 2010 óta minden
évben, 2015-ben is rekordot döntsön – fo-
galmazott Varga Mihály. Hozzátette: a
vendégek száma meghaladja a 10 milliót,
a vendégéjszakáké a 25 milliót, a szállás-
helyek bevétele pedig a 350 milliárd fo-
rintot. 2015 elsõ felében a nemzetközi tu-
ristaérkezések száma 17,5 százalékkal
bõvült 2014 ugyanezen idõszakához ké-
pest. Ezzel Magyarország növekedése a
világátlag több mint négyszerese, az eu-
rópainak pedig három és félszerese volt.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter (középen) a kitüntetettek körében (jobbról
az ötödik dr. Kovács Ferenc polgármester, balról a negyedik pedig Krivács András, az

MNGSZ elnöke, aki szintén megyénkbeli díjazott)

Az érkerti után egy újabb, eszközökkel
felszerelt kutyafuttató várja a négylábúa-
kat és gazdáikat, most már a Jósavárosban
is – a Robinson domb Garibaldi utca felõ-
li részén. Ezzel már három zárt területen
játszhatnak az ebek Nyíregyházán. A mai
kor követelményeinek megfelelõ új kutya-
futtató százszázalékos önkormányzati for-
rásból, közel 7,7 millió forintból valósult
meg.

Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin önkor-
mányzati képviselõ  emlékeztetett, a terü-
let megépítését egy lakossági fórum elõz-
te meg, ahol felmérték az igényeket és a
kutyatulajdonosokkal egyeztettek arról, hol
épüljön meg a park. Közel 1695 négyzet-
méteren két területet alakítottak ki. Az
egyik részben a kistestû, a másikban a na-
gyobb kutyák játszhatnak. A két részre osz-

Az átadáson dr. Horváthné dr. Veisz
Katalin önkormányzati képviselõ és

Jászai Menyhért alpolgármester az egyik
városlakóval vágja át a szalagot

tott futtatóban az ebeknek ugrálók, pihe-
nõasztalok, ugrálókarikák, mérleghinták és
szlalompályák, a gazdiknak pihenõpadok,
hulladékgyûjtõ szelencék, valamint tájé-
koztató és információs táblák teszik kom-
fortosabbá a kikapcsolódást.

KIÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN

Jászai Menyhért alpolgármester azt
mondta az átadóünnepségen, a kutyatu-
lajdonosok és a kutyát nem tartók is igé-
nyelték a futtatót, hiszen jó az, ha szabá-
lyozott keretek között, mégis kiépített kör-
nyezetben tudnak az állatok szabadon mo-
zogni.

JÓSAVÁROSI KARÁCSONYFA
A városrész önkormányzati képvi-

selõje, Halkóné dr. Rudolf Éva a Tas
utcai és az Etel közi Óvoda legkisebb-
jeivel helyezte el az ünnepet szimbo-
lizáló fenyõ díszeit a Törpe utca és a
4-es huszárok útja keresztezõdésében
felállított fán.

KARÁCSONYI KARAVÁN
A Coca-Cola Karácsonyi Karaván

országjáró körútjának hatodik állomá-
sa Nyíregyháza volt. Az adventi készü-
lõdés jegyében izgalmas programok-
kal és adományozási lehetõségekkel,
a Coca-Cola Pop-up Store pedig egye-
di relikviákkal várta a látogatókat.

KARVALYMENTÕ AKCIÓ
Váratlan vendéget köszöntött udva-

rán a nyíregyházi Gyermekek Háza
Déli Óvoda. Egy sérült karvaly volt a
bajba jutott ismeretlen, akire a karban-
tartó talált rá. Az intézmény munka-
társai értesítették a szakembereket,
akik segítettek a bajba jutott állaton.

10DECEMBER
CSÜTÖRTÖK

GAZDANAP
Finanszírozási és gazdanap címmel

agrárkiállítást és szakmai tájékoztatót
tartott a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Vállalkozásélénkítõ Ala-
pítvány. A résztvevõk tájékozódhattak
az agrártámogatási lehetõségekrõl, va-
lamint a pályázatírás tudnivalóiról is.

12DECEMBER
SZOMBAT

EMLÉKTÁBLA A HÕSÖKNEK
A Székely Hadosztály hõsei elõtt

tisztelegtek szombaton azzal az em-
léktáblával, amit a megyeháza falán
avattak fel és Balogh Géza szobrász-
mûvész keze munkáját õrzi. Az alko-
tást a megyei közgyûlés és a Trianon
Társaság finanszírozta.

14DECEMBER
HÉTFÕ

VIETNAMI ÚTINAPLÓ
A közelmúltban a Mustárház mun-

katársai, valamint az itteni és a romá-
niai fiatalok Hanoiba, Vietnam fõvá-
rosába utaztak el, ahol non-formális
pedagógiai módszerekkel vizsgálták,
hogyan lehet fiatalként aktív állampol-
gársággal tenni a közjóért.

16DECEMBER
SZERDA

VÁCI ÉVFORDULÓ
Váci Mihály születésének 91. évfor-

dulójára emlékeztek szerdán Nyíregy-
házán. Megkoszorúzták az író-költõ
Bessenyei téren álló szobrát, majd az
ünnepség a Váci Mihály Kulturális
Központnál lévõ emléktáblánál folyta-
tódott.

POLGÁRÕR ÉVZÁRÓ
Évzáró közgyûlést tartott a Jósavá-

rosi Polgárõr Szervezet. Értékelték az
elmúlt év munkáját, és a járõrszolgá-
latok eredményességét. Az eseményen
részt vettek dr. Horváthné dr. Veisz
Katalin és Halkóné dr. Rudolf Éva ön-
kormányzati képviselõk is.
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LEZÁRULT A TÖMBKÓRHÁZ PROJEKT
Lezárult a „Jósa András Tömbkórház Projekt” elneve-

zésû beruházás Nyíregyházán. A több mint 6 éven át tar-
tó munka eredményeképpen olyan egészségügyi bázisin-
tézmény jött létre a megyeszékhelyen, amely az ország-
ban szinte egyedülálló módon központosítja az osztályo-
kat, lerövidítve ezzel a betegutakat. A kórház új épülete-
ibe a meglévõk mellé új, hatékony orvosmûszerek is ér-
keztek.

A világhírû Cantemus Kórus köszöntötte a „Jósa And-
rás Tömbkórház Projekt” zárórendezvényére érkezetteket
az új Onkológiai Tömb elõadójában. Orvosok, egészség-
ügyi szakdolgozók és kórházi hivatali munkatársak tekin-
tettek vissza közösen az elmúlt több mint hat évre, hiszen
a támogatói szerzõdés aláírását követõen, akkor kezdõd-
tek meg a munkálatok. A folyamatok nem voltak zökke-
nõmentesek, 2010-ben szinte újra kellett tervezni mindent
a szakembereknek. Egy év múlva elindult az elsõ ütem, a
gyógyítóosztályok megkezdték a költözést, majd 2012-ben
többletforrások érkeztek a megvalósításhoz.

ÓRIÁSI BERUHÁZÁS

2013 augusztusában megkezdõdött a projekt 2., 3. és 4.
üteme a bontásokkal és az alapkõletétellel. Több mint 15
ezer négyzetméter korszerûtlen, régi részt bontottak el a
munkások. 2014-ben gombamód nõttek ki a földbõl az új
épületek, 2015 februárjában pedig átadták a projekt egyik

elemét, az Onkológiai Tömböt. Márciusban a Gyermekgyó-
gyászatot, novemberben pedig azt a tömböt, ahol a szív- és
érrendszeri betegségeket gyógyítják. Hamarosan a Sürgõs-
ségi Betegellátó Osztály is új helyen fogadja a pácienseket.

A Pólus-program részeként megvalósuló, 15 milliárd
forint értékû Tömbkórház Projektnek köszönhetõen 27 185
négyzetméteren új, tömbösített kórházi szárnyak, jelentõs
informatikai, orvosi gép-mûszer fejlesztés, valamint eszköz-
és bútorbeszerzés is megvalósult uniós és állami támogatá-
sokból. Az elmúlt idõszakban Magyarországon ez volt a
legnagyobb forrásigényû egészségügyi beruházás.

Dr. Ónodi Szûcs Zoltán, egészségügyért felelõs államtit-
kár azt mondta a záróünnepségen, most már az elsõk kö-
zött van a Jósa András Oktatókórház, hiszen az épületek
nagy része megújult, amire pedig nem volt szükség, azt
lebontották. Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy a dol-
gozók és a betegek érzik majd körülményeikben a javulást.

ÚJ GÉPEK AZ ÚJ ÉPÜLETEKBE

A fejlesztések egy hosszú távú koncepció mentén való-
sultak meg, amelynek célja volt, hogy a betegek gyógyítá-
sa szempontjából egymással szorosan összetartozó szak-
mák egy tömbben helyezkedjenek el. A kórházban ko-
rábban szétszórt pavilonrendszerben valósult meg a
gyógyítómunka, amely mára elavulttá vált. A tömbkórház

beruházás szakított az eddigi építési gyakorlattal, így a
betegutak jelentõsen leegyszerûsödtek.

Dr. Adorján Gusztáv, a SZSZBMK fõigazgatója arról
beszélt, a megvalósult projekt óriási eredmény, amelyben
még mindig hatalmas lehetõségek rejlenek. A fõigazgató
hozzátette, azt szeretné, ha az itt lakók magukénak érez-
nék ezt az intézményt, hiszen az a funkció, amit ez bizto-
sít, egybe fogja a szakmákat és sokkal komfortosabbá vál-
nak a betegellátás körülményei.

