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FEJLESZTÉSEK.
ContiTech, LEGO,
MARSO, Michelin. 
Megkérdeztük, milyen
fejlesztéseket tervez-
nek a közeljövõben.FENYÕÁRUSÍTÁS
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KÖZGYÛLÉS.
10 új projekt indulhat
el hamarosan Nyíregy-
házán, 6,5 milliárd
forint értékben. Ezt a
város polgármestere
jelentette be.

MÁR KAPJÁK AZ ÖNKORMÁNYZATI TÛZIFÁT A RÁSZORULÓK
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata foko-

zott figyelmet fordít a rászoruló személyekre és családok-
ra a téli idõszakban. A gondoskodás egyik területe a „szo-
ciális” tûzifa osztása, aminek részleteirõl a városházáról
és a Városüzemeltetõ cégtõl kaptunk információkat.

A hidegre való tekintettel Nyíregyháza MJV Önkormány-
zata tûzifát biztosít a rászoruló személyek részére. A tûzi-
fa osztása december elején, múlt hét pénteken kezdetét
vette. A tûzifa az év során elvégzett faápolási, -kivágási és
gallyazási tevékenység során gyûlt össze, a papírbrikettet
pedig a hajléktalan közfoglalkoztatási program résztvevõi
állították elõ.

IGÉNYT KELL BENYÚJTANI
A rászoruló családok a Nyíregyházi Család- és Gyer-

mekjóléti Központnál nyújthatják be igényüket. Az önkor-
mányzat tervei szerint december hónaptól 3500 mázsa
tûzifát, továbbá 448 zsák brikettet oszt ki az intézmény

javaslata alapján a NYÍRVV Nonprofit Kft. Pozitív elbírá-
lás után a családonkénti 4 mázsa tûzifát és 1 csomag bri-
kettet a NYÍRVV központi telephelyén, Nyíregyházán, a
Tüzér u. 2–4. szám alatt (hétfõtõl csütörtökig, 8.00–14.00
óráig) vehetik át.

LOGISZTIKAI KÉRDÉSEK
A szállításról mindenki maga kell, hogy gondoskodjon. A

külterületi városrészekben és bokortelepüléseken élõk a tá-
volság miatt sok esetben nem tudták megoldani a fa elszállí-
tását, ezért a Városüzemeltetõ társaság az igénylõk számá-
nak megfelelõ mennyiséget kiszállítja a külterületi városré-
szekbe. Az idõs, beteg, mozgásukban korlátozott rászorulók
a tûzifa feldarabolásához kérhetik a mezõõrök segítségét.
További információ a 42/452-651-es telefonszámon vagy
személyesen a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont telephelyein (Nyíregyháza, Tas u. 2., Vécsey u. 15.,
Huszár tér 5. szám alatt) ügyfélfogadási idõben kérhetõ.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Ez a farakás is arra vár a NYÍRVV telephelyén, hogy
kályhába kerülve a rászoruló családok otthonait

melegítse

MOZGALMAS ESZTENDÕT ZÁR AZ IDÕSÜGYI TANÁCS
Idén utolsó alkalommal ülésezett kedden Nyíregyháza MJV Idõsügyi Tanácsa,

mely 2012 óta vitatja meg rendszeresen a nyugdíjasokat érintõ témákat, hiszen a
városvezetés kiemelt figyelmet fordít ezekre a területekre is. Fintor Károlyné titkár a
Nyíregyházi Televízió kérdésére kifejtette: – Sûrû volt 2017, sok programmal. Azzal
indult, hogy megjelent a 2015/16-os Élettörténetek címû könyv elsõ kötete, aztán
volt az idõsöknek tömegrendezvénnyé fejlõdött sporttalálkozója, de részt vettünk Ki
mit tud? versenyeken, vetélkedõkön és egy ingyenes állatparki sétán is. A tanácsko-
záson a karácsonyi pályázatokról elhangzott: ez egy évek óta jól mûködõ rendszer,
generációs programokra lehet pályázni a civil szervezeteknek az önkormányzatnál,
hét és fél millió forint van szétosztva. Az a cél, hogy ne külön, hanem együtt szer-
vezzék meg az ünnepségeket az idõsek és az óvodások. A budapesti nyugdíjas (köz-
lekedési) kártya (Rigó) pedig a nyíregyháziakat is érinti, érdemes tájékozódni róla.

TÁRT KAPUKTÁRT KAPUK

Színes és informatív programokkal teli nyílt napra várták a végzõs középiskolásokat,
gimnazistákat, szüleiket és tanárokat a Nyíregyházi Egyetemen, ahová megérkezett a
Mikulás is, aki játékokkal és ajándékkal lepte meg a közönséget. Az intézmény a köz-
gyûlésen is téma volt. (Részletek a 6. oldalon.)
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90. SZÜLETÉSNAP
A napokban ünnepelte 90. születés-

napját Rókabokorban Gerliczki Mi-
hályné, aki nagyon szeret televíziót
nézni és keresztrejtvényt fejteni. A
szépkorút három gyermeke, hat uno-
kája és tizenegy dédunokája köszön-
tötte.

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS
Családi délutánt tartottak november

30-án, csütörtökön a nyíregyházi Szent
Imre Katolikus Óvodában. Az intéz-
ményben a kicsik, szüleikkel együtt
adventi koszorúkat és karácsonyi dí-
szeket is készíthettek, ezzel is hango-
lódva a közelgõ ünnepekre.

SEBESSÉGKORLÁTOZÁS
Sebességkorlátozás lépett életbe az

Alkotás utcán. Most már az arra közle-
kedõk csak maximum 30 km/h-s sebes-
séggel hajthatnak az útszakaszon. Erre
azért volt szükség, mert az utca egyik
oldalán sincs járda kiépítve, vagyis a
gyalogosok az úton is közlekednek.

INTEGET A NAGYSZAKÁLLÚ
Már integet a Mikulás a Búza téri pi-

accsarnok tetején. A NYÍRVV Nonprofit
Kft. munkatársai péntek reggel szerel-
ték fel a másfél mázsás télapófigurát,
ami a hagyományokhoz híven egy fe-
nyõerdõ közepébõl, mosolyogva kö-
szönti a Búza tér felé járókat.

ROTARY MIKULÁS
A Jósa András Múzeumban köszön-

tötte a nyíregyházi Rotary Club Miku-
lása a fogyatékkal élõ és a hátrányos
helyzetû gyermekeket, akik nemcsak
ajándékcsomagot kaptak tõle, hanem
bábelõadáson, és többek között arc-
festésen is részt vehettek.

MIKULÁS-FUTÁS
25 éve minden évben megrende-

zik Nyíregyházán a Mikulás-futást.
Szombaton 10 órától ismét elrajtolha-
tott a mezõny a Városi Stadionban. A
táv mindössze 400 méter volt az ovi-
soknál, az iskolásoknál és a családok-
nál is.

MOTOROS MIKULÁSOK
Nyíregyházán már többéves hagyo-

mánya van, hogy a motorosok a Mik-
lós naphoz legközelebb esõ hétvégén
meglepik a gyerekeket. Vasárnap dél-
után a Jósa András Oktatókórházban
tûntek fel. Itt a gyermekosztályon lévõ
kis pácienseknek hoztak finomságokat.

1500 CSOMAG
A Pa-Comp Kft. 1500 mikuláscso-

magot ajánlott fel Nyíregyháza MJV
Önkormányzata részére. Az adományt
az önkormányzat a Nyíregyházi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ közre-
mûködésével juttatta el a hátrányos
helyzetû gyerekek családjaihoz.

KÖLCSÖN FENYÕ VISSZAJÁR

EGYRE TÖBB AZ OKOS
PARKOLÓAUTOMATA

INGYENES LESZ A PARKOLÁS
Mint azt a korábbi években is megszok-

hatták a városlakók, 2017. december 21.
(csütörtök) és 2018. január 1. (hétfõ) között
ingyenes lesz a parkolás a NYÍRVV Nonprofit
Kft. által üzemeltetett parkolókban.

Tudnak magyar, angol és német nyel-
ven, ráadásul folyamatosan kommunikál-
nak a központtal is. Az úgynevezett okos
parkolóautomatákból eddig 13 volt a vá-
rosban, a napokban azonban öt újabbat
helyezett ki a NYÍRVV Nonprofit Kft. a
Bocskai, a Széchenyi, a Bujtos utcákon,
valamint a Bessenyei téren.

Az új automaták használata egyszerû,
nyomógombokkal mûködtethetõ, és az au-
tomata kijelzõje a kezelés minden lépését
kiírja. A jegyváltáshoz be kell írni a jármû
rendszámát, melyet a gép a parkolójegyre
is rányomtat. A menüben a kor elvárásai-
hoz igazodva több nyelvbõl lehet válasz-
tani. Az automaták folyamatosan kommu-
nikálnak a központtal, riasztórendszerrel
vannak ellátva, és központilag programoz-
hatók. A napokban kihelyezett parkoló-
automatákkal most már 18-ra növekedett
azok száma, amelybe a rendszámot is be
kell írniuk a városlakóknak.

Nyíregyházán egyébként 3204 parko-
lóhelyet és 65 parkolóautomatát üzemel-
tet a NYÍRVV Nonprofit Kft. A parkolási
tevékenységbõl (várakozási díj, pótdíj)
származó bevételt a társaság által végzett
városfejlesztési feladatokra fordítják.

Bár még 16 nap hátravan karácsonyig,
sokan már most válogatnak az örökzöl-
dek között. A kínálat a tavalyihoz hason-
lóan óriási, és egyelõre úgy tûnik, az árak
sem változtak. Az egyik legkeresettebb
fenyõféle, a luc méterára 2000–2500 fo-
rint körül alakul, az ezüsté pedig 4000–
4500 forint. Aki azonban nem akar ennyit
fizetni érte, akár kölcsönözheti is.

Árusokból az idén sem lesz hiány, az
ünnepekig csaknem két és fél millió kará-
csonyfának valót adnak el az országban
annak ellenére, hogy egyre több mûfenyõt
vásárolunk. Az igazi nagy roham decem-
ber közepén várható, a legtöbben az ün-
nep elõtt vásárolják meg a díszíteni valót.
A legolcsóbb továbbra is a lucfenyõ lesz,
a legdrágább pedig a nordmann, aminek
méteréért akár 8–9000 forintot is elkérnek
majd.

