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JÖVÕTERVEZÕ CÉGEK.
Folytatván elõzõ
héten kezdett soroza-
tunkat, újabb négy
nyíregyházi foglalkoz-
tatót kerestünk meg. ÚJ TECHNOLÓGIA
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KARÁCSONYI ÉTELEK.
Bár az ajándékok
utáni rohangálás teszi
ki a karácsonyi készü-
lõdés jelentõs részét, a
gasztronómia is
fontos.

FIGYELEM A HIDEGBEN
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fokozott figyelmet fordít a rászoruló

személyekre és családokra a téli idõszakban. Már gyakorlattá vált, hogy a téli idõszakot
megelõzõen a város szociális és gyermekjóléti intézményei és szervezetei, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. szakemberei, a rendõrség felkészül a várható rendkívüli hidegre és hóesés-
re. A szervezetek egymást támogatva, összehangolva végzik a szükséges beavatkozáso-
kat, az információkat megosztva igyekeznek gyors, rugalmas és hatékony segítséget nyúj-
tani. A diszpécserszolgáltatás (24 órán át hívható a 42/504-618 számon) feladatait to-
vábbra is a Periféria Egyesület látja el, az egyesület által üzemeltetett krízisautó 24 órában
mûködik, szociális munkások szintén 24 órában segítenek, ahol szükséges. Kérik a lakos-
ság odafigyelését és segítségét, hogy amennyiben tudomást szereznek szabadban lévõ
hajléktalanokról, élelem vagy tûzifa nélkül lévõ családokról, idõs, egyedül élõ emberek-
rõl, cselekvésképtelen szenvedélybetegekrõl, akkor hívják a diszpécserszolgálatot.

STRATÉGIAI EGYÜTTMÛKÖDÉSRE KÉSZÜL DEBRECEN ÉS NYÍREGYHÁZA
Stratégiai együttmûködési megállapodást köt Nyíregy-

háza és Debrecen. Ennek részleteit a városházán ismer-
tették kedden, lapzártánkat követõen, csütörtökön pedig
a közgyûlés elé terjesztették. A megyeszékhelyek polgár-
mesterei szerint a korábbi rivalizálást az összefogás vált-
ja fel. Közlekedésfejlesztési, gazdasági és turisztikai te-
rületen is szoros, hosszú távú együttmûködést terveznek.

A térségi együttmûködésben rejlik a jövõ – véli Debre-
cen és Nyíregyháza vezetése. A korábbi, évtizedeken át
tartó rivalizálást most új lehetõségek váltják fel: kölcsö-
nös elõnyökön nyugvó együttmûködés kialakítása a cél.
Kiemelten az Észak-Alföldi régió versenyképességének és
a régió megtartó erejének növelése, az optimális munka-
erõ-piaci viszonyok kialakítása, a lakosság, a szakképzett
munkaerõ elvándorlásának megállítása, a városok közle-

kedési stratégiájának összehangolása, valamint a sport-, a
civil- és az ifjúsági kapcsolatok erõsítése.

FÖLDÖN ÉS LEVEGÕBEN
Közúti, vasúti és légi közlekedési fejlesztéseket is ter-

vez a két város. – A két repülõtér összehangolt korszerûsí-
tése is célunk, és ez már szinte átvezet minket a turisztika
fejlesztéséhez. Épülnek az új hotelek Nyíregyházán és
Debrecenben is, tehát a két város együtt tud majd fogadni
olyan turistákat, akik általában repülõvel jönnek és négy-
csillagos szállodákban szeretnének megszállni. Szerencsé-
re tudunk olyan programajánlatot adni, de csak együtt,
ami akár egy egyhetes itt tartózkodást is indokolhat – ma-
gyarázta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

(Folytatás a 2. oldalon.)
(Szerzõ: Dér Vivien)

KARÁCSONYI MEGLEPETÉS

Idén is karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedik az önkormányzat a nyíregyházi
nyugdíjasoknak, amire több mint 50 millió forintot különítettek el. December 1-je és
23-a között kézbesíti a 2500 forint értékû csomagokat a Magyar Posta. 2017-ben 20
245 nyíregyházi nyugdíjas jogosult az ajándékra, sokan közülük a napokban vehetik
kézhez a nem mindennapi meglepetést.

Dr. Papp László, Debrecen polgármestere és dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a sajtótájékoztatón
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KÉPVISELÕI ODAFIGYELÉS
Dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-

KDNP nyíregyházi frakcióvezetõje idén
is bekopogtatott a Körte, Liszt Ferenc
utcai és a Ferenc körúti oviba, valamint
a Sarkantyú utcai bölcsibe, természe-
tesen nem üres kézzel. Gyümölcsöt és
mikulásfinomságokat vitt a kicsiknek.

KARÁCSONYI FESZTIVÁL
Az Idõsekért és Fogyatékosokért

Jószolgálat Alapítvány Karácsonyi fesz-
tivált szervezett a Bem iskolában. A
programon részt vettek többek között
a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ ellátottjai is. A rendezvényt az
önkormányzat Civil Alapja segítette.