NAGY AJÁNDÉK A VÁROSNAK

Dr. Kovács Ferenc polgármester azt mondta, Nyíregy-
háza városa és a település közössége nagyon sok szép
karácsonyi ajándékot kapott ebben az évben, de a kór-
házfejlesztés befejezése a legnagyobb. A városvezetõ hoz-
zátette, óriási dolog, hogy egy ekkora beruházás megva-
lósult, ami a következõ évtizedekre is kihat.

A Pólus-programnak, ezen belül a Tömbkórház Projekt-
nek köszönhetõen már 21. századi körülmények fogad-
ják a betegeket a Jósa András Oktatókórházban. Olyan
egyedülálló komplexum jött létre Nyíregyházán, amely
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is biztosítja a legkor-
szerûbb és legmagasabb színvonalú ellátás szakmai, inf-
rastrukturális és technológiai feltételeit.

(Szerzõ: Mikita Eszter)
Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató és dr. Ónodi Szûcs

Zoltán államtitkár elismeréseket ad át

Már hivatalos: a Magyar Közlöny 2015. december 12-
én megjelent száma tartalmazza, hogy a Nyíregyházi
Fõiskola Magyarország Parlamentjének döntése értelmé-
ben – a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény bekezdése
alapján – 2016. január 1-jével Nyíregyházi Egyetem meg-
nevezéssel mûködik tovább.

Halkóné dr. Rudolf Éva, az Igazgatási és Humánpoliti-
kai Központ vezetõje arról tájékoztatta lapunkat, hogy
várhatóan 2016 januárjában a konzisztóriumi tagok dele-
gálására is sor kerül. Ez egy olyan 5-tagú testület, mely-
nek hivatalból tagja az egyetem rektora és kancellárja, a
további három fõ delegálására pedig az emberi erõforrás-
ok minisztere jogosult. A Konzisztórium elõzetes egyetér-
tésére lesz szükség az intézmény stratégiai dokumentu-
mainak elfogadásához, valamint gazdálkodó szervezet ala-
pításához, illetve gazdálkodó szervezet részesedés szer-
zéséhez. Létrejöttének legfontosabb célja a gazdasági sze-
replõk becsatolása a felsõoktatási intézmények stratégiai
döntéshozatalai folyamataiba.

ORSZÁGOSAN IS EGYEDÜLÁLLÓ KÉPZÉS

A januártól egyetemként mûködõ Nyíregyházi Fõisko-
la Zenei Intézetében mindig is prioritást élvezett az alap-
vetõen rétegzenei mûfaj, amelyhez kapcsolódóan szep-
tember óta tanár szakos képzés is folyik. Mint az intézetet
vezetõ Ferencziné dr. Ács Ildikótól megtudtuk, országo-
san is egyedülálló az osztatlan tanárképzés területén a
népzene- és népikultúra-tanári szak, amely szakpárban az
ének-zenével együtt választható. A területen folyó oktatás

MÁR HIVATALOS: EGYETEM LESZ A FÕISKOLA

a fõiskolán nem új keletû, viszont a képzésnek ebben a
formában való elindulása azért nagy eredmény, mert az
elmúlt néhány évben az intézménynek nem volt módja
ilyen tanárokat képezni, s alapfokon különösen nagy a
népzenetanár-hiány. A tendenciákat figyelembe véve, rö-
vid idõn belül ének-zenei területen is számos betöltetlen
állás keletkezik, s valójában már most sincs elegendõ vég-
zett a tanári szakokon.

Az intézmény külsõ székhelyként hamarosan bekapcso-
lódhat a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola által Nyíregyhá-
zán indítandó táncos és próbavezetõ alapképzési szak

néptánc specializációval induló képzésébe, amely a nép-
zene mellett meghatározója lehet a Nyíregyházi Egyetem
profiljának.

NYÍLT NAP JANUÁRBAN

Az intézetben folyó munkával és a képzésekkel az ér-
deklõdõk nemcsak az egyetem nyílt napján (január 19-én,
kedden 10.00 órától a Kodály-teremben), de a budapesti
Educatio oktatási szakkiállításon is megismerkedhetnek.
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EZ IS AZ ÚTÉPÍTÉSEK ÉVE VOLT

A nyírszõlõsiek régi álma vált valóra azzal, hogy ezút-
tal a Kincs utca, Westsik Vilmos utca és Szegély utca kö-
zötti 1480 méteres szakasz kapott aszfaltburkolatot. A
bruttó 110,7 millió forintos beruházás önkormányzati
forrásból valósult meg.

Jászai Menyhért alpolgármester azt mondta, a közel
másfél kilométeres út viszonylag sûrûn lakott  terület és
egy nagyon hosszú szakasza Nyírszõlõsnek. Ráadásul a
település közepébe vezet, és eddig csapadékos idõjárás
esetén az esõ, szárazságkor pedig a por okozott problé-
mát, így a fejlesztéssel a közlekedés is jobb lesz, valamint
gyorsabban el lehet majd jutni Nyíregyházára is.

754 MILLIÓ AZ UTAKRA ÉS A JÁRDÁKRA

Az idei évben 19 utcában épített vagy újított fel utat a
NYÍRVV Kft. Összesen 7,2 kilométer hosszúságú szakaszt
érintettek a beruházások.

A legjelentõsebb azonban a Kincs utcai útépítés volt.
Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje hoz-

KÖRBEJÁRHATÓ A TÉR
Csapadékcsatorna-meghibásodás miatt azonnali

beavatkozás volt szükséges a Bercsényi utca Bethlen
Gábor utca és Hõsök tere közötti szakaszán, ezért az
utcarészletet 2015. december 10-én elzárták a for-
galomtól.

A helyreállítás során új csatornaszakasz épül, amely
miatt az útburkolatot fel kell bontani. A munkálatok
ideje alatt a Hõsök terére csak a Korzó Bevásárlóköz-
pont felõl lehet majd be-, illetve kihajtani. A megye-
háza és a Zöld Irodaház közötti útszakaszzáró dísz-

oszlopokat a városüzemeltetõ társaság eltávolította, így
a Hõsök tere körbejárható. Az építési munkálatok elõ-
reláthatóan 2016. január 8-áig tartanak. A rekonstruk-
ciót követõen a hideg idõjárás miatt az útszakasz csak
ideiglenes burkolatot kap, a végleges helyreállítást
2016 tavaszán végzi el a NYÍRVV Nonprofit Kft.

Kérik a Tisztelt Városlakókat, hogy a megváltozott
forgalmi rendnek megfelelõen, figyelmesen közleked-
jenek!

zátette, az aszfaltozással a Kincs utca négy méter széles
lett, és mindkét oldalán másfél méter padkát építettek ki a
munkások, akik 40 szikkasztókutat is elhelyeztek.

2015-ben a város összesen bruttó 754 millió forintot
fordított út- és járdafelújításokra, valamint nagy felületû
kátyúzásra.                                      (Szerzõ: Mikita Eszter)

Jászai Menyhért alpolgármester a nyírszõlõsiek körében
az átadáson
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ÚJ JÁRDA A 4-ES HUSZÁROK ÚTJÁN
571 méteres, újépítésû járdaszakaszt adtak át a 4-es

huszárok útján. A több mint 20 millió forintos fejlesztés
lehetõvé teszi, hogy a városrészben lakók biztonságosan
juthassanak el otthonaikba és közelíthessék meg a Pazonyi
úton található bevásárlóközpontot.

Évekkel ezelõtt a Kosbor utcai társasházak megépítése-
kor a kivitelezõ a Törpe utcától a háztömbök mögötti elsõ
szervizútig tervezett járdát. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a
mostani fejlesztéssel ezt a szakaszt egészítette ki a Makay
István utcáig.

– A több mint 500 folyóméter új járda megépítésével
régi vágya teljesült a városrészben lakóknak, ugyanis az
érintett területen eddig nem volt gyalogos közlekedésre

BEEMELTÉK A HIDAT
Közel 4 tonnás acélhidat emeltek be Sóstón az Ig-

rice-patak fölé a korábban elkészült vasbeton pillé-
rekre. A híd a Sóstógyógyfürdõért Alapítvány beru-
házásában a jövõ év tavaszára készül el.

A 2012-ben magánszemélyek által létrehozott Sós-
tógyógyfürdõért Alapítvány kezdeményezése volt a
tóparti faültetések után egy híd megépítése az Igrice-
patak fölött. A beruházás összköltsége meghaladja a
10 millió forintot, amelyet magánszemélyek és vállal-
kozások adnak össze. A cél az volt, hogy a sóstói la-
kóövezet és turistaszállások közvetlenül kapcsolód-
hassanak a tó üdülõövezetéhez.Dr. Kovács Ferenc polgármester és Halkóné dr. Rudolf

Éva térségi önkormányzati képviselõ az egyik városlakó-
val az átadáson

alkalmas szakasz – hangsúlyozta Halkóné dr. Rudolf Éva
önkormányzati képviselõ.

JÖVÕRE IS FOLYTATÓDIK

– Nyíregyháza önkormányzata még a tavalyi évben
kezdte el a város járdáinak felújítását, valamint új szaka-
szok építését – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.
A városvezetõ hozzátette, idén 120 millió forintot fordí-
tottak erre, amelyet a jövõ esztendõben is folytatni szeret-
nének. A járdaépítési és -helyreállítási munkák összesen
10 helyszínt érintettek a belvárosban, az Érkertben és
Örökösföldön, amelynek részeként 3100 méteren a már
meglévõ, tönkrement burkolatot újították fel.

(Szerzõ: Piszár Tünde)A vadonatúj járdaszakasz

Dr. Podlovics Roland, a Sóstógyógyfürdõért Alapít-
vány kuratóriumának elnöke elmondta, a két hídfõ cö-
löpalapokon nyugszik, az acélváz egy keményfa bur-
kolatot kap. A két oldalon pedig térkövezett sétány csat-
lakozik majd a Csónak utcához, illetve a tó körüli sé-
tányhoz. Továbbá kihelyeznek új kandelábereket és ut-
cabútorokat is.