– Már sokan keresik a fenyõket, de a nagy
szállítmányt csak az elõttünk álló hétvégé-

re várjuk. A korábbi évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy mindig december 10-étõl
kezdõdik el az igazi roham. Az árak nem
változnak, körülbelül annyiba kerül majd a
fenyõk méterára, mint tavaly. Elõször min-
dig a legkisebb, egy-másfél méter körüli
fákat veszik meg a vásárlók. Meglepõ, hogy
idén kifejezetten nagy mennyiségben fogy
a konténeres is – tudtuk meg az egyik nyír-
egyházi kertészettõl.

A LUC VISZI A PRÍMET

Az árusok azt mondják, a legtöbben luc-
fenyõt vesznek, de a nordmann- és az ezüst-
fajta is egyre felkapottabb. Akik azonban
sajnálnak értük ennyit kiadni, azok akár már
kölcsönözhetik is, amire – Nyíregyházán is
– egyre több helyen lehetõség nyílik. En-
nek feltétele, hogy január 7-éig vissza kell
vinni a fenyõt, és ebben az esetben az ere-
deti ár felét le lehet vásárolni.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Bocskai u. 31.
Széchenyi u. 3.
Bessenyei tér 13–15. között
Bessenyei tér 4–6. között
Bujtos u. 8.
Hõsök tere 9.

Bercsényi u.
Hunyadi u.
Hungária Biztosító
Szabadság tér – Krúdy-ház
Könyvtár
Római katolikus templom

Skála Áruház – Vodafone
Skála Áruház – Tulipa Kft.
Országzászló tér
Kálvin tér
Hõsök tere 2.
Hõsök tere 12.

OKOS PARKOLÓAUTOMATÁK HELYSZÍNE
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FEJLESZTÉSEKBEN GONDOLKODNAK A CÉGEK (I.)
Az alapkõletétel és szalagátvágás már csak a látványos részei egy fejlesztés-

nek, amit rengeteg elõkészület elõz meg. S akkor is lehet elõrelépés, ha nem
ennyire szembetûnõ, de gyarapodik például a létszám. Néhány nagyobb Nyír-

CONTITECH MAGYARORSZÁG KFT.

NAGYSZABÁSÚ ÉPÍTKEZÉSEK, MUNKAHELYTEREMTÉS

A ContiTech-nél folyamatos a munkahelyteremtés a
beruházások következtében

A Michelin még 2015-ben indított jelentõs beruházást,
aminek már látszik az eredménye

„A  Michelin  Hungária
Kft. nyíregyházi személyab-
roncsgyárában olyan autók-
ra készülnek abroncsok,
mint a Porsche, a Ferrari
vagy a Land Rover. A szu-
persport szegmens piaci el-
várásainak megfelelõen a
kisszériás, gyakori méretvál-
tást igénylõ, kiváló teljesít-
ményû termékek gyártása
különleges szakértelmet kí-
ván. A gyár folyamatosan al-
kalmazkodik a vevõi igé-
nyekhez. A 2015-ben indí-
tott, 40 millió eurós beruhá-
zás eredményeként 100 új
munkahely jött létre. Meg-
kezdõdhetett az újfajta, de-
fekttûrõ abroncsok gyártása

egyházán mûködõ céget kérdeztünk meg arról, mit terveznek a közeljövõben, s
a válaszok is a teljesség igénye nélkül születtek, hiszen több, még nem kommu-
nikálható projekt elõkészítése zajlik a háttérben – s nem csak náluk.

A LEGO terve továbbra is egyértelmû – a kapacitás
növelése

A MARSO-nál egyre nagyobb szerep jut a
digitalizációnak

„A ContiTech Magyaror-
szág Kft.-nél, a Continental
nyíregyházi telephelyén a
korábbi években és a jelen-
leg is zajló fejlesztéseknek
köszönhetõen a cég stabil
háttérrel rendelkezik. Az
egyik legfontosabb mérföld-
kõ a személygépkocsi hûtõ-
fûtõ tömlõk gyártásának be-
indítása a Volkswagen vala-
mennyi európai gyára szá-
mára, melynek fejlesztését
a második kaucsuk-keverék
keverõsor beüzemelése mel-
lett a jövõ évre tervezzük. Az
új technológiai beruházáso-
kat, a meglévõ késztermék
és egyes légrugó termékek
gyártáskapacitásának bõví-
tését új logisztikai épület is
követi. A kaucsuk-keverõ
centrumunk egy kétszintes
(2000 négyzetméteres) rak-

tárkomplexummal bõvül,
míg a gyár többi egységének
kiszolgálására egy másik
4500 négyzetméteres lo-
gisztikai csarnok épül. Ezen

beruházások eredménye-
ként továbbra is hozzájáru-
lunk az újabb munkahelyek
teremtéséhez Nyíregyházán
és a térségben.”

LEGO MANUFACTURING KFT.

TOVÁBB ÉPÜL A GYÁR
„A 2014-ben átadott,

mintegy 122  000 négyzet-
méteres új LEGO gyár egyes
termelési területei a kapaci-
tásigény növekedése miatt
hamar szûkösnek bizonyul-
tak. Mivel a termelési kapa-
citásunkat folyamatosan a
piaci kereslethez igazítjuk,
egy újabb beruházás kere-
tében tovább építjük a
gyárunkat. A jelenleg már
javában zajló bõvítés a ter-
vek szerint mintegy felével
növeli meg a gyár területét,
új termelõcsarnokok, kiszol-
gálóhelyiségek, kézi és au-
tomata raktárak épülnek.
Emellett új technológiák te-

lepítése és újabb termékek
gyártása várható a közeljö-
võben. A nagyszabású fej-
lesztéseknek köszönhetõen

tehát még több gyerekhez
juthatnak majd el a Nyíregy-
házán készülõ LEGO játé-
kok.”

MARSO KFT.

INFORMATIKAI INNOVÁCIÓ

MICHELIN  HUNGÁRIA KFT.

NÖVEKVÕ KAPACITÁS, RUGALMASSÁG

is. Nõtt a gyár méretváltási
kapacitása, még rugalma-
sabban tud reagálni az elsõ-

szerelõi és utánpótláspiac
megrendeléseire.”

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

„A MARSO Kft. jövõje az
innovációban rejlik. Az in-
formatikai fejlesztésekre és a
vevõi elégedettséget szolgá-
ló új, „mobil- és okos-
készülék-barát” megoldá-
sokra koncentrálunk. 2017-
ben elsõként jelentünk meg
a piacon MARSOPONT mo-
bilalkalmazásunkkal, amivel
többek között egyszerû idõ-
pontot foglalni szervizeink-
be, lehetõséget nyújt az au-
tónk költségeinek nyilvántar-
tásában, sõt, a jövõben akár
szervizkönyvként is szolgál-
hat. A technológiai fejlõdés
hihetetlenül gyorsan zajlik
napjainkban és hoz újabbnál

újabb lehetõségeket. A fo-
gyasztói igényeket is meg-
elõzve-formálva szeretnénk

lépést tartani a 21. század in-
formációtechnológiai vív-
mányaival.”

FONTOS HATÁRIDÕ – HELYI IPARÛZÉSI
ADÓELÕLEG FELTÖLTÉSE DECEMBER 20.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Adóosztálya tájékoztatja az adózókat, hogy de-
cember 20-áig a helyi iparûzési adóelõleget a várható éves fizetendõ adó összegére
ki kell egészíteni (feltölteni) azon vállalkozóknak, akik társasági adóban adóelõleg-
kiegészítésre (feltöltésre) kötelezettek, és ezzel egyidejûleg bevallást is kell tenniük.
A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adóelõleg-kiegészítés összege 0 Ft, azaz
fizetési kötelezettség nincs.

A befizetést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 11744003-15402006-03540000 számú számlájára kell teljesíte-
ni.

Az adóelõleg kiegészítésérõl szóló bevallás letölthetõ a Polgármesteri Hivatal
honlapjáról (www.varoshaza.nyiregyhaza.hu ADÓOSZTÁLY ROVATA/iparûzési adó
bevallás). Benyújtása történhet elektronikus úton, postai kézbesítéssel, vagy szemé-
lyesen leadható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrumában (Nyíregyháza, Rákóczi
u. 4.), a 30-as, 31-es számú ablakoknál.

A bevallási kötelezettség késedelmes vagy nem teljesítése esetén mulasztási bír-
ság megállapítására kerülhet sor.

Nyíregyháza, 2017. december 6.
dr. Kása Brigitta

aljegyzõ
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KILENCEDIK FÉLÉVÉT ZÁRTA A „MOZDULJ NYÍREGYHÁZA”!
Szeptembertõl decemberig összesen 12 héten keresz-

tül, hetente 24 foglalkozás, 12 helyszínen kínált sporto-
lási lehetõséget minden korosztály számára hétközna-
pokra és hétvégékre egyaránt ingyenesen.

Továbbra is igen népszerû volt a gerinctorna, a zumba,
az aerobik és a fitt-jóga, illetve magas látogatói létszám-
mal mûködtek hétrõl hétre a pilates, a funkcionális tré-
ning és a külterületeken indított gerinctorna foglalkozá-
sok – tájékoztatta szerkesztõségünket Hornyák Enikõ, az
önkormányzat sportreferense.

KICSIK ÉS IDÕSEK

Röviden összefoglalva: a vártnál is nagyobb sikert aratott
az õsszel bevezetett szenior táncház, melyen egyre növek-
võ létszámban jelentek meg a mozogni vágyó idõskorúak.
A gyermekek számára szervezett „Mozduljka”, valamint a
családi foglalkozások kínálata is tovább bõvült. Az elmúlt
3 hónap alatt igen népszerûvé vált a lövészet, az atlétika és
a judo, illetve telt házzal zárt a családi tollas. A városlakók
számára megnyitott tekecsarnok és lõtér is sok érdeklõdõ
családnak kínált élményben gazdag vasárnapi kikapcsoló-
dást. Az õszi sorozat széles körû kínálatában idén is családi
hangulatban tartottak gyerekzumba, MediBall és gerincjó-
ga órákat, továbbá igen aktív zsírégetés zajlott a nordic
walkingon és a funkcionális edzéseken.