LENGYEL KARÁCSONY
A Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi

Önkormányzat és a STO-LAT Lengyel-
Magyar Baráti Társaság Egyesület évzá-
ró karácsonyi estet tartott, melyen a Len-
gyel-Magyar  Dalárda karácsonyi dalo-
kat adott elõ. Képünkön Rzeszów alpol-
gármestere és a legkisebb tag, Tamara.

PÓTSZÉKES SIKER
Fergeteges hangulatú koncertet adott

Szekeres Adrien szombaton, Nyíregy-
házán. Az énekesnõ estjére pótszéke-
ket is be kellett vinni a Váci Mihály Kul-
turális Központ hangversenytermébe,
amely zsúfolásig megtelt, igazi karácso-
nyi hangulatot teremtve.

CIVIL PÁLYÁZATOK
Péntektõl megnyílnak a Nemzeti

Együttmûködési Alap forrásai a civil
szervezetek elõtt. Errõl számolt be Fü-
löp Attila Nyíregyházán. A helyettes
államtitkár elmondta, több mint 60
ezer egyesület és alapítvány nyújthat
be igényt.

CSÁSZÁRBAJSZÚ TAMARINOK
Bõvült a Nyíregyházi Állatpark csá-

szárbajszú tamarin állománya, 140 nap-
nyi vemhesség után világra jöttek a csa-
pat legifjabb tagjai, egy ikerpár szemé-
lyében. A november elején született ap-
róságok a héten már bátorságot merítve
önállóan is ismerkednek kifutóikkal.

A KUTYAFÁJÁT!  MALOMKERT!

Közel 1500 négyzetméteres kutyafutta-
tót adtak át kedd délután a Malomkertben.
Az új létesítményben még különbözõ
agility eszközök is találhatóak, hogy tré-
ningezni lehessen a négylábúakat. A kutya-
futtatót az önkormányzat hozta létre és
több mint 6 millió forintba került. Ezzel
együtt már 12 olyan helyszín áll rendelke-
zésre a megyeszékhelyen, ahol póráz nél-
kül is biztonságosan lehet „kutyázni”.

A malomkertiek nagyon örülnek az új
kutyafuttatónak, mert azt mondják, ha biz-
tonságban szerették volna tudni sétáltatás
közben a kedvencüket, akkor a város má-
sik részére, például egészen a Széna térre
kellett elsétálniuk.

A mostani létesítmény a Kert közben
épült és a kis, valamint nagyobb testû ku-

tyák számára kettéosztva, padokkal, sze-
metesekkel szerelték fel. Számos olyan
eszköz is található itt, amivel még agility
versenyekre is fel lehet készíteni a négylá-
búakat. Rákóczi Ildikó önkormányzati kép-
viselõ arra emlékeztetett, hogy nemrégiben
a Homok soron is átadtak egy kutyafutta-
tót. Majd hozzáfûzte, a Malomkertben is
nagy szükség volt rá.

NAGY VOLT AZ IGÉNY

– Az itt élõ emberek társasházakban él-
nek, persze van családi házas rész is, de
sok ebtartó lakik itt, ezért nagyon örülünk
neki, hogy megépülhetett az új kutyafut-
tató. Már az átadás elõtt is láttam, napok-
kal ezelõtt, hogy voltak, akik birtokba is
vették.                  (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

8DECEMBER
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29 SIKERTÖRTÉNET
29 sikertörténet címû könyvét mu-

tatta be Pokrovenszki Gergely, amely
29 sikeres megyei vállalkozóról szól.
A kötetet három korábbi elõzte meg.
Azért páratlan számmal jelölték a
könyveket, mert páratlan emberekrõl
van szó bennük.

6DECEMBER
SZERDA

CSÚSZDADOMB ÉPÜLT
Befejezõdött a csúszdadomb építé-

se a Kõris utcai játszótéren. A korábbi
játékvárat elbontották és helyére egy
5,5 méter magas, 140 négyzetméteres,
egyedi tervezésû játékot telepítettek.
Ennek építése bruttó 22,5 millió forint-
ba került.

KÖZÖSEN KÉSZÜLNEK
AZ UNIÓS CIKLUSRA

(Folytatás az 1. oldalról.)

Kedden dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza MJV polgármestere és dr. Papp
László, Debrecen MJV polgármestere
közös sajtótájékoztatót tartottak a két
város között létrejövõ hosszú távú stra-
tégiai együttmûködési megállapodás
részleteirõl. Ezen elhangzott, a követke-
zõ uniós fejlesztési ciklusra, azaz a 2020
utáni idõszakra is közösen készülne Deb-
recen és Nyíregyháza.

– Meg kell fontolni azt, hogy Brüsszel-
ben egy közös képviseletet hozzunk lét-

re annak érdekében, hogy Debrecen és
Nyíregyháza közvetlenül tudjon lobbiz-
ni saját fejlesztései mellett. Gondolko-
dunk a közlekedésfejlesztés területén
például a 4-es fõút 2x2 sávosításán, amely
egy rendkívül fontos fejlesztés lehet a
2020-as években. De nagyon fontos az
is, hogy megerõsítsük ennek a térségnek
a lakosságmegtartó erejét és szakítsunk
azzal a kialakult folyamattal, gyakorlat-
tal, hogy Közép- vagy Nyugat-Magyaror-
szág, valamint Nyugat-Európa elviszi a
polgárainkat, elviszi a munkaerõt ebbõl
a térségbõl – hangsúlyozta dr. Papp Lász-
ló, Debrecen polgármestere.