A karácsony közeledtével mindannyiunk gon-
dolatait foglalkoztatja, mivel lephetnénk meg sze-
retteinket? Kedvelt ajándék a tartós mûszaki cikk.
Sokan választják akár már ovis gyermekeik részé-
re is a tabletet, a nagyobbaknak notebookot, de
sajnos sokan nem kérnek tanácsot, multifüggõk, a
reklámok hatására vásárolnak, és így nem biztos,
hogy mindig a megfelelõ ajándék kerül a fa alá.

– Mi a legfontosabb szempont, amit szem elõtt
kell tartanunk, hogy a legoptimálisabb megoldást
válasszuk? – errõl kérdeztük Dániel Andrást, a 26
éves Tipographic Kft. ügyvezetõ igazgatóját.

– A legfontosabb dolog, hogy tisztázzuk, mire
szeretnék használni, hány éves gyerek részére vá-
sárolunk? A tabletek esetében is hatalmas a szó-
rás, a 20 ezer forint alatti gyakorlatilag bárki szá-
mára elérhetõ, játék tablettõl az egészen komoly
készülékekig. Léteznek belõle kifejezetten kisgyer-
mekek részére szánt Kids változatok, színes, esz-
tétikus kivitelben, egyszerûbb, elõretelepített játé-
kokkal, melyek elsõsorban arra alkalmasak, hogy
a gyermekek ezáltal megszeressék az IT világát. A
notebookok esetében fontosabb, hogy irodai célra
vagy játékra vásárolják-e a gépet? Játékokhoz, full

HOGYAN VÁLASSZUNK TABLETET,
NOTEBOOKOT KARÁCSONYRA AJÁNDÉKBA

HD  film nézéséhez komolyabb videokártyával ren-
delkezõ készüléket javasolnék. Office használat
esetén kérdés lehet, hogy szükség van-e pl. billen-
tyûvilágításra (éjszakai munkához), nagyobb kép-
ernyõre vagy egyéb, nem minden készülékben el-
érhetõ ergonomikus megoldásra? Fognak-e DVD-
meghajtót használni? Át kell gondolni, hogy hány
USB portra van szükség?

– Mennyire stabilak ezek a berendezések? Mennyi
garanciát vállalnak a készülékekre?

– A garancia nagyon fontos, mert sajnos vásárlás-
kor egyetlen komponens esetében sem tudjuk garan-
tálni, nem fog meghibásodni. A legtöbb laptopra 1 év
a garancia, de lehet supportként garanciahosszabbí-
tást vásárolni, 2–3 évre.  A magyar IT piac kezd kilá-
balni a válságból, ezt mi is tapasztaljuk, amit elsõsor-
ban annak a körülménynek tudunk be, hogy az em-
berek csalódtak azokban az online cégekben, akik
voltak, aztán a garanciaérvényesítés elõtt eltûntek a
képbõl, vagy külföldi cégként csupán egy magyar
telefonvonallal rendelkeztek. Egyre többen térnek be
a Nyíregyháza, Debreceni út 5. szám alatt található
üzletünkbe, mert az internetáruház helyett valódi em-
berekkel találkoznak és szaktanácsot is kérhetnek. (x)
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A nyíregyházi óvodák több mint 1,2 millió forint ér-
tékben kapnak sportszereket, valamint játékokat kará-
csony elõtt az önkormányzattól. A Kereszt utcai Gyer-
mekek Háza Déli Óvodába Nyíregyháza polgármestere
saját kezûleg vitte el az önkormányzati meglepetést. A
kicsik karácsonyi mûsorral köszönték meg a játékszere-
ket.

Szalagokkal díszített labdákkal, hulahoppkarikákkal,
súlyzókkal és trambulinnal érkezett kedd reggel a Kereszt
utcai intézménybe a polgármester. Közel negyvenezer
forint értékben kapott különbözõ játékokat a Gyermekek
Háza Déli Óvoda az önkormányzattól. A fedezetet a vá-
rosi költségvetés maradványösszegeibõl teremtették elõ.

MILLIÓS AJÁNDÉK AZ OVIKNAK

Ráadásul nemcsak a Kereszt utcai ovi, hanem összesen
negyven intézmény kap ajándékot.

FOLYAMATOS TÁMOGATÁS

– Ez a karácsony elõtti idõszak a jótékonykodásról is szól.
Ez a forrásmaradvány, ami a jó gazdálkodás eredménye, re-
mélem, a karácsonyi hangulatot is emeli minden egyes ovi-
ban. Itt is a karácsonyfa alá hoztuk el az ajándékokat, mert
fontos, hogy érezzék a gyerekek, óvónõk, gondozók, szü-
lõk, hogy az önkormányzat minden lehetséges módon tá-
mogatja és segíti õket. Ez a célunk – mondta dr. Kovács Fe-
renc polgármester.                            (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Dr. Kovács Ferenc polgármester az ovisokkal

Háztartási vegyi anyagokból álló ajándékcsomagot kap-
tak azok a nyugdíjasok, akik szombaton részt vettek az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság ingyenes szûrõvizs-
gálatán a Városi Rendelõintézetben. A meglepetést az
Unilever nyírbátori gyára ajánlotta fel az idõseknek, aki-
ket arra kívántak ösztönözni: úgy élhetnek egészségesen,
ha lakásuk higiéniájára is odafigyelnek.

SZÛRÉSÉRT AJÁNDÉK A NYUGDÍJASOKNAK
Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

vezetõje azt mondta, az ingyenes vizsgálat jelentõsége az
volt, hogy felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy az
egészségéért mindenkinek tenni kell. Rákóczi Ildikó ön-
kormányzati képviselõ, a Szociális, Egészségügyi és Ifjú-
sági Bizottság elnöke az akción hozzátette: a mögöttünk
álló évben számtalan ilyen egészségmegõrzõ programja
volt a városnak, s ezt a mostanit a lakosságközeli kezde-
ményezések záróakkordjának is tekinthetjük.

FONTOS AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG

Az Unilever nyírbátori gyára több tonna háztartási ve-
gyi tisztítót és öblítõszert ajánlott fel az egészségügyi in-
tézménynek, hiszen a vállalat fontosnak tartja azt, hogy
egészségtudatosságra neveljék az embereket. A nyíregy-
házi önkormányzat, az egészségügyi alapellátás és az idõs-
ügyi tanács ajánlásával támogatott akció során vércukrot,
vérnyomást, testzsírt és tüdõkapacitást mértek.

Karácsonyi ünnepséget tartott múlt héten a Fiatal Fo-
gyatékkal Élõk Otthonáért Egyesület a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtárban. A rendezvényen a más
képességekkel rendelkezõ fiatalok ünnepi mûsort adtak,
s egy minikiállítás alkalmával kézmûves munkákat mu-
tattak be.

Az egyesület célja egy lakóotthon létrehozása Nyíregy-
házán, ahol a fiatal, fogyatékkal élõ felnõttek, akik rész-
ben vagy teljes egészében önálló életvitelre nem képe-
sek, állandó felügyelet mellett és segítségnyújtás igénybe-
vételével gyakorolhatják az önálló életvitelt, valamint ahol
védett körülmények között, de mégsem elkülönülten él-
hetik mindennapjaikat.

Az egyesület a lakóotthon létrejöttéig is rendszeres progra-
mokat szervez a fiataloknak. A fogyatékkal élõk felfedezhetik
képességeik határait, önismereti és kreatív foglalkozásokon

LAKÓOTTHON A FIFOT CÉLJA
lehetnek jelen, elõadásokat hallhatnak az egészséges táplál-
kozásról, a higiéniáról és a testmozgás fontosságáról, sportve-
télkedõkön, ügyességi versenyeken és kirándulásokon vehet-
nek részt, és az ünnepeket is közösen tartják meg.

Tolnai Tamás zongorán mutatta meg tehetségét

MEGHALLGATJÁK AZ IDÕSEKET
Idei utolsó ülését tartotta múlt héten szerdán az

Idõsügyi Tanács. A résztvevõk a találkozón megvitat-
ták az elmúlt idõszak legfontosabb kérdéseit, és ötle-
teket fogalmaztak meg a következõ évre.

Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára, a mö-
göttük álló idõszakot összegezve elmondta, úgy érzi,
decemberre már belejöttek a munkába, és bátrabban
is fordulnak az önkormányzathoz a szépkorúakat érin-
tõ témákban. Hozzátette, számos kérdésben adtak be
javaslatot, amelyeket meg is hallgatott a városvezetés
(egészségügyi szûrések, pályázatok kiírása, rendezvé-
nyek stb.), de több tájékoztatás is elhangzott ülései-
ken, amelyek segítik a szépkorúak könnyebb infor-
mációhoz jutását. Most ezekbõl szemezgettünk:

FÜRDÕ, KÖNYVTÁR, TABLET

– A kisnyugdíjas, egyedül élõ embereknek jövõre
lehetõségük lesz a 60 literes kukák igénybevételére.

– A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárba a
70 év feletti olvasók részére ingyenes a beiratkozás, 70
éven aluli nyugdíjasok számára pedig 50 százalékos ked-
vezményt biztosítanak. A „Könyvet házhoz” program a
mozgásukban korlátozott, beteg vagy idõs olvasóknak
segít, akiknem tudják a könyvtárat felkeresni. A vak és
gyengén látó olvasóknak „hangoskönyvek” és „öreg
betûs” könyvek állnak rendelkezésre.

Idei utolsó ülését tartotta az Idõsügyi Tanács. Középen
dr. Ulrich Attila alpolgármester, az Idõsügyi Tanács

elnökhelyettese.

– A Nyíregyházán élõ nyugdíjasok a Júlia fürdõben
900 forintos, míg az Aquarius Élményfürdõben 1200
forintos belépõvel fürdõzhetnek hétfõi napokon.