HETENTE 2500-AN

A program sikerének fõ kulcsa az emberi tényezõ: a
benne részt vevõk hozzáállása – emelte ki a sportrefe-

rens. – Köszönjük az oktatók odaadó és lelkiismeretes mun-
káját, a tornatermeket és létesítményeket üzemeltetõk se-
gítõ együttmûködését, és nem utolsósorban a foglalkozá-
sokon részt vevõk aktivitását, hiszen hetente több mint
2500 nyíregyházi lakos bizonyítja, hogy van igény a kö-
zösségformáló és egészségmegõrzõ hatással is bíró ingye-
nes önkormányzati programra.

Zenés gyermektorna is várta a kicsiket minden hétfõn a Kodályban

FOLYT. KÖV.
A következõ év elõkészületei már zajlanak és 2018-

ban új elemekkel kiegészítve folytatjuk! És aki még nem
élt a „Mozdulj Nyíregyháza!” lehetõségeivel, bejelentkez-
het az év utolsó foglalkozására: december 10-én Családi
teke várja a családokat a Városi Stadionban – tekintett elõre
Hornyák Enikõ.                              (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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ÚJ GYALOGÁTKELÕHELYEK
Idén három helyszínen alakított ki új gyalogátkelõhe-

lyet a városban a NYÍRVV Nonprofit Kft. A cél ezekkel a
közlekedés biztonságának javítása volt. A beruházások 8
és fél millió forintba kerültek.

Dicsõ Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. út- és közterület-
kezelési csoportvezetõje a Nyíregyházi Televíziónak el-
mondta, az Eperjes és Gádor Béla utca csomópontjánál
(képünkön), az Epreskert és a Nyár utca keresztezõdésé-
nél, valamint Nyírszõlõsön a Szõlõskert utca és Kollégi-
um utca találkozásánál alakítottak ki új gyalogátkelõhe-
lyeket, amelyeket lakossági igények alapján terveztettek
és engedélyeztettek.

A fejlesztés során a szakemberek olyan helyszíneket
választottak, ahol nagy a gyalogosforgalom, ebbõl faka-
dóan a balesetveszély is, tehát a közlekedés biztonságá-
nak javítása volt a cél. A városüzemeltetõ cég a jövõ év-
ben is folytatja az új gyalogátkelõhelyek kialakítását. Újabb
négy helyszínen tervezik a biztonság növelését, már az
elõkészítése is zajlik ezeknek a projekteknek.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Ünnepélyes keretek között átadták az új aszfaltutat
Rozsrétszõlõn, az Ösvény utcán kedden. A korábbi föld-
utat 822 méteres szakaszon burkolták le, a munkák so-
rán útalapot, szegélyeket építettek, illetve kialakították a
csapadékvíz elvezetéséhez szükséges létesítményeket. A
beruházás 122 millió forintba került.

Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, idén is ha-
táridõre, november 30-áig elkészültek a tervezett út- és
járdaépítési, valamint -felújítási munkák a városban. Ezekre
az önkormányzat saját forrásból közel 700 millió forintot
fordított, s az évtizedes lemaradásokat pótolva, ez is egy a

A ROZSRÉTSZÕLÕN ÉLÕK RÉGI VÁGYA TELJESÜLT
HARMINC ÉVET VÁRTAK AZ ASZFALTOZÁSRA AZ ÖSVÉNY UTCÁN

közel 100-ból, amit az elmúlt években kialakított straté-
gia mentén megcsináltak.

Jellemzõen a külterületeken fejlesztettek, Nyírszõlõsön,
Sóstóhegyen, Kistelekiszõlõben, a Déli ipartelepen és
Rozsrétszõlõn. Az Ösvény utcán épült a leghosszabb, ahol
a lakosok több mint 30 éve vártak az aszfaltozásra.

Ebben az évben hat utcában 2143 méter hosszúságú
szakaszon épített új utat, három helyszínen pedig 1383
méter hosszon útfelújítást végzett a NYÍRVV Nonprofit Kft.
Ezeken a helyeken a csapadékvíz-elvezetési problémákat
is megoldották a szakemberek. Az önkormányzat a tervek
szerint a jövõ évben is folytatja az út- és járdaépítéseket
Nyíregyházán, az elõzõ évek gyakorlatát folytatva.

Vassné Harman Gyöngyi térségi önkormányzati képviselõ, dr. Kovács Ferenc polgármester és Képes Józsefné
Ösvény utcai lakos szalagátvágással adta át az új aszfaltutat a városrész lakóinak
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ÚJABB 6,5 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKÛ FEJLESZTÉS
Megérkeztek a támogatói döntések: 10 új projekt in-

dulhat el hamarosan Nyíregyházán. Ezt a város polgár-
mestere jelentette be a múlt csütörtöki közgyûlésen. Dr.
Kovács Ferenc kiemelte, több mint 6,5 milliárd forint ér-
tékben valósulhatnak meg fejlesztések.

Kitüntetés átadásával kezdõdött november utolsó nap-
ján a városi közgyûlés. Az „Együtt Egymásért” „Burger Ist-
ván-díj”-at Pálócziné Székelyföldi Ágota kapta. A család-
segítõ több mint 30 éve dolgozik a Nyíregyházi Család- és
Gyermekjóléti Központban. Méltatásában elhangzott: fel-
adatát fáradhatatlanul, kiemelkedõ szakmai tudással végzi.

BURGER-DÍJAS CSALÁDSEGÍTÕ

– Nagyon szeretem ezt a munkát, mert ugyan nagyon ne-
héz, de nagyon szép! Óriási kitüntetésnek tartom ezt a díjat
– egyáltalán nem számítottam rá. Nagy meglepetésként ért,
de nagy megtiszteltetés és nagy öröm is egyben, hogy 32 éve EGYETEMI TÉNYEK

A napirendi pontok között szerepelt a Nyíregyházi Egye-
tem helyzetérõl, jövõjérõl szóló szóbeli tájékoztató. Az
intézmény rektora, Vassné dr. Figula Erika az ülésen ki-
emelte: egyedülálló infrastruktúrával mûködik a Nyíregy-
házi Egyetem. 12 intézete, mintegy 4000 hallgatója és 200
oktatója van a felsõoktatási intézménynek. Az egyetem
19 alapképzési, 16 mesterképzési szakkal várja az érdek-
lõdõket. Ezen kívül 4 felsõoktatási szakképzés és 47 szak-
irányú továbbképzés is elérhetõ az intézményben, vala-
mint korszerû laborok és mûhelyek, kiállítóterek és kon-
certtermek, LEGO közösségi tér biztosít tanulási és kikap-
csolódási helyszínt a hallgatóknak, érdeklõdõknek. Össze-
sen 13 képzési terület van ma Magyarországon, a Nyír-
egyházi Egyetem ebbõl 10 területen képez kitûnõ szak-
embereket.

USZODA ÉPÜL A BELVÁROSBAN

A közgyûlés korábbi határozatával hozzájárult ahhoz,
hogy az AQUA SE, az általa a Magyar Vízilabda Szövet-
ség felé benyújtott pályázat sikeres elbírálása esetén TAO-
s forrásból uszodát építsen Nyíregyháza belvárosában.
Most már a létesítmény kivitelezéséhez szükséges önerõ-
elõleg jóváhagyásáról döntöttek a képviselõk.

Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati
képviselõ, Fidesz-KDNP: Az önkormány-
zaté lesz a létesítmény

– Természetesen a város adja hozzá azt
az ingatlant, amin megvalósulhat ez az 50
méteres, 10 pályás uszoda. Ez a napirendi
pont tárgyalja részletesen a feltételeket,
hiszen még elõttünk áll a tervek elkészíté-

se, s csak utána láthatunk hozzá a kivitelezéshez. Az elõ-
terjesztésben szerepel az is, hogy amint megtörténik en-
nek az uszodának a használatba vétele, átadásra kerül az
önkormányzat részére, hiszen az önkormányzat jó gaz-
daként fenn tudja majd tartani és hasznosítani tudja az
uszodát.

dolgozom a pályán és munkámat elismerték. Ez erõt ad ne-
kem a további évekhez és a további munkához – nyilatkozta
a Nyíregyházi Televíziónak a kitüntetett.

NEM KÕBE VÉSETT RENDSZER

A napirendek elõtt több képviselõ is felszólalt – kérdé-
seik, felvetéseik többsége ismét a Mezõ, a Bethlen Gábor
és a Vasgyár utca keresztezõdésének fejlesztésével kap-
csolatosak voltak. Dr. Kovács Ferenc polgármester a té-
mával kapcsolatosan kiemelte, a csomópont áteresztõké-
pessége javult, történt már forgalomszámlálás is, és ahogy
az már többször is elhangzott, néhány hónap múlva felül-
vizsgálhatják a közlekedési rendet.

SZÁMUNKRA KEDVEZÕ DÖNTÉSEK
A két közgyûlés között történt események összefoglaló-

ját pedig fontos információkkal egészítette ki dr. Kovács
Ferenc polgármester. Arról is tájékoztatta a képviselõket, a
kormány jóváhagyta a négycsillagos, épülõ hotelhez szük-
séges – jövõre tervezett – 900 millió forint összegû hitelfel-
vételt. – Az elmúlt hónapban 10 TOP-os projektünkhöz ér-
kezett meg hivatalosan a támogatói döntés, összesen 6 mil-
liárd 506 millió forint értékben. Ezek a pályázatok még ta-
vaszi közgyûléseken szerepeltek, most már készülnek a tá-
mogatói szerzõdések és tudjuk indítani a projekteket.

Nagy László önkormányzati képviselõ,
MSZP: Túlzott a norma emelése

A közgyûlésen az élelmezési nyersanyag-
norma megállapításáról is döntöttek. Ezzel
kapcsolatosan az MSZP-s Nagy László el-
mondta: – Minden évben van élelmezési
nyersanyagnorma „ármegállapítás”.
Összességében az infláció mértékéig a

nyersanyagnorma emelésével egyetértenénk, de miután
az infláció mértékét meghaladja, ezért nem tudjuk elfo-
gadni a nyersanyagnorma emelését.