IZRAELI VENDÉG NYÍREGYHÁZÁN

December 11-én dr. Kovács Ferenc polgármester bemutatkozó látogatáson fogadta
Yosef Amranit, Izrael Állam rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. A találkozón
a felek a testvérvárosi kapcsolatok erõsítésérõl, valamint turisztikai lehetõségekrõl

egyeztettek.



FEJLESZTÉS

2017. DECEMBER 15. 3

JÖVÕTERVEZÕ CÉGEK NYÍREGYHÁZÁN (II.)
Folytatván elõzõ héten kezdett sorozatunkat, újabb négy jelentõs nyíregyházi

foglalkoztatót kerestünk meg, hogy rákérdezzünk a terveikre, köztük szintén ma-
gyar gyökerû vállalkozásokat is – a teljesség igénye nélkül.

ELECTROLUX  LEHEL KFT.

STABILITÁS ÉS FEJLESZTÉS
„Idén nyáron az  Electro-

lux  új vállalati célt fogalma-
zott meg: egy jobb életért
dolgozunk. Ennek kereté-
ben jövõre új termékfejlesz-
tés indul a nyíregyházi gyár-
ban a termékeink energia-
felhasználásának további
csökkentésére.  Kitûzött cé-
lunk, hogy 2020-ra felére
csökkentsük ökológiai láb-
nyomunkat, és ezért ma-
gyarországi mûködésünket
is folyamatosan felülvizsgál-
juk, és egyben optimalizál-
juk az energia- és anyagfel-
használás mértékét. Rövi-
den összefoglalva, a  követ-
kezõ években a stabilitás és
a fejlesztés, ami meghatá-
rozza helyi mûködésünket,

mint Nyíregyháza és a ré-
gió egyik legnagyobb, folya-
matosan fejlõdõ munkálta-

tója kiemelten számítunk a
helyi munkatársak szakér-
telmére.”

„A Hübner-H Kft. a
2017-es évben ünnepelte
20 éves jubileumát, s a leg-
nagyobb öröm számunkra,
hogy ez az év terv felett jól
sikerült. Ez a nagyszerû fej-
lõdés számításaink szerint
2018-ban és az azt követõ
években is folytatódik majd.
A beruházási tervvel, mely
3,3 milliárd forintot tesz ki,
2018-ra idõben jól állunk,
a jövõ évben így létszámbõ-
vítés keretében 60 új dolgo-
zónak tudunk állást biztosí-
tani.”

HÜBNER-H KFT.

MILLIÁRDOS BERUHÁZÁS, 60 ÚJ DOLGOZÓ

RÉVÉSZ CÉGCSOPORT

LOGISZTIKA ÉS SZÁLLODÁK
„A most átadott logiszti-

kai központ után is további
hasonló fejlesztések vannak
tervben. Tárgyalások kez-
dõdtek egy új, 25 ezer négy-
zetméteres raktárcsarnok
építésérõl, melynek az
egyik részében egy terme-
lõüzem kapna helyet. Re-
ményeink szerint hamaro-
san megkezdõdik a Krúdy
Vigadó felújítása és átépíté-
se, amihez egy országos
programban pályázunk.
Csakúgy, mint a Hotel Aven-
tinus esetében, ahol egy új,
többszintes épületszárny
épülhet a meglévõ mellé,
mely 40 szobával, egy új
étteremmel és egy wellness-

részleggel fogja kiszolgálni
a vendégek igényeit, remé-

nyeink szerint 4* superior
minõségben.”

SZURO-TRADE KFT. ÉS A GOF HUNGARY KFT.

BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK
„ Vállalatunk életében az

idei év egyik meghatározó
fejlesztése a Nyíregyháza-
Mandabokorban üzembe
helyezett Magyarországon
egyedülálló, komplex ter-
ményszárító technológia,
mely fosszilis és más külsõ
hõenergia-forrás nélküli zárt
energetikai folyamatként
kezeli a terményszárítás fo-
lyamatát. A beruházás pro-
filja azon túl, hogy alapte-
vékenységünk versenyké-
pességének javítását szol-
gálja, jól illeszkedik környe-
zettudatos gondolkodá-
sunkhoz. További célunk,
hogy egy olyan berendezést
alkossunk, ami kompakt,
minden telephelyünkön
applikálható, letelepíthetõ,
és a hasonló felvásárlási
struktúrában mûködõ part-

nereink számára tovább ér-
tékesíthetõ. A Szuro-Trade
cégcsoporthoz tartozó GOF
Hungary Kft. a Széchenyi
2020 program keretében
idén egy új, innovatív fej-
lesztést indított, melynek

keretében 2019-ben a nyír-
egyházi ipari parkban meg-
kezdõdhet gluténmentes
malmunk termelése. A be-
ruházással 10 új munkahe-
lyet teremtünk.”