– Az Idõsügyi Tanács 2014 végén javaslattal fordult
az önkormányzat felé a Pacsirta utcán lévõ bérlakás-
ba történõ elhelyezéssel kapcsolatosan, mert a hatá-
lyos szabályozás szerint pályázatot csak olyan sze-
mély nyújthatott be, aki magántulajdonban lévõ lakás
ingatlannal nem rendelkezett. Az Idõsügyi Tanács ezt
veszélyesnek tartotta, hisz a pályázónak a tulajdoná-
ban lévõ ingatlantól meg kellett válnia a pályázat be-
nyújtása elõtt, melynek kimenetele bizonytalan volt.
A helyi rendelet módosítása alapján 2015-tõl úgy is
licitálhat az idõs ember a bérlakásban történõ elhe-
lyezés érdekében, ha magántulajdonnal rendelkezik.

– A „Digitális Magyarország” program részeként az
idõsek tablet elnyerésére lehetnek jogosultak.

A szépkorúakat érintõ hírekrõl rendszeresen tájé-
kozódhatnak a www.nyiregyhaza.hu weboldalon, az
„Idõskorúaknak” menüpont alatt is.

VÁRADI GUSZTI BÚCSÚDALA
Váradi Guszti, a több országos Ki mit tud? gyõztese, és

a VIDOR Fesztivál, a FÕHE, valamint a LIKE Tehetségku-
tató verseny egyik tehetséges énekese, mint a Ridens Szak-
képzõ és Speciális Szakiskola tanulója, a napokban utol-
jára szerepelt régi alma materében.

A Snétberger Zenei Központba kerüléssel egy új cél,
egy új fejezet kezdõdött el Guszti életében. Felvételt nyert
a Rajkó Zenekar Konzervatóriumába, zenekart alapítot-
tak, melynek próbái Budapesten zajlanak, így a fõvárosba
kell költöznie. A fiatal tehetség szeretettel gondol vissza
az iskolájában eltöltött idõre. Ezért, ha lehetõsége adódik,
visszajön, hogy megmutassa, mire jutott, bebizonyítsa,
hogy megérdemelte a bizalmat. Caramel: Kísérj tovább c.
dalával köszönt el osztálytársaitól, tanáraitól, énektanárá-
tól, Magdi nénitõl, aki szakmailag, emberileg segítette az
eredmények elérésében.

Fotó: Szarka Lajos
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A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
a közelgô ünnepek kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt
lakosságot:

– december 24-én, 28-án, 29-én, 30-án és 31-én a hulladékszál-
lítás a megszokott járatrend szerint történik,

– a december 25-ei (pénteki) körzetbôl december 27-én (vasárnap),
– a 2016. január 1-jei körzetbôl január 2-án (szombaton) kerül

elszállításra a hulladék.

A Regionális Hulladékkezelô Üzem (Nyh.–Oros, Szállási u.
72., megközelítése a 403. sz. fôút felôl) nyitvatartása a
következôképpen alakul:

– december 23-án, valamint 28-29-30-31-én: 7.00–12.00-ig
nyitva,

– december 24-25-26-án, valamint 2016. január 1-jén: zárva tart.

A Hulladékudvarok (Nyh., Korányi F. u. 3., Nyh., Kerék u.
1.) a következôképpen tartanak nyitva:

– december 24-25-26., valamint január 1-jén: zárva,
– december 31-én 7.00–12.00-ig nyitva tartanak.

Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása a következô:
– december 24-25-26.: zárva,
– december 31.: 7.30–12.00-ig nyitva,
– 2016. január 1.: zárva.

A többi napon a megszokott rend szerint várjuk ügyfeleinket.

MINDEN KEDVES VÁROSLAKÓNAK
ÉS ÜGYFELÉNEK

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN a

TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

Elérhetôségeink:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

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

Változik a hulladék-
szállítás a karácsonyi

ünnepek körül
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Már a harmadik gyertya is ég a város fõterén felállított
adventi koszorún. Több százan voltak részesei vasárnap
este annak az ünnepi pillanatnak, amikor Jászai Meny-
hért alpolgármester Peter Srámek énekessel közösen meg-
gyújtották az örömet szimbolizáló gyertyát. Ezt követõ-
en a fiatal tehetség nagy sikerû koncertet adott.

Az ünnepi programokat tekintve még bõven van kínálat a
nyíregyháziak számára. A hagyományos Városi Karácsonyi
Hangverseny december 18-án 19 órakor kezdõdik a Római
Katolikus Társszékesegyházban, december 20-án pedig meg-
gyújtják az utolsó adventi gyertyát és aznap 16 órakor meg-
érkezik Nyíregyházára a betlehemi láng is. A Kossuth téren
felállított Mikulás-házban december 23-áig várja a gyerme-
keket a Nagyszakállú. Hétköznap 10.00–12.00 és 15.00–
19.00 óráig, szombaton 10.00–12.00 és 15.00–18.00 óráig,
vasárnap 16.00–19.00 óráig. A karácsonyi hangulatú és Nyír-
egyháza emblémával ellátott bögréket is meg lehet még vá-
sárolni december 20-áig a Most Élsz Egyesület tagjaitól a Kos-
suth téren, akik a bevételt jótékony célra fordítják.

ÉG AZ ÖRÖM GYERTYÁJA IS
A programsorozat december 31-én, a VÁROSI SZILVESZ-

TERREL zárul. A Very-Take Band és a Tram-Buli’n zenekar
ad élõkoncertet a Kossuth téren. (Részletes program a 4.
oldalon.)

Jászai Menyhért alpolgármester és Peter Srámek meg-
gyújtották az örömet szimbolizáló gyertyát

ROTARY-ADOMÁNY
Kétszáz fenyõfát és harminc mikuláscsomagot adomá-

nyozott a nyíregyházi Rotary Club hátrányos helyzetû-
ek, nagycsaládosok, az õket támogató civil szervezetek,
valamint a nyíregyházi önkormányzat részére.

– A nyíregyházi Rotary Club jóvoltából kétszáz család
állíthat saját karácsonyfát otthonában idén. Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata ebbõl 100 darabot
oszthat szét a rászorulók között – mondta dr. Kovács Fe-
renc polgármester.

Fekete Tibor, a nyíregyházi Rotary Club alelnöke hoz-
zátette, az önkormányzat mellett a fákat, valamint 30 mi-
kuláscsomagot az Új ÉFOÉSZ Tarnai Ottó Egyesület, a
Human-Net Alapítvány és a Kertvárosi Evangélikus Egy-
ház Diakóniai Intézményeinek képviselõi vették át. Az õ
feladatuk lesz eljuttatni az adományt a rászoruló csalá-
dok részére.

A Rotary Club az egyik legaktívabb civil szervezet a
városban. Közremûködésüknek köszönhetõen sószobában
gyógyulhatnak a légúti betegségekben szenvedõk, vala-
mint életmentõ defibrillátort helyeztek ki a Búza téri piac-
csarnokban. A jövõ esztendõben pedig elkészül az a ját-
szótér is, ahol fogyatékkal élõ gyermekek tölthetnek öröm-
teli perceket.                                 (Szerzõ: Piszár Tünde)

Hagyomány már, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Nyugdíjas Szövetség minden esztendõben közös karácso-
nyi ünnepséget szervez a megyei nyugdíjas-egyesületek,
-klubok számára. Az eseményt idén elsõ ízben rendezték
meg a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegy-
ház falai között, ahol közel 500 nyugdíjas vett részt.

IDÕSEK ÜNNEPELTEK A TEMPLOMBAN
– A meghitt hangulatú esemény célja, hogy azok a nyug-

díjasok is jól érezzék magukat, akik egyedül ünnepelnek.
Bár a családot, az elvesztett szeretteinket nem lehet pó-
tolni, egy ilyen családias rendezvény, ha rövid idõre is,
de hozzájárulhat ahhoz, hogy szeretetben, közösségben
ünnepeljenek a magányos emberek is – hangsúlyozta Ro-
mán Demeterné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyug-
díjas Szövetség elnöke.

Az eseményen azokat a házaspárokat is köszöntötték,
akik 50, 60, valamint 65 esztendõvel ezelõtt mondták ki a
boldogító igent. Idén 33 pár vehetett át ez alkalomból
emléklapot és ajándékcsomagot. Az ünnepségen részt vett
dr. Ulrich Attila alpolgármester is, aki elmondta, a fiata-
lok számára modellként szolgálnak azok a házaspárok,
akik hosszú éveken keresztül, minden nehézség ellenére
kitartanak egymás mellett. Nemcsak a személyiségfejlõ-
dés, de az egészséges társadalom alapja is a jó házasság,
amely egymás megértésén és a kölcsönös tiszteletadáson
kell alapuljon.

A nagyáruházak parkolóiban és a piacokon is már tu-
catjával kínálják a kofák a szebbnél szebb fenyõfákat.
Széles a választék és bár az igazi rohamra a hétvégén
számítanak az árusok, úgy tûnik, az idei trend nem válto-
zott. A legkeresettebb 2015-ben is a luc-, az ezüst- és a
normann fenyõ.

VÁLTOZATLANOK IDÉN A FENYÕÁRAK

GYEREKEKTÕL GYEREKEKNEK

ÁLLATOK KARÁCSONYA

Idén is megszervezte a nyíregyházi Állatbarát Alapítvány
az Állatok Karácsonyát. Az Állatotthonban felállított kará-
csonyfa alatt óriási kupac ajándék gyûlt össze. Senki nem
érkezett üres kézzel, tápokat, konzerveket, takarókat, ju-
talomfalatokat és játékokat vittek az állatoknak.