ELFOGADTÁK A TÁJÉKOZTATÁST

A képviselõk elfogadták Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának 2017. évi, elsõ három negyedéves
költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tá-
jékoztatást. Az idei elõirányzatot 47,1 milliárd forint
összegben hagyta jóvá a közgyûlés, a költségvetés módo-
sítására év közben két alkalommal került sor, így az összeg
52,4 milliárd forintra módosult. A pénzforgalmi mérleg
szerint a költségvetés teljesítése mintegy 80 százalékos.

Béres Csaba önkormányzati képvise-
lõ, Jobbik: A tervek szerint történik

– A beszámoló alapján minden a tervek
szerint zajlik, a 2017. évi költségvetésnek
annak rendje és módja szerint történik a
végrehajtása. Mi alapjában véve nem fo-
gadtuk el a költségvetést, hiszen itt is több
ízben volt tervezve hitelállomány-felvétel.

Jelenleg, többek között a különbözõ beruházásokhoz ezek
az összegek továbbra is még tervbe vannak véve. De ahogy
mondtam, a tervek szerint történnek a dolgok, jelenleg nin-
csen likviditási probléma sehol és minden olyan formában
történik, ahogy azt a tervezet szerint elképzelte a város.

RENDELETEK, MÓDOSÍTÁSOK

A közgyûlésen többek között döntöttek még a reklám-
hordozók üzemeltetésébõl nyerhetõ bevételekrõl és így az
építményadóról szóló önkormányzati rendeletrõl is (rész-
letek a 13. oldalon), a talajterhelési díjról szóló önkormány-
zati rendelet megalkotásáról, valamint elfogadták az ide-
genforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet módosí-
tását. (Utóbbiak részleteirõl jövõ héten olvashatnak.)

(Szerzõ: Dér Vivien)

– Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése – II. ütem (7 óvoda)
– Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése – III. ütem (4 óvoda, Polgármesteri Hivatal A és D épület,
Jósa András Múzeum)
– Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése – IV. ütem (Éjjeli Menedékhely, Albérlõk háza, 3 iskola)
– Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Nyíregyházán – II. ütem
– India-ház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén
– Nyíregyháza szegregált lakótelepeinek rehabilitációja
– Csomópont- és kerékpárút-fejlesztés Nyíregyházán – II. ütem
– Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán – II. ütem
– Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdõn
– Sóstói Múzeumfalu fejlesztése

A Sóstói Múzeumfalut is fejlesztik
a jövõben

AZ INDULÓ PROJEKTEK
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SZENT MIKLÓS EREKLYÉJE NYÍREGYHÁZÁN
Csodálatos és felfoghatatlan a jelentõsége – így nyilat-

kozott Molnár Zoltán, a Szent Miklós Görögkatolikus Szé-
kesegyház parókusa arról, hogy Szent Miklós ereklyéjét
kaptak ajándékba Rómából. Az ereklyét Szócska A. Ábel,
apostoli kormányzó vehette át legutóbbi szentszéki láto-
gatásán. Azért kapta, mert az újonnan megalakult Nyír-
egyházi Egyházmegye védõszentje is Szent Miklós.

Egy piros kendõbe csomagolva érkezett Nyíregyházára
Szent Miklós ereklyéje. Egy apró, kerek, üvegtetejû do-
bozkáról van szó, amiben egy csontdarab látható. Körül

rajta felirat, hogy a csont Miklós püspöké. Az ereklye mellé
egy hivatalos dokumentum is érkezett Rómából, ez iga-
zolja az eredetiségét.

CSODÁKKAL ÖVEZETT ÉLETÚT

Szent Miklós a 3-4. században élt. Azt tudjuk róla, hogy
egész élete a szeretetrõl és az önzetlenségrõl szólt. Életút-
ját csodás és megható legendák övezik. Õ lett többek kö-

zött a kereskedõk, gyógyszerészek, diákok, a nehéz kö-
rülmények között élõk, de még a pálinkafõzõk védõszentje
is. A különleges és egyházi szempontból felbecsülhetet-
len értékû ereklye pedig úgy került Nyíregyházára, hogy
Szócska A. Ábel Rómában járt és mivel a Nyíregyházi Egy-
házmegye védõszentje is Szent Miklós, ezzel a különle-
ges ajándékkal lepték meg az örök városban az apostoli
kormányzót. Az ereklyét a Szent Miklós Székesegyház-
ban fogják kiállítani és elhelyezni. – Igazából, szerintem
még mi sem fogjuk fel ennek most a jelentõségét. Szent
Miklós az egész keleti egyháznak a védõszentje, ezért is
van minden ikonosztázion alapképén elhelyezve az õ képe
is, az õ ikonja. A keleti egyház az õ emberi jóságával –
ami az isten ember iránti szeretetének a kifejezése – telje-
sen azonosulni tud. A saját identitását is látja Myra város
püspökének ebben a legendákban is megfogalmazódott,
emberek iránti szeretetében, jóságában – tette hozzá Mol-
nár Zoltán parókus.

MYRA PÜSPÖKE IHLETTE

Szent Miklós életében számtalan alkalommal ajándé-
kozott meg rászorulókat, nehéz helyzetben lévõket és gye-
rekeket. Így is maradt meg az emlékezete, és nem csoda,
hogy a Mikulás alakját is õ ihlette. A gyerekek sok esetben
nem is tudják, hogy amikor a nagyszakállút várják, akkor
valójában Szent Miklósra, csodás tetteire emlékeznek és
tõle remélnek ajándékot.

  (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

TISZTELGÉS
Emlékünnepségen tisztelegtek a múzeumalapító Jósa

András elõtt, s december 1-jén, a Jósa András Múze-
um Napján megnyílt a 150. jubileumi esztendõ.

Dr. Jósa András 149 éve, hazánkban az elsõk kö-
zött alapította meg a Szabolcs Vármegyei Régészeti
Egyesületet, vagyis a mai múzeum õsét, mely 99 éve
viseli az õ nevét. A közgyûjtemény dolgozói közel
másfél évtizedes hagyomány nyomán ünnepelnek

december elsején, az alapítás napján, s adnak számot
munkájukról, a gyûjtemény gyarapodásáról. Idén, ezen
a napon megnyílt az intézmény másfél évszázados
jubileumi esztendeje.

– Az értékteremtés, amit képvisel a múzeum, a ha-
gyományaink, amelyek bennünk vannak, lehet, hogy
egy régi múlt letûnt emlékei, de mi azokból táplálko-
zunk, azt tanuljuk a történelem- és magyarórákon.
Tehát azt tanuljuk meg, amit az õseink itt számunkra
nyilvánvalóvá tettek, letettek az asztalra – így értékel-
te a közgyûjtemény jelentõségét dr. Ulrich Attila tör-
ténész, Nyíregyháza alpolgármestere.

A városházán tartott emlékülésen a múzeum igaz-
gatója megnyitotta a 150. jubileumi esztendõt, mely
2018. december 1-jéig tart. Három kiállítással tiszte-
leg majd a 150. évforduló elõtt.

Sor került a 2017. évi  Arany 200: A nyelv mágusa 
ifjúsági pályázat díjkiosztójára, majd délután a
rzeszówi testvérmúzeum  Megszületett  címû sopka,
vagyis betlehemes idõszaki kiállítását nyitották meg a
múzeum épületében.

  (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Egy piros kendõbe csomagolva érkezett az ereklye



2017. DECEMBER 8. 9

HIRDETÉS

HIRDETÉS



ELISMERÉS

2017. DECEMBER 8.10

NYÍREGYHÁZI A LEGNÉPSZERÛBB ATTRAKCIÓ!

MEGROHAMOZTÁK AZ ÁLLATPARKOT
Már hagyomány, hogy a Nyíregyházi Állatpark a sze-

retet jegyében karácsony elõtt adománygyûjtõ napot
szervez. Így volt ez szombaton is, amikor mindenki 100
forintos belépõjeggyel léphetett be. Csupán annyi ké-
rés volt, hogy aki
tud, vigyen magá-
val  olyan ajándé-
kot, ami számára
nélkülözhetõ, de
másoknak még
hasznos lehet. Az
így összegyûjtött
adományokat  – 
mely javarészt ru-
hanemû, játék és tartós élelmiszer volt  –  az állatpark
munkatársai 23 családsegítõ szervezeten keresztül el-
juttatták a rászorulóknak. Szombaton több mint tízez-
ren látogattak el a Nyíregyházi Állatparkba, és 20 te-
herautót töltött meg az emberi jóság.

A most 10 éves, mérvadó szállásfoglalási portál, a
Szallas.hu ötödször hirdette meg azt a népszerû verse-
nyét, amelyen 161 490 szavazat, 679 700 vendégértéke-
lés és a szakmai zsûri véleménye alapján hirdettek ered-
ményt. Az idén Az év turisztikai attrakciója, a voksok
közel felét elnyerõ Nyíregyházi Állatpark lett, mindemel-
lett pedig népszerûségi díjat vehetett át a nyíregyházi
Deluxe Apartman is „Panzió, apartman, vendégház” ka-
tegóriában.

Tiszafüred, a békéscsabai Luxus Wellness Apartman és a
Nyíregyházi Állatpark nyerték az idei Az Év Szállása ver-
seny fõdíjait. Az állatpark a 22 089 beérkezett szavazat 43
százalékát, 9503 voksot kapott. A sóstói attrakciót a Zsolnay
Kulturális Negyed követte 5794 szavazattal, harmadik he-
lyen pedig az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
végzett. Az indoklásban szerepel, hogy „a Nyíregyházi Ál-
latpark 30 hektáros területén sokszínû állatvilág több mint
500 faja, és több mint 5000 egyede él, melyek között olyan
különlegességekkel találkozhatnak a látogatók, mint a fe-
hér tigris, az afrikai elefánt vagy a jegesmedve”.