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

„Egy jobb életért” dolgozik az Electrolux, jelentõsen
csökkentve az ökológiai lábnyomát

Hübner: fejlõdésben van a nyíregyházi gyár, amely
munkahelyteremtéssel is párosul

A Révész cégcsoport továbbfejleszti logisztikai tevé-
kenységét, de a turizmusban is jelentõset kíván elõre-

lépni szállodáival

Újszerû technológiákkal, innovatív fejlesztésekkel
jelentkezik a Szuro-Trade és a GOF Hungary
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TOVÁBBRA IS A MICHELIN
A LISTAVEZETÕ

EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIÁT MUTATTAK BE
2,5 MILLIÓ EURÓS BERUHÁZÁS VALÓSULT MEG A COLOR PACK-NÁL

Egyedülálló technológia: hatékonyabb, jobb minõségû
gyártást garantál a Color Pack új nyomógépe.

A cégnél 2,5 millió eurós beruházással egy Magyaror-
szágon teljesen egyedülálló technológiát avattak. Az áta-
dóünnepségen városunk polgármestere kiemelte, egy-egy
ilyen fejlesztés Nyíregyháza gazdasági erejét is mutatja.

TÖBB ALKALMAZOTT, TÖBB BÉR

A Color Pack Zrt. 1990-es megalakulása óta nyújt nyom-
dai szolgáltatást. A cég a papír alapú csomagolóanyagok
gyártása mellett magazinok, könyvek és egyedi reklám-
anyagok készítésére specializálódott. A társaság szinte
folyamatosan fejleszt, az elmúlt 4 év alatt 39 százalékkal
nõtt alkalmazotti létszáma és 24 százalékkal emelkedett
a dolgozók átlagkeresete. A cég most új, 80 tonnás gépé-
vel szélesítette nyomdaipari palettáját.

– Az új gép elõnye, hogy egy speciális UV lakkal és UV
festékkel lehet vele dolgozni. Ez azért nagyon fontos, mert
papíron kívül másféle alapanyagokra is tudunk majd
nyomtatni, például mûanyag alapanyagra vagy fémmel
bevont papírra, vagyis nagyon speciális, nagyon drága és
magas hozzáadott értékû termékekre – mondta el Zsukk
László vezérigazgató.

LEHETÕSÉG AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL

Az átadóünnepségen dr. Kovács Ferenc polgármester
azt mondta, az önkormányzat minden lehetõséget meg-

ragad és megad, hogy a vállalkozásokat segítse. Akár köz-
mûépítésekkel, infrastrukturális beruházásokkal, de töb-
bek között az új ipari park, illetve a helyi, több mint 2
milliárd forintos Foglalkoztatási Paktum is nyújt lehetõsé-
geket – tette hozzá.

HATALMAS AZ ÚJ GÉP

A Color Pack új gépe 24 méter hosszú, 80 tonnás. Hat
színt tud nyomtatni egy menetben, sebessége 18 ezer ív/óra
– így hatékonyabb, jobb minõségû nyomtatást garantál.

M3-M35 CSOMÓPONT
– Év végéig elkészül az M35-ös új szakaszának elsõ

üteme és a debreceni, déli elkerülõ, a 481-es út – je-
lentette be múlt hét eleji, debreceni tájékoztatóján
Kósa Lajos tárca nélküli miniszter. Hozzátette, aki
ebbõl az irányból közelíti meg Debrecent, de nem a
cívisváros az úti célja, elkerülheti a megyeszékhelyet.

A folyamatban lévõ fejlesztésekkel kapcsolatosan a
miniszter kiemelte, eddig nem épült ki teljesen az M35-
ös és az M3-as autópálya csomópontja. Ez Görbehá-
zánál tenné lehetõvé azt, hogy Nyíregyházáról Deb-
recen irányába, és visszafelé is lehessen sztrádán köz-
lekedni. – Az erre szánt pénzt korábban a polgári pi-
henõparkra költötték, de az nem váltotta be a hozzá
fûzött reményeket – fogalmazott Kósa Lajos. A minisz-
ter hozzátette, a kormány most úgy döntött, felülvizs-
gálja a korábban készült terveket és megépíti a cso-
mópont hiányzó részeit. – Ez a csomópont az az au-
tópálya csomópont, ami egyébként az Európai Unió
keleti végénél az észak-déli összeköttetésnek az egyik
eleme. Az nem lehet, hogy pont mi miattunk marad-
jon el, ezért a kormány úgy döntött, hogy megépíti.
Nagyjából 2 milliárd forintba kerül, s a tervek felújítá-
sa után valamikor jövõre ez is elkészülhet.

Nemsokára az autópályán is közvetlenül elérhetõ
lesz Debrecen

Gazdasági fórumon mutatta be az idei TOP 100 Ma-
gazint a megyei napilap a Korona Hotel dísztermében.
Szabolcs-Szatmár-Bereg gazdasági életének szereplõi, a
száz legnagyobb vállalkozás képviselõi elsõként vehet-
ték kezükbe a kiadványt. A TOP 100 Gazdasági Díjat dr.
Nemes Attila, a Michelin Hungária Kft. Nyíregyházi Gyá-
rának igazgatója kapta.

A Kelet-Magyarország 1999-ben teremtett hagyományt,
azt követõen minden évben, egyre bõvülõ terjedelemben
mutatta be a megyei TOP-cégeket, aktuális teljesítményü-
ket. Mérföldkõhöz érkeztek, amióta a TOP 100 kiadványt
együttmûködésben készítik el a megyei adóhatósággal,
illetve a megyei kereskedelmi és iparkamarával.