Könyveket, játékokat, ruházatot és édességet tartalma-
zó ajándékokat adományozott a nyíregyházi Bem József
Általános Iskola a Jósa András Oktatókórház Gyermek-
osztályának, akik nagyon örültek neki, hiszen a korábbi
évek tapasztalatai azt mutatják, az adventi idõszakban
közel 100 gyermek kénytelen az ünnepet a kórház falai
között tölteni.

Kizöldült a Búza téri piac fedett szabadtéri vásárhelye.
Lehet kapni akár 4 méteres normann fenyõket, de ott kí-
nálják magukat a formás lucok, a gyökeres ezüstök, vagy
éppen az egyelõre még igazi különlegességnek számító
colorado fenyõk is.

Az árusok azt mondják, a fenyõk magassága és fajtája
határozza meg az árakat, de az sem ritka, hogy darabra

adják el ezeket. Lapzártánk napján, szerdán 1800 forint-
ba került a luc-, 4000-be az ezüst-, 5500-ba a colorado és
8000-be forintba a normann fenyõ méterének ára. Gyö-
keres fenyõket pedig lehetett venni 3000, de 10 000 fo-
rintért is. Bár egyre többen választják a mûfenyõket, úgy
tûnik, az élõknek sem áldozott még le. Az árusok szerint

még mindig a lucfenyõ a legkedveltebb, de egyre népsze-
rûbb a normann is, ami bár sokkal drágább, de sûrûbb a
lombja és formásabb is.

Aki még nem szerezte be a számára leginkább megfe-
lelõ karácsonyfát, december 24-éig a NYÍRVV Nonprofit
Kft. által üzemeltetett piacokon ezt megteheti.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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AKTUÁLIS KULTÚRA
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Zsúfolásig megtelt a Váci Mihály Kulturális Központ
színházterme a Szabolcs Néptáncegyüttes hétvégi gála-
mûsorára. A most 58 esztendõs csapat 200 táncosa mu-
tatta meg a szülõknek, partnereknek, támogatóknak, hogy
egyre magasabb szakmai színvonalon õrzi a hagyomá-
nyokat.

Idén ugyan nem jubilált a Szabolcs Néptáncegyüttes,
mégis sok nézõt vonzott a mûvelõdési központba. A vá-
ros egyik legnagyobb tradíciókkal rendelkezõ mûvészeti
együttese újabb virágkorát éli, hiszen összesen 260-an
táncolnak a kötelékükben, az óvodásoktól a kicsik szüle-
iként a táncot most elkezdõ középkorosztályig, vagy a
sóstói-sóstóhegyi nyugdíjascsoportig. Az egyesületi formá-
ban mûködõ csapat elnöke, Ágoston Ildikó szerint folya-
matosan bõvül a bázisuk az épülõ és erõsödõ együttmû-
ködéseknek köszönhetõen.

ÖSSZEFOGÁSSAL, TÖBB SZINTEN

– Azt vallom, hogy egymagában mindenki csak egye-
dül van, de ha összefogunk, a közösség erejével, minél
többen vagyunk, annál jobbat tudunk alkotni és ebben
partnerek a nyíregyházi mûvészeti iskolák – többel is kap-
csolatban vagyunk –, az oktatási intézmények, hiszen
mindenki látja, hogy jó, amit akarunk. És ha mögénk áll-
nak, és egymás kezét fogjuk, akkor ilyen gyümölcsözõ
estek jöhetnek ki belõle – vallja az együttes vezetõje.

GÁLÁZOTT A SZABOLCS NÉPTÁNCEGYÜTTES

A tükör, az a régi... címû gála programja három részbõl
állt: a végén negyedórában klasszikus néptáncokból lát-
hattak folklórmûsort a felnõtt csoport jelenlegi tagjaitól,
elõtte a színes mûhelymunka bizonyítékaként táncszín-
házi produkciókkal rukkoltak elõ a nagyok, de a legzajo-
sabb sikert talán az utánpótláscsoportok aratták.

Képünkön az Apróka csoport elõadása

Fergeteges hangulatot varázsoltak a színpadra a táncosok.
Középen Ágoston Ildikó, az egyesület vezetõje.

ELFOGLALTA HIVATALÁT AZ APOSTOLI KORMÁNYZÓ

A Szabolcs Néptáncegyüttes nevét a város, sõt az or-
szág határain kívül is egyre többen ismerik. A számos
megyei fellépésen kívül többek között a szlovákiai Kés-
márkon és a romániai Szatmárnémetiben is öregbítették
idén Nyíregyháza jó hírét.               (Szerzõ: Tarczy Gyula)

BESZÉDES KEZEK
Hétfõn nyitották meg és szombatig várja az érdeklõ-

dõket a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségé-
nek Megyei Szervezete, Nyíregyháza önkormányzata, il-
letve a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
együttmûködésével megvalósuló Beszédes kezek címû
programsorozat. A rendezvény célja, hogy a halló több-
ségi társadalmat és a hallássérült közösségeket közelebb
hozzák egymáshoz.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban meg-
valósuló programsorozat megnyitóján dr. Ulrich Attila alpol-
gármester hangsúlyozta, az egészségesnek született ember
nem igazán gondol arra, milyen lehet azoknak, akik nem
egészségesek. Éppen ezért fontos a figyelemfelhívás.

Szombaton Szent Liturgia részeként iktatták be tiszt-
ségébe Szocska A. Ábelt, a Nyíregyházi Egyházmegye új
apostoli kormányzóját a Szent Miklós székesegyházban.

A liturgiát az egyházi kódex alapján Kocsis Fülöp ér-
sek-metropolita vezette. A kinevezésrõl szóló pápai dek-
rétumot a szertartáson Alberto Bottari de Castello, Ma-
gyarország apostoli nunciusa olvasta fel és adta át Szocska
A. Ábelnek. Erdõ Péter bíboros köszöntõjében elmond-

ta, a most beiktatott apostoli kormányzóra új és különle-
ges küldetés vár, hiszen egyszerre kell részt vennie a
metropólia teljes mûködésének az elindításában és be-
kapcsolódnia a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) életébe is. Ugyanakkor a keresztények egységé-
nek, az ökumenizmusnak az elõmozdítása is napi fel-
adatokat ró Szocska A. Ábelre, illetve nem szabad elfe-
lejtkezni a határainkon túlmutató bizánci rítusú katoli-
kus közösségekkel való kapcsolattartás és együttmûkö-
dés lehetõségeirõl sem.

A LÉLEK KARDJA

A bíboros köszöntõszavait követõen Kocsis Fülöp met-
ropolita és Orosz Atanáz miskolci püspök papi szolgála-
tának elismeréseképp hüpogonátiont (a lélek kardja; a fõ-
papi öltözet négyszögletes alakú, díszes bevonatú része,
melyet a fõpap az övéhez erõsítve, térdmagasságban vi-
sel), papi mellkeresztet és mitrát (fõpapi korona) adott át
Szocska A. Ábelnek, melyek viselésére feljogosították õt
az új tisztségével. Az új apostoli kormányzó arra kért min-
denkit, hogy nézzék el azon gyengeségeit, melyekkel ko-
rábban megbántott másokat, bocsássanak meg neki, és
áldásukkal kísérjék õt ezen az úton.

Szocska A. Ábel a Nyíregyházi Egyházmegyét eddig
ideiglenes kormányzóként irányító Orosz Atanáz miskol-
ci püspököt váltja a tisztségében.

A képen Kocsis Fülöp érsek-metropolita (jobbról), Szocska
A. Ábel új apostoli kormányzó, Molnár József diakónus

Dudás Sándor a munkásságát bemutató kiállításon

A rendezvényen az érdeklõdõk információkat kaphat-
tak a SINOSZ tevékenységérõl, megnyitották Dudás Sán-
dor siket költõ és festõ kiállítását, valamint Loványi Eszter,
Kuku és barátai címû könyvét is bemutatták, amely a segí-
tõkutyák világáról szól. Szerdán a gyerekeknek jelnyelvi
mesével készültek a szervezõk, szombaton pedig az Ergo
Sum jelnyelvi színház elõadását láthatják.

Loványi Eszter és Kuku

KUKU NYÍREGYHÁZÁN
Miért nem hall olyan jól, miért nem lát, miért nem

tud járni? – hangzanak el sokszor a gyermeki kérdések.
Loványi Eszter könyvével könnyedén befogadhatóvá vá-
lik egy nagyon fontos üzenet – nem csak a gyerekek-
nek címezve. A Kuku és barátai – Ismerjük meg közö-
sen a segítõkutyák világát! címû egyedülálló meseköny-
vet (melyet dr. Ulrich Attila alpolgármester mutatott be)
Loványi Eszter álmodta és írta meg. Az írónõ az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar munkatársa és ha
valaki, õ biztosan jól ismeri a segítõkutyákat – hiszen õ
is megosztja életét eggyel. Eszter ugyanis hallássérült,

a címszereplõ Kuku pedig nem más, mint hûséges négy-
lábú társa. Az õ történetükkel indít a mese, megismer-
hetjük Kuku feladatait és kissé nehézkesen induló ki-
képzését. Gazdája kitartásával szerencsére remek se-
gítõkutya vált belõle és megkaphatta varázsigazolvá-
nyát, most pedig általa Eszter teljesen önálló életet él-
het. Bepillanthatunk mindennapjaikba, abba, hogyan
nyújt biztonságérzetet és válik lelki társsá Kuku: „Min-
dig elfogad olyannak, amilyen vagyok, mindig sze-
ret!”. Majd a kutyás társaság kalandos napjai követ-
keznek, megismerhetjük például a mozgássérült segí-
tõ Kúpert és Ricsi bácsit is. A kötet második kiadása a
jelentõsebb könyváruházakban is elérhetõ már, így
Nyíregyházán is.                       (Szerzõ: Farkas Fanni)
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. de-
cember 22. napján (kedd) 16.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban megha-
tározott idõpontban 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
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iroda-
helyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kér-
hetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. de-
cember 22. napján (kedd) 16.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban megha-
tározott idõpontban 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
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iroda-
helyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kér-
hetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015.
december 28. napján (hétfõ) 9.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az ér-
vényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D”
épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu
honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-
540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.
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Az Avignoni Színházi Találkozó különdíját nyerte el tár-
sulatunk egykor a cseh rendezõ elsõ itteni munkájával,
az Õfensége pincére voltam címû darabbal.