– Tizenhat jeles turisztikai attrakció közül lettünk az
elsõk. Közönségdíjat mindig jó átvenni, hiszen reprezen-
tatív. Jövõre elkészül a látogatócentrum és a hópárduc-
kifutó, nyárra már belakják a Pangea Ökocentrum és Szál-
lodát, emellett elindul az európai mértékû jégkorszaki új-
donság elõkészítése – újságolta Gajdos László, a Nyíregy-
házi Állatpark igazgatója, aki a fõvárosi ünnepélyes cere-
mónián vette át az értékes elismerést.

Szabó Zsolt, a Szallas.hu turizmusmenedzsere és
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója

Idén a Szallas.hu eredményhirdetésérõl nemcsak a
Nyíregyházi Állatpark térhetett haza díjjal, Az Év Szállása
2017 verseny népszerûségi kategóriájában a II. helyet a
nyíregyházi Deluxe Apartman nyerte el „Panzió, apart-
man, vendégház” kategóriában, a szavazatok száma alap-
ján. A szálláshelyet csak a hajdúszoboszlói Silver Major
Vendégház elõzte meg.

FÕDÍJAK
Az Év Szállása 2017: Luxus Wellness Apartman, Bé-
késcsaba
Az Év Turisztikai Települése 2017: Tiszafüred
Hotel Of The Year 2017: Villa Adriana, Rab (Horvát-
ország)
Az Év Turisztikai Attrakciója 2017: Nyíregyházi Állatpark
II. hely: Zsolnay Kulturális Negyed
III. hely: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Az Év Konferencia Hotele 2017: Abacus Business &
Wellness Hotel****, Herceghalom

MAGASAN NYERT AZ ÁLLATPARK, JÓL SZEREPELT EGY APARTMAN IS
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AZ IDÕS BETEGEKET TÁMOGATJA A KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNYA
Az idõs emberek tapasztalata, felhalmozott tudása, és

az a szeretet, mellyel családjuk tagjait veszik körül, pó-
tolhatatlan közösségi értéket képvisel. A szülõk, nagy-
szülõk életen át tartó munkája, az irántuk érzett hála ins-
pirálta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért
Közhasznú Alapítvány „Az öregedés méltóságáért” el-
nevezésû programját.

Mindenkinek alapvetõ törekvése, hogy szerettei méltó-
ságban, minden szempontból a lehetõ legjobb körülmé-
nyek között tölthessék idõs napjaikat. Az alapítvány en-
nek érdekében támogatni kívánja a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház min-
den olyan tevékenységét, mely hozzájárulhat az idõs be-
tegek életminõségének kedvezõbbé tételéhez.

OKTATJÁK AZ ÁPOLÁST

A program legfontosabb célkitûzése az idõs betegek
ápolási körülményeinek javítása, és a hozzátartozók ott-
honi ápolással kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, hiszen
sokat segíthet, ha megszokott környezetükben, családjuk
körében kaphatják meg a megfelelõ ellátást. Ennek érde-
kében otthoni ápolással kapcsolatos oktatásokat kívánnak
szervezni idõs betegek hozzátartozói részére. Ezeken a
foglalkozásokon, ismereteik, tapasztalataik átadásával a
nõvérek, ápolók segíthetnek felkészülni a hozzátartozók-
nak az idõs szeretteik gondozásával járó nehézségekre. A
befolyt összegeket az ápolási munkát segítõ eszközök be-

szerzésére, az ápolási és krónikus osztályok kórtermi kom-
fortjának javítására, illetve az idõskori egészséges életmód-
dal kapcsolatos ismeretterjesztõ kiadványok, elõadások,
oktatóvideók szponzorálására kívánja fordítani a közhasz-
nú szervezet.

80 MILLIÓS ESZKÖZADOMÁNY

Az alapítványnak tett nagylelkû felajánlások révén az
elmúlt két-három évben összesen 80 millió forint összegû
eszközadománnyal gyarapodtak a telephelyek gyógyító
osztályai, ezáltal tovább javult az ellátás színvonala és a
betegbiztonság. Ezt a sikeres tevékenységet az alapítvány
a jövõben a lehetõségekhez mérten szeretné tovább fo-
kozni. Az alapítvány támogatja a kórházakban zajló tu-
dományos tevékenységet, dolgozói szakmai fejlõdését is.
Az elmúlt években mintegy 10 millió forintnyi összeget
fordíthatott a dolgozók továbbképzésére és szakmai ren-
dezvények megrendezésére.

SZÍVESEN FOGADNAK MINDEN SEGÍTSÉGET

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Köz-
hasznú Alapítvány minden segítséget szívesen és kö-
szönettel vesz. Hiszen a cégek, vállalkozások nagyobb
összegû felajánlásai mellett az egyéni, sokszor kevésbé
jelentõsnek tûnõ adományok is ugyanolyan nagy segít-
séget jelenthetnek a mindennapi munkavégzésben, a
betegellátás színvonalának javulásában. Adója 1%-ával
is bárkinek lehetõsége nyílik támogatni az alapítvány
munkáját.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért
Közhasznú Alapítvány

Levelezési cím:
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
Bankszámlaszám:  68800099-11155410

Adószám:  18019285-1-15
E-mail: alapitvany@szszbmk.hu

Képviselõ: dr. Francz Monika kuratóriumi elnök

ÖT TAGKÓRHÁZ MÛKÖDÉSÉT SEGÍTIK
A 2009-ben életre hívott Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-

gyei Kórházakért Közhasznú Alapítvány széles körû te-
vékenységével a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház intézményrendszeré-
be tartozó nyíregyházi, mátészalkai, nagykállói, fehér-
gyarmati és vásárosnaményi tagkórházak mûködését
segíti. Elsõdleges célja természetesen a kórházakban
ellátott betegek gyógyulási esélyeinek, biztonságának

növelése. Legfontosabb feladatai közé tartozik a kórhá-
zak tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése, illetve
eszközbeszerzések, szakmai képzések támogatása is.
Közhasznú szervezetként, a gyógyító munka támogatá-
sa mellett, a megye lakosságáért is dolgozik, így a pre-
venciós tevékenységre, a lakosság egészségügyi felvilá-
gosítására, egészségmegõrzõ, betegségmegelõzõ ren-
dezvények megszervezésére is kiemelt figyelmet fordít.

Több tízmilliós eszközállománnyal is gyarapodtak az
osztályok. Képünkön egy ilyen a sok közül.
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ISMÉT LESZ TÁNCFARSANG
Nyíregyházán talán más városoknál is élénkebb az ér-

deklõdés a táncmûvészet iránt, egyebek mellett ez az oka,
hogy 15. alkalommal várja a nézõket a Móricz Zsigmond
Színház a neves esemény rendezvényeire.

– Hagyományteremtõ szándékkal indította a Móricz
Zsigmond Színház 2004-ben ezt a rendezvénysorozatot –
nyilatkozta lapunknak Sediánszky Nóra, teátrumunk mû-
vészeti tanácsadója. – Ebben jelentõs szerepe volt a Kö-
zép-Európa Táncszínházzal való sikeres együttmûködés-
nek, aminek következtében több elismerést, díjat is nyert
mozgásszínházi elõadás született itt, mint például a Hor-
váth Csaba rendezte Nero, szerelmem vagy a Szindbád.
A Táncfarsang a lehetõségekhez képest minél több tánc-
színházi, mozgásmûvészeti irányzatot, stílust bemutató se-
regszemleként indult, amely profi és amatõr táncegyütte-
seknek egyaránt bemutatkozási lehetõséget kívánt bizto-
sítani. Az eltelt közel másfél évtized alatt bemutatkozott
nálunk többek között Bozsik Yvette, Ladányi Andrea, az
ExperiDance. De nemcsak vendégtársulatok lépnek ilyen-
kor színre, hanem itt, helyben mûködõk is.

FELLÉP A NYÍRSÉG ÉS A SZABOLCS
TÁNCEGYÜTTES

Mint Nórától megtudtuk, a nézõk minden olyan produk-
cióért hálásak, amelyek máshogy nem jutnának el egyéb-
ként Nyíregyházára. Sokan kedvelik a kortárs táncszínházi
irányzatokat: többször vendégük volt például a sajátos szín-
házi és mozgásnyelvet létrehozó Szabó Réka és a Tünet
Együttes, járt itt a Szegedi Kortárs Balett, de mindig élményt
jelentenek a GNM Színitanoda fizikai színházának akro-
batikus elemekkel tûzdelt, humorra és játékosságra épülõ
produkciói is. Elmondta, ritkaság az, hogy egy saját táncta-
gozattal nem rendelkezõ prózai társulat minden évben a
tánc- és mozgásszínházi irányzatok ilyen széles spektru-
mát igyekszik megmutatni. Sokat dolgoznak azon, hogy
képesek legyenek tartani ezt a magas színvonalat. Az idei
programról annyi már elmondható, hogy a nagyszínpadon
tartanak néptáncgálát helyi közremûködõkkel, amelyen is-
mét részt vesz többek között a Nyírség és a Szabolcs Tánc-
együttes is, a fellépõk között pedig olyan neveket üdvözöl-
hetünk, mint például a Kecskemét City Balett – Barta Dóra
együttese –, amely most Carmen történetét hozza el Nyír-
egyházára. Ez utóbbi annál érdekesebb, mert szeptember

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 9., szombat 19.00 Illatszertár, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad

December 11., hétfõ 19.00 Leenane szépe, Krúdy „D” bérlet, Krúdy Kamara

December 12., kedd 9.30 Mirr-Murr kalandjai, Szimba bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Diótörõ herceg, Gombóc Artúr bérlet, Nagyszínpad
11.00 Mirr-Murr kalandjai, Szivárvány bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Diótörõ herceg, Kuka bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Korányi „A” bérlet, Krúdy Kamara

December 13., szerda 10.00 Mirr-Murr kalandjai, Katica bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Diótörõ herceg, Róbert Gida bérlet, Nagyszínpad
14.00 Diótörõ herceg, Mekk Elek bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Korányi „B” bérlet, Krúdy Kamara

December 14., csütörtök 9.30 Mirr-Murr kalandjai, Tarzan bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Mirr-Murr kalandjai, Tom és Jerry bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Diótörõ herceg, Mézga Géza bérlet, Nagyszínpad

arra, hogy a nézõk szeretik és igénylik az ilyen típusú, kí-
sérletezõ jellegû, intimebb hangulatú drámákat is.