FEJLÕDÕ MEGYEI GAZDASÁG

– Minden év végén visszatekintünk a megye gazdasági
életére, bemutatjuk, hogy a szereplõk honnan, hová ju-
tottak el. Ez alapján egy precíz kimutatást készítenek, így
áll össze a megye TOP 100-as listája – magyarázta Nyéki
Zsolt fõszerkesztõ.

Az idei kiadványt bemutató gazdasági fórumon a részt-
vevõkkel megosztotta gondolatait dr. Seszták Miklós fej-
lesztési miniszter, Román István megyei kormánymegbí-
zott, Baracsi Endre, a megyei közgyûlés alelnöke és dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is. A megye-
székhely vezetõje hangsúlyozta, a TOP 100-asok jelentõs
része a városban mûködik, így a mindennapi életben fon-
tos szerepet játszanak.

A SZÁZ LEGNAGYOBB

A száz legnagyobb megyei vállalkozás listáját az el-
múlt év nettó árbevétele alapján idén is a Michelin Hun-
gária Kft. Nyíregyházi Gyára vezeti, és a TOP 100 Gazda-
sági Díját is dr. Nemes Attila, a cég igazgatója kapta. A
TOP 100-as listán a második helyet a Master Good Ter-
melõ és Kereskedelmi Kft., a harmadikat a LEGO Manu-
facturing Kft., a negyediket az NZRT-Trade Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., az ötödiket pedig a Szatmár Optikai
Gyártó és Forgalmazó Kft. foglalja el.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Jakubász Péter, a gyártó Heidelberg Magyarország Kft. képviselõje, Zsukk László vezérigazgató, Zsukk László, a
részvénytársaság elnöke és dr. Kovács Ferenc polgármester az ünnepélyes átadáson

Dr. Nemes Attila, a Michelin gyárigazgatója, Nyéki Zsolt fõszerkesztõ, Kelet-Magyarország és Varga Zsolt
értékesítésfejlesztési vezetõ, Inform Média Kft.
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A VÖRÖSKERESZT IDÉN NEM KAPOTT
A témával kapcsolatban megkerestük Gurály Edi-

nát, a Vöröskereszt megyei igazgatóját is.  Elmondta,
a ruhagyûjtõ konténerekbe dobott „holmikból” az idén
nem kapott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Azt ja-
vasolja, ha valaki ruhát szeretne adományozni, vigye
be a Vöröskereszt helyi irodájába, a Malom utca 3.
szám alá. A tisztára mosott, összehajtott holmikat
örömmel fogadják és ígérik, az garantáltan eljut a rá-
szorulókhoz.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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KÖVETTÜK A RUHÁK ÚTJÁT
HOVÁ KERÜLNEK A KONTÉNERBE DOBOTT „HOLMIK”?

Már évek óta találhatók ruhagyûjtõ konténerek Nyír-
egyházán, és a tapasztalat azt mutatja, hogy a kezdemé-
nyezés sok városlakót megmozgat: sokan élnek a lehetõ-
séggel, hogy segítsenek a rászorulókon és egyúttal meg-
szabaduljanak kinõtt vagy éppen feleslegessé vált ruha-
nemûiktõl. A napokban azonban több tucat konténer el-
tûnt a városból. Utánajártunk a ruhák útjának...

Bordás Béla városgondnok azzal kereste meg szerkesz-
tõségünket, hogy több városlakó is jelezte neki, nagyon
sok ruhagyûjtõ konténer eltûnt a városból, pedig ilyenkor,
karácsony elõtt  sokan kiürítenék szekrényeiket, hogy fe-
leslegessé vált holmijaikkal segítsenek másokon. Az ész-
revétellel megkerestük a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁL-
KODÁSI Nonprofit Kft.-t. Mint megtudtuk, városunkban
két cég végzett ruhagyûjtési tevékenységet, ebbõl az egyik
kivonult a magyarországi piacról, és ezzel együtt a konté-
nereit is felszedte és elszállította. A másik társaság viszont
folyamatosan bõvíti a konténereinek darabszámát Nyír-
egyháza területén.

A Petõfi téren, a Park üzletháznál szerencsénkre még ta-
láltunk egy ruhagyûjtõ konténert. A rajta lévõ adatok alapján
hamar kiderítettük, hogy jelenleg már csak egy székesfehér-
vári cég, egy használtruha-kereskedés végez ruhagyûjtési
tevékenységet a városban. Õk 5000 tonna használt ruha be-
gyûjtését végzik, körülbelül 1000 darab magán- és közterü-
letre kihelyezett konténeres gyûjtés keretében. A cég kom-
munikációs igazgatójától megtudtuk, Nyíregyházán 57 kon-
téner van az utcákon, további öt pedig a Tesco áruháznál.
Mivel a másik lengyel tulajdonú cég kivonult az országból,
ezért szándékaik szerint a megyeszékhelyen tovább növelik
majd a konténerek számát a közszolgáltatóval egyeztetett
mennyiségben, várhatóan húsz darabbal.