Közel harminc év telt el azóta, s a gyümölcsözõ együtt-
mûködést olyan sikeres elõadások jelzik, mint a Platonov,
a Harlekin milliói vagy a felejthetetlen Szigorúan ellenõr-
zött vonatok. A Móricz Zsigmond Színházban a napok-
ban kezdte el színpadra állítani Hrabal Túlságosan zajos
magány címû kisregényét tolmács segítségével. Ebbõl az
alkalomból kértünk tõle interjút.

IVO KROBOT ISMÉT NYÍREGYHÁZÁN RENDEZ
SZOROS KAPCSOLAT HRABALLAL

Több mint tíz év után milyen volt a találkozás a társu-
lattal? – kérdeztem elõször az érezhetõen minden ideg-
szálával a vállalására koncentráló rendezõtõl.

– Valamennyi itteni munkámban benne volt a mostani
darab fõszereplõje: Horváth László Attila, de rég ismerjük
egymást Pregitzer Fruzsinával, Széles Zitával, Petneházy
Attilával és Tóth Károllyal is. Ugyanakkor szintén nagy
örömmel találkoztam a mûszaki dolgozókkal: a hangosí-
tókkal, a világosítókkal... Azért esett a választásom erre a
darabra, mert Hrabal-mûvet itt már négyszer rendeztem,
személy szerint is jó kapcsolatom volt az íróval. Mivel
prózai mûvet állítunk színpadra, lehetõségünk van a dra-
maturggal, Bognár Róberttel együtt kicsit belenyúlni a szö-
vegbe, s ezzel pedagógiai célokat is kívánok szolgálni.
Hrabal nem írt egyetlen színdarabot sem, de különösen
ez a mûve inspiráló a színházi emberek számára.

FILOZÓFIA ÉS REALITÁS

Elmondta, hogy a fõhõs egy papírbegyûjtõben dolgo-
zik, ami utal a ’70-es évek Csehszlovákiájára, ahol külön-
bözõ értékes kiadványokat a cenzúra miatt megsemmisí-
tettek. Ezek felett a pusztulásra ítélt filozófiai, képzõmû-
vészeti... kötetek felett gondolkodik el a fõszereplõ az

európai civilizáció értékeirõl, jövõjérõl. Eközben a darab
olyan helyzeteket mutat be, amelyekbõl feltárul a kisem-
berek élete, ahogyan az egyik novellájának a címe is
mutatja: „Gyöngyök a mélyben”.  Ez a két szint váltako-
zik a mûben.

Hrabal egy idõben maga is dolgozott papírfeldolgozó-
ban, így bizonyos életrajzi vonatkozása is van a mûnek.
Kérdésemre válaszolva elmondta, a mûbõl készült film
nem sikerült, ugyanis a rendezõ hölgy Franciaországban
él, inkább az ottaniak számára készítette alkotását, s ezért
más a fogadtatása ott, mint Csehországban.

LÍRAI KÖNYVBEZÚZÁS

– Nem szabad összehasonlítani a mai viszonyokat azok-
kal. Most szabadon megjelenhetnek a mûvek, ha vannak
a kiadásához szponzorok, nem tiltja senki be õket, nem
zúzzák be, nem kell ilyen okok miatt senkinek emigrál-
nia, ahogyan például Kunderának kellett, aki Franciaor-
szágban telepedett le. Sokkal demokratikusabb világban
élünk most. Ha ez nem így lenne, akkor nem is rendez-
hetnék itt a politikai profilom miatt sem.

A több tételben bemutatandó „lírai könyvbezúzás” ja-
nuár 23-án lesz látható a Móricz Zsigmond Színház nagy-
színpadán.                                       (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)Ivo Krobot

Egyre érdekesebbé váló történetek, fiatalos dalok re-
mek hangokon és élõ zenekarral megszólaltatva, ötletes
koreográfia, fantáziadús rendezés ... A Taurin trauma, úgy
tûnik (nem csak a tizenévesek körében) sikerre ítéltetett.

A szombaton bemutatott darabból nem hiányzik a lájtos
erotika, a vér helyett szerelemre szomjazó vámpírleány, a
sírásba hajló nevetés, ahogyan a lendület sem. Ez utóbbi-
ban az író, a darab színpadra állítója, Olt Tamás, színhá-
zunk egykori tagja sem szenved hiányt, hiszen harmincas
évei elsõ felében járva már a Nemzeti színtársulatának
oszlopos tagjává avanzsált, az ország több pontján szá-
mítanak írói, rendezõi, színházpedagógiai tevékenységé-
re. Csak azt sajnálja, hogy a zenélésre alig jut ideje.

HARC A DROGOK ELLEN

– Mint második otthonomba, úgy jövök mindig Nyíregy-
házára – nyilatkozta. – Az itteni emberek nagyon közvetle-
nek, büszkék a színházukra, a mûvészeikre. Ilyen közön-
ség nincs talán sehol az országban! Schlanger Andrással
együtt dolgoztunk tavaly a Minden kezdet nehéz, hát még
a versenyzongora! címû darabban Vácott, s remekül meg-
értettük egymást. Színházigazgatóként aztán felkért ennek
a produkciónak a létrehozására. A Nemzeti Bûnmegelõzé-
si Tanáccsal karöltve elsõsorban a drogprevenciót tûztük ki

„AGYELDOBÓS” ÕSBEMUTATÓ A KAMARÁBAN
célul, de kiterjesztettük az alkohol és a teljesítménynövelõ
szerekre is. Igyekeztünk úgy megoldani, hogy mindez ne
legyen nagyon didaktikus, ezért találtam ki egy újszerû lát-
ványvilágot és sajátos szerkezetet.

VÍZIÓK ÉS VALÓSÁG

Három egyfelvonásost láthatunk a színen, bár két fel-
vonásban játsszák. Mindegyik történetet kétszer mutatják

be: egyszer a fõhõs nézõpontjából, egyszer pedig a való-
ságban megtörténtként. Így szórakoztató tud lenni, ráadá-
sul színészi feladatként is izgalmas. A víziók egészen
„agyeldobósok”, ugyanakkor ott található mellette a va-
lóság, amivel a veszélyekre hívják fel a figyelmet. Az utol-
só rész például vámpíros, üldözõs, rockoperás, de kiderül
a reális részben, hogy az elvonókúra utolsó stációjának
hallucinációja mindez, ahol a vámpírkirályok a fiatalem-
ber szülei, akik segíteni szeretnének neki a leszokásban.
Nem szociodráma ez, hanem egy pörgõs, lendületes, ren-
geteg tánccal, zenével elmondott történet.

ÉRDEKES LÁTVÁNYVILÁG

– Volt egy A dal a tiéd! címû, témánkhoz kötõdõ musi-
calíró pályázat, amihez egy tábor is kapcsolódott. A gyer-
mekek összehoztak kétlemeznyi anyagot, amibõl Tamás
Attila válogatott. Gulyás Anna kiváló koreográfiákat ké-
szített. A díszletben kicsit ötvözzük a hagyományos szín-
házi elemeket, a háttérvetítést és a fényfestést, amit példá-
ul a házak külsején szoktak alkalmazni. Szvrcsek Anita,
Horváth Margit, Kosik Anita, Dézsi Darinka, Urmai Gá-
bor, Nagyidai Gergõ, Fellinger Domonkos és Varga Ba-
lázs  jelenítik meg a történetet.      (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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A Nyíregyházi Napló hasábjain rendszeresen olvashat-
nak azokról a közlekedést érintõ változásokról, amelyek
a biztonságosabb és dinamikusabb haladást megcélozva
valósulnak meg városunkban. Azt azonban talán keve-
sen tudják, hogy mindezek mögött a közlekedésbizton-
sági kerekasztal áll.

A kerekasztal története 2011-ig vezethetõ vissza. Ekkor jött
létre ugyanis a szervezet dr. Kovács Ferenc polgármester kez-
deményezésére azzal a céllal, hogy a város közlekedési prob-
lémáira a lehetõ legszélesebb körû szakmai stáb bevonásával
megoldási ötleteket fogalmazzanak meg. A szakemberek ha-
vonta tartanak egyeztetõ üléseket, javaslatokat pedig bárki te-
het. Dicsõ Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. út- és közterület-
kezelési csoportvezetõje arról tájékoztatta szerkesztõségün-
ket, hogy ennek megfelelõen a társaság az idei évben öt hely-
színen igyekezett biztonságosabbá tenni a közlekedést Nyír-
egyházán. Ezeket most pontokba szedve mutatjuk be:

FIGYELMEZTETÕ TÁBLÁKRÓL IS

1. A Sóstói út–Krúdy Gyula utca keresztezõdésében a
STOP-tábla mellett egy újabb, balra kanyarodást tiltó táb-

A BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉSÉRT

lát helyezett ki a NYÍRVV Nonprofit Kft., amely megerõsí-
ti a korábbi forgalmi rendet, a kötelezõ haladási irányt
egyenesen és jobbra engedélyezõ táblát.

2. Lakossági kérésre egyirányúsították a Szõlõ utcát a
Kállói út és a Hajó utca között, mert az út nagyon szûk, a
kétirányú közlekedés nem biztonságos, és a forgalmirend-
változás nem jelent nagy kerülõt a jármûvezetõk számára.