A NÉV: CARMEN ISMÉT A SZÍNEN

– Nagy öröm számunkra, hogy a közönség ilyen jól fo-
gadta az elõadásunkat – folytatta Nóra. – Szinte együtt él-
nek a történettel, ami egyébként különösen közel áll a szí-
vemhez: már gyerekfejjel rajongtam Bizet operájáért, ké-
sõbb Antonio Gades táncszínházi flamenco-adaptációjá-
ért, s amikor egyetemistaként találkoztam az eredeti szü-
zsével, Mérimée kisregényével, rögtön megfogott, mennyi
drámai lehetõség rejlik az írott anyagban is. Ezért készítet-
tem saját szövegváltozatot az elõadáshoz. A színpadon fo-
lyamatosan jelenlévõ zenei és mozgáselemeken túl – élõ
zenével játsszuk –, a stilizáltan megidézett folklórnál is fon-
tosabbak voltak számomra az emberi lélek félhomályos ös-
vényei, az egymáshoz vezetõ, majd onnan eltartó utak fel-
térképezése. Miért szeretünk meg valakit? Milyenek va-
gyunk, hogy viselkedünk ilyenkor? Mi történik, ha két na-
gyon különbözõ világ, gondolkodásmód találkozik? Miért
olyan nehéz megérteni azt, akit szeretünk, megbocsátani a
másiknak és magunknak is? Szóval, mindenkinek ajánlom,
akit érdekelnek a szív, a lélek és a test titokzatos útjai.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

vége óta Sediánszky Nóra rendezésében egy helyi
Carmennek is tapsolhat a nyíregyházi közönség, melyet leg-
közelebb január 29-én bérletszünetben adnak elõ a MÛvész
Stúdióban. A név: Carmen címû elõadás újabb bizonyság
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MICSODA „KÖNYVES” KARÁCSONY!
19 NAPON ÁT ÉPÍTIK A „FÁT” A KÖNYVTÁRBAN, AZ AJÁNDÉK SEM MARAD EL

Manapság annyi, szebbnél szebb dekorációs ötlet kö-
zül válogathatunk a karácsonyi ünnepekhez kötõdõen,
hogy alig gyõzünk szemezgetni belõlük. Lehet már talál-
kozni piros vagy éppen kék fenyõfákkal, mi több, olya-
nokkal is, amelyeket a díszítés elõtt még elõbb fel is kell
építeni. Méghozzá könyvekbõl. Erre készül a Móricz Zsig-
mond könyvtár is, a nagy feladat megvalósításához az
olvasók segítségét kérik.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár decem-
ber 4. és 22. között várja az intézmény harmadik emeleti
társalgójába azokat a lelkes jelenlegi vagy leendõ olvasó-
it, akik segítenek felépíteni a könyvtár karácsonyfáját. Per-
sze az építõk nem távoznak majd üres kézzel, hiszen köz-
remûködésüket ajándékkal jutalmazzák meg (külön aján-
dékot kap, aki új beiratkozót hoz magával). A könyveket
az intézmény biztosítja, de bárki hozhat magával néhány
szép kötetet. Kicsiket és nagyokat, valamint iskolai osztá-
lyokat, csoportokat is szeretettel várnak.

EGYEDI AJÁNDÉK

Ha még nincs ötlete a karácsonyi ajándékhoz, de sze-
retne valami egyedi és különleges meglepetéssel kedves-
kedni ismerõseinek, családtagjainak, akkor most már akár
olvasójegyet is ajándékozhat, amivel a megajándékozott
a beiratkozásától számított 1 évig kölcsönözhet a könyv-
tár 400 000 könyve és dokumentuma közül. Az ajándék
olvasójegyet díszborítékban helyezik el, így közvetlenül
a karácsonyfa alá tehetik. A vásárlásnál szükség van a
megajándékozott nevére, anyja nevére, születési helyére,
idejére, valamint a lakcímére. Az olvasójegy akkor „akti-

válódik”, amikor a megajándékozott elõször meglátogat-
ja a könyvtárat, és személyi igazolványa, lakcímkártyája
bemutatásával azonosítják.

SZELFIZZ A MÓRICZ-SZOBORRAL!

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár mind-
ezeken túl játékot hirdet az olvasás népszerûsítésére. Eh-
hez nem kell mást tenni, mint szelfizni a könyvtár elõtti
Móricz-szoborral, rajta megmutatni kedvenc könyvét, a
fotót pedig elküldeni 2017. december 22-éig a könyvtár
Facebook-oldalára üzenetként (meg kell írni benne a
nevet és az e-mail címet). Ezt követõen a képet feltöltik a
könyvtár Facebook-oldalára, ahol minden nevezõ fotója
látható lesz. Ezeket 2018. január 2-áig lehet lájkolni.

A verseny végén a 3 legtöbb szavazatot (lájkot) kapott
kép készítõjét nyereményben részesítik (1. helyezett
Huawei tabletet, 2. helyezett 10 000 forintos könyvju-
talmat, 3. helyezett 5000 forintos könyvjutalmat kap). Az
eredményhirdetés 2018. január 2-án lesz.

A SZELFIJÁTÉK FELTÉTELEI:

1. A játékon bárki részt vehet, aki rendelkezik
Facebook-profillal.

2. Egy játékos csak egy képpel nevezhet.

3. A képen látszania kell a szobornak és a pályázó
arcának is.

4. A képedet bármely oldalon vagy csoportban meg-
oszthatod, de a versenyben csak a könyvtár oldalán
megjelenõ lájkok számítanak.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

REKLÁMHORDOZÓK ÉPÍTMÉNYADÓZTATÁSA
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a 35/2017. (XII. 1.) rendeleté-

vel döntött a reklámhordozó utáni építményadó bevezetése mellett. Egye-
bekben nem változtak a korábbi, még 1992-ben elfogadott rendeletben sza-
bályozott, az adózóink által már ismert építményadóztatást érintõ szabályok,
adómértékek.

Az új rendelet értelmében az adóztatott adótárgyak köre bõvült és vált adó-
kötelessé az önkormányzat illetékességi területén lévõ ingatlanon elhelyezett,
a településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhor-
dozó. Ennek alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.
január 1-jétõl az építményadó keretein belül adóztatás alá vonja azokat a
szabadtéri reklámhordozókat, amelyeket gazdasági reklám megjelenítésére
használnak, hasznosítanak, mégpedig a négyzetméterben kifejezett adóalap
(két tizedesjegy pontossággal) alapulvételével 12.000 forint/m2 adómértékû
helyi építményadóval.

A köztudatban reklámhordozónak minõsülõ adótárgyak – a teljesség igénye
nélkül – az óriásplakát, hirdetõoszlop, utcabútor, CityLight vagy CityBoard for-
mátumú eszköz, hirdetõtábla, információs vitrin, molinó és minden olyan tárgy,
eszköz, berendezés, ami gazdasági reklámot tartalmaz.

A szolgáltató üzletek, irodák, kereskedelmi és vendéglátóhelyek üzemeltetõi-
nek jellemzõen nem kell adófizetésre készülniük a saját üzletükön, kirakatuk-
ban elhelyezett reklámok után, ugyanis nem minõsül gazdasági reklámnak, így
nem adóköteles a cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatla-
non elhelyezett, a vállalkozást népszerûsítõ egyéb felirat és más grafikai megje-
lenítés; az üzlethelyiség portáljában (kirakatában), a jármûvön elhelyezett gaz-
dasági reklám; továbbá a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elide-
genítésére vonatkozó ajánlati felhívás (hirdetés), valamint a helyi önkormányzat

által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított
táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretû hirdetés.

Az adótárgyak után – a reklámhordozó tulajdonosának – a 2018. január 1-jei
állapot alapján kell majd az adatbejelentést megtenni az elõírt nyomtatványon,
amely januártól elérhetõ lesz a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/
altalanos-kozzeteteli-lista/8580 címre kattintva, a többi elektronikus nyomtat-
ványunk között.

Az adatbejelentést az adóalanyoknak 2018. január 1-jét követõen, de legké-
sõbb 2018. január 15-éig kell megtenniük (vagy ha 2018. évközi megjelenés
történik, akkor az õ esetükben az adatbejelentést a következõ év, azaz 2019.
január 15-éig kell megtenni). A vállalkozások 2018. január 1-jétõl az adatbeje-
lentést elektronikus formában kötelesek teljesíteni az önkormányzat által rend-
szeresített nyomtatványon. 

Az adatbejelentések alapján az építményadót – ún. kivetéses adóként – hatá-
rozatban fogja az önkormányzati adóhatóság elõírni, amit az adó alanyainak
(tulajdonosoknak) két egyenlõ részletben (március 15., szeptember 15.) kell meg-
fizetniük az elõírt építményadó-számlára.

Az adó bevezetésével várhatóan emelkedik az önkormányzat építményadó-
bevétele, amellyel a város további fejlõdéséhez járulnak hozzá az adófizetõk, de
kétségtelen, hogy az adó elõsegíti Nyíregyháza értékes települési arculatának
megóvását, az épített és természeti környezet védelmét és hatásait tekintve a
vizuális környezetszennyezés csökkenésével járhat.

Nyíregyháza, 2017. december 5.
Dr. Kása Brigitta

aljegyzõ
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KISPÁLYÁS TORNA
Ebben az évben is megrendezik, immár hatodik alka-

lommal a korábban Szabolcs Takarék Karácsony Kupa
néven szereplõ kispályás labdarúgó teremtornát, ezúttal
azonban már Tiszántúli Takarék Kupa néven. December
8–10. között 32 csapat méri össze tudását a Tiszavasvári

úti sportcsarnokban. Az együtteseket négyes csoportokba
osztották és a körmérkõzések után a legjobbak továbbjut-
nak. A döntõre vasárnap kerül sor. A torna pénzdíjas, a
csapatok között 200 ezer forintot osztanak szét, de díjaz-
zák a gólkirályt, a legjobb kapust és a legjobb játékost is.