FÉL KILÓ FEJENKÉNT

– A konténereket heti gyakorisággal – gyûjtõjárattal –
ürítjük, de a rajtuk található telefonszámon lehet jelezni
számunkra, ha megtelt és akkor 24 órán belül ürítjük. Az
adatok alapján éves szinten 0,4–0,5 kg/fõ/év mennyiséget
gyûjtünk be, ami lényegesen alacsonyabb, mint a nyugat-
európai országok gyûjtése (3–4 kg/fõ/év), de egyre növek-
võ mértékû az elmúlt évekhez képest.

ÉRTÉKESÍTIK, ILLETVE FELAJÁNLJÁK

A kommunikációs igazgató azt nyilatkozta, hogy az
összegyûjtött ruhák szakszerû válogatás után értékesítésre
kerülnek, döntõen külföldön, illetve a Vöröskereszttel évti-

zedes szerzõdéses kapcsolatuk van, és a szervezet igénye-
inek megfelelõen összeállítják az általuk kért mennyiséget
és azt az alapszervezeteknek a helyszínre szállítják.
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lára jusson a házi finomságokból. A Nyíregyházán készült
édességek már átmeneti otthonba, gyermekorvosi rende-
lõbe, idõsek otthonába és többek között a mentõállomás-
ra is eljutottak. A helyi csoportnak jelenleg több mint 200
tagja van, de szorgos kezekbõl sosem elég, bárki csatla-
kozhat a kezdeményezéshez. Jelenleg Vámosiné Verebélyi
Marianna és Juhász Lajosné Andrea koordinálja a lelkes
segítõket.

BÁRHOL AZ ORSZÁGBAN
Az országos csoport régiókra van bontva, bárki csat-

lakozhat vagy felajánlhat süteményt. Ezeket összegyûj-
tik és mikulás vagy a karácsonyi ünnepek közeledté-
vel eljuttatják a szociális intézményekbe, gyerekott-
honokba, fogyatékosok bentlakásos intézményébe és
többek között idõsek otthonába is.

VAN, AKINEK NEM ADATIK MEG

– Már két éve csatlakoztam a nyíregyházi Örömsüti
programhoz, azóta pedig sütünk, amennyire erõnk enge-
di. Elõször mindig feltesszük a kérdést a Facebook cso-
portunkban, hogy ki az, aki vállalna néhány tálcával. Ezt
követõen felkeresünk intézményeket, megnézzük, hogy

TÖBB SZÁZ SZELET ÖRÖMSÜTI A NYÍREGYHÁZI ASSZONYOKTÓL
KARÁCSONY KÖZELEDTÉVEL SZEBBÉ TESZIK A RÁSZORULÓK MINDENNAPJAIT

Sütni öröm, ínycsiklandó süteménnyel pedig egyszer-
re örömet szerezni és segíteni: dupla öröm! Ezt vallják a
nyíregyházi asszonyok is, akik 3 évvel ezelõtt csatlakoz-
tak az országos kezdeményezéshez és karácsony elõtt
gyermekeknek, idõseknek, rászorulóknak szebbé teszik
az ünnepeket egy-egy – saját kezük munkáját dicsérõ –
tálca süteménnyel.

Az Örömsüti program 2014-ben indult útjára, az egyik
közösségi oldal süteményes csoportjából nõtte ki magát,
ami egy teljesen civil, országos kezdeményezés lett. Mára
pedig az ország majdnem minden városában jelen van.

Szinte az elsõk között csatlakoztak a kezdeményezéshez
a nyíregyházi nõk is, köztük profi cukrászok, lelkes ama-
tõrök, háziasszonyok, anyukák és nagymamák, akik együtt,
egy célért dolgozva szebbé teszik a rászorulók minden-
napjait: önként, saját költségükön sütiket sütnek, amit az-
tán felajánlanak szociális intézményeknek, árvaházaknak,
idõsek otthonának.

A HÁLÓN SZERVEZÕDNEK

Az Örömsüti program tagjai Facebookon szervezõdnek,
hogy aztán kötényt ragadva, minél több rászoruló aszta-

hol tudnánk segíteni és persze számolunk, hogy hány szelet
süteményre lenne szükség. Most karácsony elõtt a
Nyírszõlõsi Kollégium és Átmeneti Otthon 50 gyerkõcét
fogjuk meglepni, illetve eljutunk a Korányi Frigyes utcai
Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondo-
zó Otthonába is. Ott 100 fõvel számolunk majd – mondta
el kérdésünkre Vámosiné Verebélyi Marianna, aki hang-
súlyozta, saját kipróbált receptek alapján készítik az édes-
séget, és mindenki maga dönti el, mit süt. Az õ kedvencei
a torták, de gyakorta süt mézeskalácsot vagy éppen
muffinokat, ráadásul segítsége is akad: a gyerekei.