3. A Nyírszõlõs felõl közlekedõk a Nyírség utca–
Kemecsei út keresztezõdésében egy kerítés miatt nem lát-
ták jól a balról érkezõket, ezért egy forgalombiztonsági
tükörrel is segítette a társaság a tájékozódást.

4. Év végéig a Magyar Közút Nonprofit Kft.-vel a Sóstói
út és a körút keresztezõdésében mûködõ telezöldhöz ugyan-
csak két plusz táblát helyez ki a NYÍRVV. Két éve a csomó-
pont elõtt egy-egy sárga figyelmeztetõ tábla már jelzi a jár-
mûvezetõk számára, hogy a balra kanyarodóknak elsõbb-
séget kell adniuk. Most két újabb tábla hívja majd fel erre a
figyelmet felül-középen, a közlekedési lámpák mellett.

5. Szintén az idei évet érintõ változás, hogy a héten
pedig fekvõrendõrt épített a NYÍRVV a gyermekek bizton-
ságos közlekedése érdekében a Deák Ferenc utcán, a
Vécsey Károly Általános Iskola elõtt.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Adóosztálya tájékoztatja azon vállalkozókat, akik
társasági adóban feltöltésre kötelezettek, hogy az ipar-
ûzési adóelõleget a várható éves fizetendõ adó össze-
gére ki kell egészíteni legkésõbb 2015. december 21.
napjáig (tekintve, hogy december 20-a munkaszüneti
nap). Ezzel egyidejûleg bevallást is kell tenni. A be-
vallást akkor is be kell nyújtani, ha az adóelõleg-ki-
egészítés összege 0 forint.

A befizetést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11744003-15402006-03540000 számú számlájára
kell teljesíteni.

Az adóelõleg kiegészítésérõl szóló bevallás letölt-
hetõ a Polgármesteri Hivatal www.varoshaza.nyir-
egyhaza.hu honlapjáról.

Benyújtása történhet elektronikusan, postai kézbe-
sítéssel, vagy személyesen leadható a Nyíregyháza
Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrumában (Nyíregy-
háza, Rákóczi u. 4.), a 29-30. ablaknál.

A bevallási, fizetési kötelezettség késedelmes, vagy
nem teljesítése esetén mulasztási bírság megállapítá-
sára kerülhet sor.

ADÓBEFIZETÉSI HATÁRIDÕ

Hatvanegy hallgatót támogatott ebben az évben Nyír-
egyháza önkormányzata. A Rászoruló Hallgatókért Köz-
alapítvány Kuratóriuma felsõfokú tanulmányaik folytatá-
sához nyújtott egyszeri segítséget azoknak, akik sikere-
sen pályáztak a lehetõségre.

1996-tól segíti a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány azo-
kat a tehetséges fiatalokat, akik az iskolában jól teljesítenek,
de anyagilag hátrányos helyzetben vannak. Minden évben
kiír a szervezet egy pályázatot, ahol egyszeri, vissza nem

TÁMOGATÁS A HALLGATÓKNAK

Átmenetek címmel Fekete Nóra textilmûvész mun-
káit láthatjuk a Városi Galériában december 29-éig.

Valószínûsíthetõ, hogy az átmenet egy rövid szakasz
a fontos és mind magasabb minõségek között. Így lehet
ez Fekete Nóra munkái esetében is. Bár fiatal a szakmá-
jában, választott mûfajaiban érett gondolkodást mutat.
Textil faliképek, többrészes paravánok, papíralapú
kollázsvázlatok, ami a nagyméretû munkákat illeti, és
alkalmi ékszerek a kisebbek tekintetében. Mindezek
magas szakmaisággal. Kedvenc technikája a kollázs,
ahol az ipari és kézi festésû textilt effekt vonalakkal, fé-
mes szálhatású cérnával, gépvarrással rögzíti. Ezen app-
likációkkal, melyekhez bõrhatású és batikolt textilt, se-

lyemszatént, valódi hernyóselymet használ – motívu-
mokat értelmez és erõsít. A számszerûségében gazdag
anyag formátumain és méretein túl is elgondolkoztató
az absztrakció sajátos irányultsága tekintetében. Elemei
az anyag természetével együtt és külön is mozdulnak.
Formái kiérleltek. Alkalmi ékszereket is tervezett sza-
bad- és geometrikus formájú szegetlen textilmetszetek-
bõl, esetenként használt kezelt faszeletekkel. Ezeknek
kétségtelenül erõs ízlésformáló hatásuk van. Az összes-
ségében és ismételten gazdag anyag egy következete-
sen gondolkodó mûvészt takar. A kiállítást jó szívvel
ajánlom a mûvészetkedvelõknek.

(Szerzõ: H. Németh Katalin)

ÁTMENETEK
OLVASÓI LEVÉL

Ötvenéves a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Ebbõl
az alkalomból jubileumi ünnepséget tartottak szerdán a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban, ahol
bemutatták az idei év 4. számát is.

Az eseményre egykori és jelenlegi szerzõket is meghív-
tak. Köszöntõt mondott Seszták Oszkár, a megyei köz-
gyûlés elnöke, a folyóiratot pedig Karádi Zsolt fõszerkesz-
tõ mutatta be, aki hangsúlyozta, a Szabolcs-Szatmár-Be-
regi Szemle 50 év múltán is fontos szerepet tölt be a me-
gye kulturális életében.

ÖTVENÉVES A SZEMLE

Fekvõrendõrt épített a NYÍRVV a Deák Ferenc utcán, a Vécsey Károly Általános Iskola elé

térítendõ támogatásra jelentkezhetnek a diákok. Olyan isko-
lás adhatta be igényét, aki legalább 5 éve állandóan Nyír-
egyházán él, rendelkezik az elsõ diploma megszerzésére
vonatkozó felsõoktatási hallgatói jogviszonnyal, legalább jó
tanulmányi eredménye van, elsõéves hallgatók esetében
pedig a felvételi eljárás során 360 pontot értek el, ezeken
kívül pedig a családjukban az egy fõre esõ havi nettó jöve-
delem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj leg-
kisebb összegének kétszeresét, azaz az 57 ezer forintot.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ÉRTÉKTEREMTÉSHEZ

Jászai Menyhért alpolgármester azt mondta az ünnep-
ség elõtt, a hangsúly  a „rászoruló” kifejezésen van, mert
olyan gyerekekrõl van szó, akik magas színvonalon tanul-
nak. Hozzátette, ez egyfajta hozzájárulás az értékterem-
téshez a város részérõl.

A megadott határidõig 61 hallgató nyújtotta be pályázatát.
Valamennyien megfeleltek a kiírás feltételeinek, így a Kurató-
rium döntése értelmében 45, 35 és 25 ezer forint összegû tá-
mogatásban részesültek tanulmányi eredményük alapján.

Molnár József azt mondta, nagyon örül az elnyert
összegnek, hiszen ez kollégiumi költségeinél is sokat je-
lent majd, egyszerûbb lehet így az élete és a mindennapi
dolgok miatt sem kell már aggódnia.

Az elsõéves hallgatók részére egységesen 20 ezer fo-
rint összegû vissza nem térítendõ támogatást állapított meg
a Kuratórium. A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány
Kuratóriuma évente kétszer részesíti pénzösszegben a jó
tanulmányi eredménnyel rendelkezõ nyíregyházi fiatalo-
kat, akiknek ily módon segítik továbbtanulásukat.

 (Szerzõ: Mikita Eszter)

A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS
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KITÜNTETETT ATLÉTÁK ÉS EDZÕK
A Nyíregyházi Sportcentrum öt atlétája

és három edzõje utazott Budapestre, hogy
részesei legyenek a Magyar Atlétikai Szö-
vetség által szervezett Évzáró Díjátadójá-
nak.

A gálát a szövetség elnöke, Gyulai Mik-
lós nyitotta meg, aki a MOB sportigazgató-
jával, Fábián Lászlóval együtt jutalmazta a
legjobbakat. Itt kerültek átadásra a díjak az
Év legjobb atlétáinak és edzõinek, a nem-
zetközi versenyeken sikeresen szereplõ
sportolóknak és edzõiknek, illetve azoknak,
akik idén országos csúcsot állítottak fel.
Bakosi Péter, Szikszai Róbert, Káplár János,
Kerekes Dóra az U23 EB szereplésükért,
Helebrandt Máté az Universiadén elért
eredményéért, Bakosi Béla és Kerekes Lász-
ló kiváló edzõi munkájáért vehetett át elis-
merést. Különleges díjban részesülhetett
Bakosiné Szenczi Erika, aki az Európai At-
létikai Szövetség díját vehette át az után-
pótlás-nevelés területén végzett, mintegy
25 éves szakszerû munkájáért.

CÉL AZ OLIMPIAI SZINT

Bakosi Péter számára mozgalmas volt a
hét. A magasugró meghosszabbította szer-
zõdését a MARSO Kft.-vel, így a cég to-
vábbra is támogatja a felkészülését. Bíznak

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December 20., vasárnap 18.00 óra
Lelátó, benne: Nyíregyháza Spartacus–
Vasas labdarúgó-mérkõzés ismétlése

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

A kitüntetett nyíregyházi atléták és edzõk

December 18–20., péntek–vasárnap
Móra iskola, 4. Szabolcs Takarék Kará-
csony Kupa teremlabdarúgó torna

SPORTPROGRAM

12DECEMBER
SZOMBAT

CÍMVÉDÉS
Megvédte magyar bajnoki címét

Kovács Zoltán, az NYVSC Big Boxing
profi ökölvívója. A Felix Promotion
gálán az elsõ menetben kiütéssel gyõ-
zött a nyíregyházi bokszoló.