Sikeres éve volt a 2017-es nyíregyházi sportnak. Szá-
mos nemzetközi viadalon szerepeltek jól a város verseny-
zõi, akiket a hagyományos Sportgálán köszöntöttek. A
díjátadón dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár és
dr. Kovács Ferenc polgármester adta át a legjobbaknak
járó elismerést.

A VÁROS SPORTJÁÉRT DÍJAK

Az év sportolója: Helebrandt Máté atlétika, VB 6., ma-
gyar bajnok; edzõje: Pokrovenszki József. Az év para-
sportolója: Veres Amarilla vívás, VB kard egyéni 3., pár-
bajtõr egyéni 5., csapat 3.; edzõje: Pákey Béla. Az év után-
pótlás sportolója: Szikszai Róbert atlétika, Universiade 3.;
edzõje: Kerekes László. Az év senior sportolója: dr. Szokol
Dianna úszás, Masters VB nyílt vízi úszás 3000 m 2., 400
m és 800 m 2.; edzõje: Gyula Sándor. Kiemelkedõ nem-
zetközi eredményeiért: Fucsovics Márton tenisz; edzõje:
Sávolt Attila.

VÁROSI SPORTGÁLA – DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKAT

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December  10., vasárnap
18.00 Fatum Nyíregyhá-
za–TF nõi röplabdamér-
kõzés közvetítése

December 8–10., pén-
tek–vasárnap Tiszavas-
vári úti csarnok, Tiszán-
túli Takarék Kupa kispá-
lyás labdarúgótorna
December 9., szombat
17.00 Continental Aréna,
Fatum Nyíregyháza–TF
nõi röplabdamérkõzés
December 10., vasárnap
17.00 Continental Aré-
na, Nyíregyháza Blue
Sharks–Tehetséges Fiata-
lok kosárlabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek
folyamatosan:

www.nyiregyhaza.hu

Iskola, kitûnõ tanuló, Diákolimpiai Országos Bajnokság
1. hely. Leskó Panna, röplabda, Móricz Zsigmond Ált. Is-
kola, 4,9 tanuló, Diákolimpiai Országos Bajnokság 5. hely.

Fiúk: Tóth Dániel István, labdarúgás, atlétika, Bethlen
Gábor Gimnázium, Ált. Iskola, Óvoda és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola, kitûnõ tanuló, Diákolimpiai Országos Bajnok-
ság 1. hely. Szabó Hunor, atlétika, úszás, Kodály Zoltán
Ált. Iskola, kitûnõ tanuló, Diákolimpiai Országos Bajnok-
ság 1. hely. Cserfalvi Olaf, úszás, Arany J. Gimn. és Ált.
Iskola, 4,6 tanuló, országos bajnokság 1. hely.

A KIEMELKEDÕ NEMZETKÖZI EREDMÉ-
NYEKET ELÉRT SPORTOLÓK ÉS EDZÕIK

Hatházi Dóra úszás, EYOF 4x100 m vegyesváltó 2.,
4x100 m vegyes 3.; edzõ: Gyula Sándor. Papp Klaudia
kosárlabda, 3x3 VB 2.; edzõ: Farkasinszki Gyuláné. Ko-
vács Richárd ökölvívás, U22 EB 5. és Felnõtt EB 5.; edzõ:
Nagy Lajos. Tarjányi István kerekesszékes vívás, VB pár-
bajtõr csapat 5., kard csapat 7.; edzõ: Pákey Béla. Závaczki
Bálint golf, magyar és osztrák bajnok, szerb junior Open
bajnok, bolgár felnõtt Open bajnok, macedón felnõtt Open
bajnok, 82-szeres válogatott. A világranglistán a legma-
gasabban jegyzett magyar golfozó. Edzõ: Závaczki Zsolt.
Ifj. Szabó Gábor lovaglás, Világkupa 7., Timpex LK; el-
nök: Tárbály István.

Középiskola: Leányok: Tóth Vanessza, röplabda, Vas-
vári Pál Gimnázium, 4,6 tanuló, Diákolimpiai Országos
Bajnokság 1. hely. Zsiga Andrea Kinga, atlétika, Vasvári
Pál Gimnázium, 4,7 tanuló, Diákolimpiai Országos Baj-
nokság 1. hely. Varga Fruzsina, kézilabda, Kölcsey Ferenc
Gimnázium, kitûnõ tanuló, NB II Junior Bajnokság 2. hely.

Fiúk: Pollák Nándor György, frizbi, kosárlabda, Krúdy
Gyula Gimnázium, kitûnõ tanuló, országos bajnokság 1.
hely. Téglási Ákos, atlétika, Nyíregyházi Eötvös Gyak. Gimn.
és Ált. Isk., 4,9 tanuló, Diákolimpiai Országos Bajnokság 3.
hely. Becser Dominik, tenisz, Kölcsey Ferenc Gimnázium,
kitûnõ tanuló, Diákolimpiai Országos Bajnokság 3. hely.

Az év sportolója, Helebrandt Máté és edzõje,
Pokrovenszki József dr. Szabó Tünde sportért felelõs
államtitkártól és dr. Kovács Ferenc polgármestertõl

(balra) vehette át a díjat

A Vasvári Pál Gimnázium röplabdás lányai idén is
taroltak

A SPORTÁGAK DÍJAZOTTJAI, CSAPATAIK
ÉS EGYESÜLETÜK LEGJOBBJAI

Nõi röplabda: Tóth Fruzsina, FATUM Nyíregyháza NB
I-es csapatának legjobbja; edzõ: Horváth András. Nõi ko-
sárlabda: Papp Klaudia, Nyíregyházi Kosársuli Utánpót-
lás Kosárlabda Egyesület NB I/B-s csapatának legjobbja;
edzõ: Farkasinszki Gyuláné. Nõi kézilabda: Torkos Han-
na, Kölcsey DSE NB II-es csapatának legjobbja; edzõ:
Hadobás István. Nõi labdarúgás: Szûcs Éva, Nyírség Nõi
Sport Club legjobbja; edzõ: Kósa János. Férfi kézilabda:
Varga László, Nyíregyházi Kézilabda Klub NB I/B-s csa-
patának legjobbja; edzõ: Bécsi János. Férfi kosárlabda: Bus
Iván, Nyíregyházi Élsport Kft. NB I/B-s csapatának legjobb-
ja; edzõ: Siska János. Férfi labdarúgás: Kártik Bálint, Nyír-
egyháza Spartacus FC legjobbja; edzõ: Lucsánszky Tamás.
Amerikai foci: Tóth Gábor, Nyíregyháza Tigers Amerikai
FC csapatának legjobbja; elnök/csapatvezetõ: dr. Szépe
József. Ülõröplabda: Kertész Róbert, Nyíregyházi Sport-
centrum ülõröplabda-csapatának legjobbja; edzõ: Erdõsné
B. Erika. Vízilabda: Molnár Kristóf, AQUA SE serdülõ csa-
patának legjobbja; edzõ: Kántor Gábor. Teke: Mogyorósi
Péter, Nyíregyházi Teke Klub szuperligás csapatának leg-
jobbja; edzõ: Hacker Dezsõ. Asztalitenisz: Laskai Írisz,
válogatott asztaliteniszezõ, Nõi Asztalitenisz Club; edzõ:
Dorogi János. Lövészet: Vareha Attila, Nyíregyházi Polgá-
ri Lövész Egyesület válogatott sportlövõje; edzõ: Veres
Andrea. Kerékpár: Sárosi Endre, Vini Bike Egyesület leg-
eredményesebb versenyzõje; edzõ: Kiss Áron. Kick-box:
Gönczi Alex, Gönczi Team VK 1.; edzõ: Gönczi János.
Fitnesz: Elek Nikoletta, Junior EB 1.; edzõ: Balogh Antal.

JÓ TANULÓ-JÓ SPORTOLÓ CÍMEK

Általános iskola: Leányok: Tóth Blanka, röplabda, Bem
József Ált. Iskola, kitûnõ tanuló, Diákolimpiai Országos
Bajnokság 7. hely. Szabó Eszter, úszás, Kodály Zoltán Ált.

A Continental Aréna küzdõterén ezúttal elegáns ruhában, nem szerelésben jelentek meg a sportolók és edzõik,
közel kétszáz díjat adtak át a gálán
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KÖZMEGHALLGATÁS
A Nyíregyháza MJV
Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzata köz-

meghallgatást tart.
Idõpont:

2017. december 13-án
14.00–15.00. Helyszín:

Nemzetiségi Ház,
Nyíregyháza,
Árpád u. 41.

ISMÉT KÖTELEZÕ A TÉVÉNÉZÉS
December 10-én, vasárnap este 19.40-tõl újra meg-

mérkõzik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye csapata a
Duna tv Magyarország, szeretlek címû vetélkedõjé-
ben. A középdöntõben a mieink ellenfele Gyõr-
Moson-Sopron megye lesz.

Magyarország, szeretlek! – Duna csatorna – decem-
ber 10., vasárnap 19.40.

INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI
SZÛRÕVIZSGÁLAT

Nyíregyháza MJV Önkormányzata várja a nyugdí-
jasokat egy ingyenes egészségügyi szûrõvizsgálatra,
amelyrõl minden résztvevõ értékes ajándékkal térhet
haza az Unilever Magyarország Kft. Háztartás-vegy-
ipari Gyár Nyírbátor felajánlásából.

Amennyiben élnek ezzel a lehetõséggel és elláto-
gatnak az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szak-
emberei által végzett ingyenes egészségügyi szûrésre,
az alábbi vizsgálatokon vehetnek részt: vércukor-, vér-
nyomás-, testzsír-, tüdõvitalitás-mérés.

Helyszín: Nyíregyháza, Szent I. u. 14., Városi Ren-
delõintézet. Idõpont: december 13-án 13.00–17.00 óra
között.

A KATEGÓRIÁK GYÕZTESEI:
Ifjúsági ének – a díjakat dr. Kovács Ferenc polgár-

mester adta át.
I. helyezett: Boda Izabella, II. helyezett: Tordai Duó,

III. helyezett: Istenes Márk.
Felnõtt ének – az elismeréseket Horváth Margit szín-

mûvész, zsûrielnök adta át.
I. helyezett: Mészáros Dóra, II. helyezett: Kálmándi

Fanni, III. helyezett: Szabó Róbert.
Ifjúsági tánc – a díjakat Puskás Bernadett énekta-

nár, zsûritag adta át.
I. helyezett: Gold Dance Group, II. helyezett: No

Comment Hip-Hop Tánciskola, III. helyezett: Nyíregy-
háza Táncklub (Ricsajos Csoport).