CSILLOGÓ SZEMEK

Marianna azt mondja, a legszebb élmény, amikor lát-
hatja az örömtõl csillogó gyerekszemeket, akiknek egyéb-
ként nem adatna meg, hogy házi süteményeket egyenek.
Jelenleg a karácsonyi idõszakra koncentrálnak, de szeret-
né, ha nemcsak ilyenkor, hanem az év más hónapjaiban
is meg tudnák lepni az arra rászorulókat. Persze ehhez az
kellene, hogy még nagyobb legyen a nyíregyházi lányok,
asszonyok csoportja. Így, ha bárki szeretne segíteni, azt
örömmel fogadják. Nem kell mást tenni, mint felkeresni
az ÖRÖMSÜTI Nyíregyháza csoportot a Facebookon és
aztán fakanalat ragadni!                      (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ADÓRENDELETEK ÚJ KÖNTÖSBEN

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017. november 30-ai ülé-
sén 3 adórendeletet érintõen is döntést hozott. A helyi adókról szóló tör-
vény felhatalmazása alapján módosult az idegenforgalmi adóról szóló
helyi rendelet, és új rendelet elfogadására került sor a talajterhelési díjról,
továbbá az építményadóról – tájékoztatott dr. Kása Brigitta aljegyzõ.

Idegenforgalmiadó-mentesség
– honvédelmi, szolgálati érdekbõl

A 34/2017. (XII. 1.) rendelettel elfogadott módosítás az adómentesség-
re jogosító tartózkodáshoz szükséges nyomtatvány tartalmát pontosította.
Kiegészült az idegenforgalmiadó-mentességre jogosult személyek köre a
honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába
tartozó személy hozzátartozójával, ha a vendégéjszakát az állomány tag-
jának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye
szerinti településen lévõ, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendel-
kezése alatt álló, szolgálati érdekbõl fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha
az adott településen töltött szolgálat vagy munka idõtartama legalább 30
egybefüggõ nap.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma 2017. december
12-én Elismerõ Oklevelet adott át a Nyíregyházi Cantemus
Kórus Cantemus Gyermekkarának kiemelkedõ szakmai te-

MINISZTERI ELISMERÉS
A CANTEMUS GYERMEKKARNAK

vékenysége elismeréseként. A díjat Szabó Dénes igazgató-
karnagy és a Cantemus Gyermekkar két tagjának jelenlé-
tében adta át dr. Hoppál Péter kultúráért felelõs államtitkár.

Képünkön dr. Hoppál Péter kultúráért felelõs államtitkár, Szabó Dénes igazgató-karnagy
és a Cantemus Gyermekkar két tagja

SZURKOLJUNK KÖZÖSEN A TÁNCOSOKNAK!
Óriási sikert ért el a Nyírség Táncegyüttes a Duna

Televízió Fölszállott a páva címû tehetségkutató mû-
sorában.

– December 15-én a szólista párunk fog versenyezni,
meglehetõsen erõs ellenfeleik lesznek. Viszont, amit tán-
colni fognak, az nagyon egyedülálló. Helyi anyag ugyan,
de a helyi romák anyaga. Szatmári Botolót fognak táncol-

ni, cigány táncot és cigányos csárdást. Aztán kiderül, hogy
tovább jutnak-e. Egy héttel késõbb, december 22-én a
Nyírség Táncegyüttesre kerül a sor. Majdnem ott, a tévé-
ben fogunk karácsonyozni, és mi is helyi anyaggal fogunk
menni, Szatmári Magyar táncokat mutatunk majd be,
Nagyecsed és Tyukod legszebb motívumaival – tájékoz-
tatta szerkesztõségünket Demarcsek György, a Nyírség
Táncegyüttes ügyvezetõje.

RZESZÓWBAN
JÁRTUNK

A múlt héten rendezték meg lengyelországi testvérvá-
rosunkban, Rzeszówban a Nemzetközi Termék és Kiváló
Minõségi Élelmiszer Vásárt, az EKOGALA 2017 rendez-
vényt. Az idei évben nemcsak helyi termékek gyártói kép-
viselték városunkat, hanem meghívást kapott a Nyíregy-
házi Turisztikai Nonprofit Kft. is, hogy bemutassa turisz-
tikai attrakcióinkat.

A kétnapos vásárra kilátogató vendégek élénken érdek-
lõdtek a magyar stand termékei és turisztikai kiadványai
iránt, hiszen Rzeszów lakói elõtt nem ismeretlen Nyíregy-

háza neve, sokan jártak már városunkban. Leginkább a
fürdõ iránt volt nagy érdeklõdés, de a kóstolóba vitt pálin-
kákat is szívesen fogyasztották a helyiek. A nyíregyházi
termékek közül a kolbász volt a favorit, de kelendõk vol-
tak a szörpök, gyümölcslevek, lekvárok és sajtok is.

– A 2017. évet egy igazán jó hangulatú és sikeres kite-
lepüléssel zártuk, s reméljük, hogy az idei megjelenése-
inknek köszönhetõen a jövõben is minél több kül- és bel-
földi turista látogat el Nyíregyházára – tájékoztatta szer-
kesztõségünket Furkóné Szabó Marianna ügyvezetõ.
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„Olyan álmosság tört rám. Becsuktam a szemem. Mi-
után kinyitottam, azt éreztem, hogy egy jólesõ, pihente-
tõ alváson vagyok túl. Felnéztem, mentõsök álltak körü-
löttem. Nem értettem, mi történik. Kiderült, 15 másod-
percig halott voltam.”