15DECEMBER
KEDD

VILÁGBAJNOK
Világbajnok lett Veres Amarilla. A

nyíregyházi kerekesszékes vívó az Egye-
sült Arab Emirátusokban zajló U23-as
VB-n nyert aranyérmet.

abban, sikerül teljesíteni az olimpiai kikül-
detési szintet.

– Jól sikerült a felkészülésem, bár most
egy kis betegség hátráltat, de a jövõ héttõl
ismét edzhetek. Rövidesen kezdõdik a
fedettpályás szezon, ahol szeretnék egyé-
ni csúcsot javítani. 229 centiméterben ál-
lapították meg a kvalifikációs szintet, ami
nagyon magas, egy ilyen eredménnyel EB-
n dobogón lehet végezni. Ennek ellenére
remélem, sikerül átugranom – mondta
Bakosi Péter.

A felkészülést Portugáliában kezdte
edzõtáborban a magasugró, majd Budapes-
ten készült. Januártól több nemzetközi ver-
seny vár rá, többek között egy felnõtt EB is.
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ADVENTI DÉLUTÁN ÖRÖKÖSFÖLDÖN. A „Magyar-
ságért” Polgári Civil Egyesület és Tóth Imre önkormányzati
képviselõ, a rendezvény szervezõi december 18-án 15.00
órától közösségi adventi délutánra várják az érdeklõdõket
a Móra Ferenc Általános Iskola melletti közösségi térre.
Köszöntõ (Petneházy Attila); ökumenikus istentisztelet; ka-
rácsonyi énekek; az iskola tanulóinak mûsora; ünnepi asz-
tal; a gyerekeknek ingyenes arcfestés és hajtogatós lufi.

SZÉP FENYÕ. A Móricz Zsigmond könyvtár Gyermek-
könyvtárának és Csiriptanya Játéktárának ünnepvárója.
December 19-én 9.30: Szép fenyõ, ó zöld fenyõ. Fenyõfa
készítése (a Csiriptanya Játéktárában). 23-án 14.00: Békés
karácsonyt mindenkinek! Karácsonyi üdvözlõlap készíté-
se (a Csiriptanya Játéktárában).

KARÁCSONYI DÉLELÕTT. Zenés karácsonyi családi
délelõttre várják az érdeklõdõket december 19-én 10.00
órától a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. Közremûködik a
Dongó együttes.

TÖBBSINCS KIRÁLYFI. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: december 19-én 11.00: Többsincs királyfi (árnyjáték).
16.00: Surranó és Brekkenõ. 20-án 11.00 óra: Álruhás Mi-
kulás. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

OROSI ADVENT. December 19-én 15.00 óra: Negye-
dik adventi gyertyagyújtás. Helyszín: XX. sz. Emlékpark.
Ünnepi mûsor, vendéglátás.

BUTYKAI KARÁCSONY a Butykai Közösségi Házban
december 19-én 17.00 órától.

ADVENTI HANGOK KONCERT a Váci Mihály Kultu-
rális Központban december 19-én 18.00 órától a
Fourtissimo Zenekar és az Angyalok Kara (ExperiDance
ének-zene tagozatának kórusa) közremûködésével. Jegyek
elõvételben kaphatóak a helyszínen.

MÚZEUMOK KARÁCSONYA. Várjuk együtt a „csodát”!
A Jósa András Múzeum karácsonya december 20-áig, min-
dennap 9.00–12.00 és 16.00–19.00 óra között a Kossuth

téri karácsonyi forgatagban. Kreatív kuckójukban minden-
nap más és más ajándékot készíthettek. Belépõ: egy mo-
soly! Óvodás és iskolás csoportok bejelentkezését az alábbi
telefonszámon várják: 06-20/420-1583.

MANDABOKORI KARÁCSONY a Mandabokori Mûve-
lõdési Házban december 20-án 16.00 órától.

„ÁTMENETEK”. Fekete Nóra textilmûvész „Átmenetek”
címû kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában. A tárlat
december 23-áig várja a látogatókat.

KARÁCSONYI ZENÉS ÁHÍTAT az Evangélikus Nagytemp-
lomban december 25-én 17.00 órakor. Közremûködik a gyü-
lekezet énekkara, Szilágyi Szilárd tenor, Sinka Katalin szop-
rán, Kiss Zoltán orgona, Kovács L. Attila karnagy.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 19., szombat 19.00 Az ördög, Mikszáth bér-
let, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Dajka bérlet, Krúdy Kamara
December 21., hétfõ 19.00 Az ördög, Szigligeti bér-
let, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Õze bérlet, Krúdy Kamara
December 22., kedd 19.00 Hair, Bérletszünet, Nagy-
színpad

A hazai könnyûzene csillagai lép-
tek fel múlt pénteken este a Nyír-
egyházi Fõiskola Kodály-termében,
a Retro Fesztiválon. Részletek sztár-
interjúkkal a gálából a Nyíregyházi
Televízió december 31-ei mûsorá-
ban. Képünkön Tóth Vera és Kökény
Attila énekel.

RETRÓ A SZÍNPADON
ÉS A TV-BEN

MOONDAWN DEPECHE MODE Fan Club Nyíregyhá-
za december 26-án 21.00 órától a Romkertben (Rákóczi u.
46.). Dj’s: dp, Josef, Zsola. Projektoros kivetítés egész éjjel!

LEVELEZÕLAP-KIÁLLÍTÁS. A karácsonyi ünnepkör ké-
pes levelezõlapokon címû kiállítás a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola szervezésében, az
iskola aulájában. Megtekinthetõ: január 6-áig.

                  KARÁCSONYKOR,
SZILVESZTERKOR

Bár a tévés jubileumi év hivatalosan márciusig tart,
a 2015-ös esztendõ heteken belül véget ér, a képer-
nyõn igazi retró felvételekkel. A teljes karácsonyi hét-
végén és az óév utolsó estéjén is számos érdekességet
kínálunk a három évtizedes múltidézés jegyében. A
30 esztendõs Nyíregyházi Televízió az ünnepek ide-
jén persze nem csak az archívumból válogat. Így mû-
sorra tûzzük a filharmónia sorozat számos idei kon-
certjét (például a Bohém Ragtime Jazz Banddel), a vá-
rosi nagykoncertet a Cantemus-szal és Benkó Sándor
emléke elõtt is tisztelgünk a Nyíregyházához kötõdõ
Benkó-misével. Emellett a Szalagavató sorozat is újabb
darabokkal folytatódik, és 27-én, délután a nyarat va-
rázsoljuk adásba a Sunshine szülinappal. Szilveszter
éjszakáján pedig a Retro Fesztivál Gálamûsorból vá-
logatunk, sztárinterjúkkal, valamint újra láthatják a tíz-
éves 4 for Dance jubileumi produkcióját, és számos
izgalmas csemegét a régmúltból, köztük mulattató
színházi epizódokkal, s egy rendszerváltás-korabeli
Rádiókabaréval... További részletek folyamatosan a
nyiregyhaza.hu-n, teljes mûsorrend a nyiregyhazi-
tv.hu-n. Töltse velünk az ünnepeket!
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„AMÍG ÉLT, MINDENKI SZERETTE,
AMINT MEGHALT, MINDENKI SIRATJA”

Leffler Sámuel halálának 100. évfordu-
lója alkalmából, a Nyírvidékbõl idézzük
ezt a mondatot, amely a temetését köve-
tõen jelent meg a lapban. A búcsúztató
sorokból kiderül, hogy egy kedves és fá-
radhatatlan polgárát veszítette el a város.
Megérdemli, hogy felidézzük alakját!

1851. május 26-án született Rima-
szombatban. A bölcsészeti és teológiai ta-
nulmányait Pozsonyban végezte. 1874-
ben szerezte meg a lelkészi képesítést és
még ugyanebben az évben Nyíregyhá-
zára került, elõbb segédlelkésznek, majd
tagja lett az Evangélikus Fõgimnázium
elsõ nagy tanári karának. Sokoldalúságát
bizonyítja, hogy természettanból, majd
latin nyelv- és irodalomból szerzett tanári képesítést. A
gimnázium tanulói körében önképzõkört, majd ének-
és zenekört szervezett. 1904-tõl nyugdíjba vonulásáig,
1914-ig igazgatója is volt e nagy múltú intézménynek.
E negyven esztendõ alatt „keze alól a tanítványok ezrei
kerültek ki”. Latin filológiai cikkeit és fordításait õrzik
az iskola évkönyvei, míg Római irodalomtörténete ke-
resett kézikönyv volt a középiskolákban.

Geduly Henrik szerint Leffler „egyike a legkedvesebb,

legrokonszenvesebb alakoknak s Nyír-
egyháza legtevékenyebb férfiainak”. A
tanítás mellett számos társadalmi megbí-
zatást is vállalt. Ezek közül néhány: el-
nöke volt a Polgári Olvasó Egyletnek, a
városi Jótékony Nõegyletnek titkára, az
egylet által alapított Nõi Ipariskolának
pedig elsõ igazgatója. Mindezek mellett
tagja volt a városi képviselõ-testületnek
és a megyei törvényhatóságnak is. Négy
éven át a városi levéltár iratanyagát ren-
dezte, így városunk történetébe is bele-
ásta magát. A Borovszky-féle vármegyei
monográfiába õ írta meg a Nyíregyháza
történetét bemutató részt.

A király 1905-ben arany érdemkereszt-
tel, 1915-ben pedig királyi tanácsosi címmel tüntette ki.
1915. december 19-én hunyt el. Temetésén a gimnáziu-
mi utóda, Vietórisz József mondott búcsúztató beszé-
det: „Egész virágerdõ lenne ez a ravatal, ha csak egy
szál rózsát dobna rá mindenki, akivel valaha jót tett a
mi Leffler Sámuelünk...” 1987 óta egy, a Korányi Fri-
gyes utcából nyíló utca õrzi nevét.

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész;
www.emlekjelek.hu)