Felnõtt tánc – a jutalmakat F. Lõrinc Krisztina tánc-
pedagógus, zsûritag adta át.

I. helyezett: Life Crew, II. helyezett: Glam Crew, III.
helyezett: Szabolcs Diáksport Egyesület.

A rendezvény támogatói: Nyíregyháza MJV Önkor-
mányzata, Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság, Váci Mi-
hály Kulturális Központ.

A Nyíregyházi Televízió a tervek szerint év végén
mûsorára tûzi a felvételt.

HÍVJÁK
ÉSZREVÉTELEIKKEL

Ha a városlakóknak a
közterületekkel kapcso-
latban észrevételük van,

azt továbbra is a 70/
387-8914-es telefonszá-
mon jelezhetik Bordás
Bélának, Nyíregyháza
városgondnokának.

A VASUTAS MÛVELÕDÉSI HÁZ programjai: december 8-
án 10.00–14.30: vasutas véradásra várják a segíteni szándé-
kozókat (személyi igazolvány és tajkártya szükséges). 15-éig
8.00–18.00 óra között várják az adományokat a Tegyük a
mosolyt valódivá! elnevezésû programra, mellyel a Tiszadobi
Gyermekotthon lakóit segítik.

OROSI ADVENT – 4 hétvégés programsorozat. December
8-án 16.00: második adventi gyertya meggyújtása. Iskolások,
óvodások mûsora. Mikulás érkezése. Helyszín: XX. sz. Em-
lékpark. 15-én 16.00: harmadik adventi gyertyagyújtás. Hely-
szín: XX. sz. Emlékpark. Lucázás – a Nefelejcs Óvoda mûso-
ra. Helyszín: Nefelejcs Óvoda, Oros, Deák F. u.

A RATKÓ JÓZSEF-DÍJ átadásának ünnepségére várják az
érdeklõdõket a Móricz Zsigmond könyvtárba december 8-án
17.00 órára.

MIKU-LÁZ. A Burattino Bábszínház elõadásai: december
9-én 16.00 és 10-én 10.00: Miku-láz. Helyszín: Korzó Bevá-
sárlóközpont, B épület II. emelet.

ADVENTI PROGRAMSOROZAT az Orosért Közéleti Egye-
sület szervezésében. Helyszín: a volt orosi termelõi piac
(Meggyes u. sarka). Idõpontok: december 9-én, 16-án, 23-án
15.00 óra. Gyertyagyújtás, kulturális mûsorok, vendéglátás.
Cipõsdoboz-akció – 9-én és 16-án várják a felajánlásokat,
tartalommegjelöléssel.

HA SZOMBAT, AKKOR SZALAGAVATÓ
Ezen a hétvégén sem marad el a Nyíregyházi Televí-

zióban a középiskolák szalagavató mûsorainak vetíté-
se. Ezúttal a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium érettségizõinek produkcióiból láthatnak vá-
logatást, szombaton 20.30-kor, ismétlésben vasárnap
9.30-kor és 22.00-kor, valamint szerdán 20.00-tól.

MEGEMLÉKEZÉS. A Váci Mihály Kulturális Központ és a
Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület várja az érdeklõdõ-
ket Váci Mihály író-költõ születésének 93. évfordulója alkal-
mából tartandó ünnepélyes megemlékezésekre december 15-
én. 9.00: Koszorúzás Váci Mihály szobránál. Helyszín: Bes-
senyei tér. 10.00: Koszorúzással egybekötött megemlékezés
névadónk emléktáblájánál. Helyszín: VMKK bejárata. 10.30:
Kötetlen beszélgetés Váci Mihály munkásságáról. Helyszín:
VMKK, II. emelet.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG. A Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete és Ifjúsági csoportja
várja Nyíregyháza és térségében élõ tagtársait (érvényes tag-
sági igazolvány szükséges) december 15-én 14.00 órától tar-
tandó karácsonyi ünnepségére. Helyszín: Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 41. (Esély Centrum), konferenciaterem.

A KETTEN AZ ÚTON címû terefereestre várják az érdeklõ-
dõket a Városmajori Mûvelõdési Házba december 15-én
17.00 órától. Vendégek: Kuthy Patrícia és Illyés Ákos, a Mó-
ricz Zsigmond Színház mûvészei.

ARANY-METSZÉS címmel egy merõben új felfogású, élõ-
zenés, humoros, néhol szívet melengetõ estre invitálják az
irodalom- és színházbarátokat, melyen kizárólag Arany Já-
nos írásai, és olykor barátja, Petõfi Sándor mûvei alapján idé-
zik meg a költõóriást a Móricz Zsigmond Színház mûvészei:
a Jászai Mari-díjas Pregitzer Fruzsina, továbbá Dézsi Darinka,
Gulácsi Tamás és Rák Zoltán, a zenei hangulatot Olajos Gá-
bor és Karap Zoltán teremtik meg. Idõpont: december 15-én
20.00 óra. Helyszín: MÛvész Stúdió. A belépés díjtalan!

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN. 18 év négy országban. Ka-
landozás Afrikában és Pápua Új-Guineán – vetítettképes elõ-
adás december 11-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Elõadók: dr. Bálintné Kis Beáta, Afrika-referens, dr.
Bálint Zoltán mérnök.

KARÁCSONYI ÉVZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL. A Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyházi Csoportja várja az ér-
deklõdõket december 12-én 17.00 órakor tartandó karácso-
nyi évzáró baráti összejövetelére, melyen ünnepi mûsorral
kedveskednek az iskola kisdiákjai. Adventi elmélkedést tart:
Bákonyi János iskolalelkész. Helyszín: Szent Imre Katolikus
Gimnázium kápolnája (Ungvár sétány 19.).

VETÉLKEDÕ. A színjátszó szakkörös középiskolások Thalia
kedvence címû vetélkedõje december 13-án 10.00 órától a
Városmajori Mûvelõdési Házban. A csapatok mentorai: a
Móricz Zsigmond Színház mûvészei.

ÖREGEDÉS MÛVÉSZETE – a Kelet-Magyarországi Szép-
korúak Akadémiájának ismeretterjesztõ elõadássorozata a
Váci Mihály Kulturális Központban. December 13-án 15.00:
Életen át tartó tanulástól a nyugdíjas foglalkoztathatóságig.
Elõadó: dr. Dobos László. A belépés díjtalan.

INDIA. A Városmajori Mûvelõdési Ház 80 nap alatt a Föld
körül címû sorozatának következõ elõadása: India. Elõadó:
Radvánszki Gábor. Idõpont: december 14-én 15.00 óra.

„KÖRÖS-KÖRÜL ARANYCSIPKE” – a Vásárhelyi László
Alapfokú Mûvészeti Iskola karácsonyi gálamûsora a Continental
Arénában december 14-én 18.00 órától. Vendégek: Nyírség
Táncegyüttes, Mérai Cifra Táncegyüttes, NYUNYIC.

MEGVANNAK A LIKE 3 GYÕZTESEI!
Nyíregyháza legnagyobb tehetségkutatójának de-

cember 2-ai döntõjén 23 produkciót láthatott a nagy-
érdemû.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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EGY DINASZTIA A GYÓGYSZERÉSZET
SZOLGÁLATÁBAN

Ma a Szabolcs Szálló épülete található azon a he-
lyen, ahol egykor az Arany Sas Patika állt, amelyet há-
rom generáción át a Szopkó család vezetett. Ez a patika
volt a megyében az elsõ, sõt az országban is az elsõk
között jött létre!

A patika eredetileg a Takarékpalota helyén állt, ké-
sõbb tették át székhelyét a Vay Ádám u. 3. sz. (ma Dó-
zsa Gy. u. 1.) alá. Az egykori tulajdonosai közül érde-
mes megemlíteni Kobylitz Dánielt, aki a város egyik leg-
gazdagabb polgárának számított és az 1838-ban meg-
alakult városi vezetõ testületnek is tagja volt. Õ volt az,
aki az 1831-es kolerajárvány hírét meghozta a városba.
A Szopkó család tulajdonába 1878-ban került a patika,
amikor azt a Felvidékrõl városunkba költözõ Szopkó
Alfréd megvásárolta. Amikor 1902-ben meghalt, a csa-
lád gyászában osztozott a megye, a város és az evangé-
likus egyház is. A gimnázium évkönyvében így foglal-
ták össze érdemeit: „Szopkó Alfréd helyi társadalmunk-
nak minden szépért és jóért lelkesülõ tagja volt. Októ-
ber 28-ikán benne evangéliumi egyházunk egyik hû és
buzgó fiát vesztette el, fõgimnáziumunk pedig pénztár-
nokát, ki 20 éven keresztül lankadatlan buzgalommal,
becsületességgel és hûséggel kezelte a tanintézet vagyo-
nát, miért is emléke, érdemei s áldozatkészsége elévül-
hetetlenek lesznek iskolánk évlapjain”.

Az „Arany sashoz” címzett „gyógytár” vezetését a
fia, Szopkó Dezsõ vette át, aki 1872. augusztus 9-én,

Szepesolasziban született és a nyíregyházi evangélikus
fõgimnáziumban érettségizett 1890-ben. Budapesten
Doctor et Magister Pharmaciae diplomát szerzett 1893-
ban, amely feljogosította a patika önálló vezetésére. Kis-
kunhalasról patikáriusi tapasztalatokkal tért haza, hogy
1903-tól harminc éven át a patika élén állva szolgálja
nemcsak a betegeket, hanem városát és evangélikus egy-
házát is. Apja nyomdokain haladva õ is igyekezett saját
készítményeivel növelni patikája hírnevét, ilyen volt a
Venus krém és szappan. 1933. november 6-án hunyt el.
„A kapott örökséget nemcsak híven megõrizte, hanem
tovább fejlesztve hagyta örökül” Dezsõ fiára, aki az
1950-es államosításig vezette e nagyhírû patikát.