A napokban egy megható bejegyzés látott napvilágot
az Országos Mentõszolgálat Facebook-oldalán. Ez arról
szólt, hogy szeptember 8-án a nyíregyházi esetkocsit mell-
kasi fájdalomhoz riasztották. Egy fiatal férfinak voltak pa-
naszai. Kiérkezés után hamar kiderült, hogy a betegnek
infarktusa van. A mentõk tették a dolgukat, az ilyenkor
szükséges ellátást megkezdték, majd a beteg légzése és
keringése hirtelen leállt. Azonnal megkezdték az újraélesz-
tést, ami 1-2 perc múlva sikeresnek bizonyult, a férfi tuda-
ta is visszatért. Nem értette, hogy most mi történik. Termé-
szetesen a mentõk elmondták neki, hogy miért volt szük-
séges a beavatkozás. Miután stabilizálták az állapotát,
kórházba szállították. 2 hónap elteltével a férfi egy aján-
dékcsomaggal jelent meg a mentõállomáson. Azt a csa-
patot kereste, akiknek köszönheti az életét. Rövid beszél-
getés után, a most már egészséges férfi elköszönt, hiszen
felesége és két pici gyermeke várta otthon... Telefonon
vettük fel a kapcsolatot az „új életet kapott” Papik Viktor-
ral, aki készségesen válaszolt kérdéseinkre, mert mint
mondta, ez a legkevesebb, amivel viszonozhatja a men-
tõk szívességét...

„KI AKARTÁK TÉPNI A SZÍVEMET”

– 2017. szeptember 8-a volt. Kint dolgoztunk az erdõnk-
ben, fát vágtunk, mert a gyerekeimnek akartam rönkfák-
ból játszóteret építeni. Négy méter hosszúságú darabok
voltak, ezeket egyedül cipeltem a vállamon, egy-egy adag
2 mázsát nyomott. A végén éreztem, hogy nagyon elfá-
radtam, de úgy voltam vele, nekem ez természetes, bí-
rom, hiszen rendszeresen sportolok: 20 kilométereket fu-
tok, thai boxolok, nincsenek fizikai korlátaim. Mikor vé-
geztem a munkával és mentem volna haza, elkezdett ke-
gyetlenül szorítani a mellkasom. Fojtó érzés kapott el, mint-
ha a tüdõmet és a szívemet egyszerre ki akarták volna
tépni belõlem. Nem akart megszûnni. Szerencsére ott tar-
tózkodott egy barátom, akinek mondtam, hogy vigyen el
az ügyeletre, mert éreztem, nagy a baj.

PEDIG CSAK PÁR MÁSODPERCRE CSUKTA BE A SZEMÉT

HIÁBA SPORTOLT, ÚJRA KELLETT ÉLESZTENI...

„MINTHA ITTHON LETTEM VOLNA”

– Rögtön EKG-t csináltak nekem, gyógyszert adtak és
közben kihívták a rohammentõt. A mentõtiszt mondta,
hogy üljek fel, vegyek be 3 szem gyógyszert. Bevettem,
visszafeküdtem, mert elkezdtem szédülni, álmosság tört
rám – folytatta Viktor. – Becsuktam a szemem, aztán mi-
kor újra kinyitottam, a mentõsök ott álltak körülöttem. Ké-
sõbb kapcsoltam. 15 másodpercig halott voltam.

5 SZÁZALÉK ÉLI TÚL
Viktor azt mondja, egész életében azért sportolt,

hogy a hasonló eseteket elkerülje. Éppen ezért csaló-
dásként élte meg a vele történteket.

– Gyengeségnek éreztem, hogy velem ilyen meg-
történhet. Mindig azt gondoltam, hogy akármire ké-
pes vagyok fizikálisan, mégis belekeveredtem. Ahogy
az intenzíven feküdtem, az elsõ két nap nagyon rossz
volt. Meg kellett emésztenem, hogy velem ez ilyen
fiatalon megtörténhetett. Az orvos azt mondta, ezt a
fajta infarktust az emberek 5 százaléka éli túl. Nekem
szerencsém volt.

Viktor azt mondja, a kórházi ágyon sok mindenre rá-
döbbent. Ami azelõtt fontos volt, mostanra lényegtelen lett.
Korábban rohanó életmódot folytatott. Hetente három-
négy alkalommal Lengyelországba járt, mindemellett pe-

dig többek között a mezõgazdasági vállalkozásában is
dolgozott. Keveset tudott pihenni és állandó stresszben élt,
így ahogy õ mondja, idõk kérdése volt, hogy mikor törté-
nik meg a baj.

„HÁLÁS VAGYOK A MENTÕKNEK”

– A kórházi bennfekvés után sokáig még rehabilitáció-
ra kellett járnom, de most már szerencsére azt hiszem,
minden rendben van, futok, tornázok. Olyan beállítottsá-
gú vagyok, hogy ha kapok valamit, azonnal szeretem
meghálálni. Amit értem tettek a mentõk – visszaadták az
életemet –, azért nagyon hálás vagyok. Eldöntöttem, hogy
személyesen is megköszönöm nekik, de nehéz dolog volt
megtalálni õket. A visszaélések elkerülése végett nem ad-
hatták meg az elérhetõségüket. Elkezdtem nyomozni. A
Facebookon megnéztem az összes létezõ képet, ami men-
tõtisztekrõl, mentõápolókról készült, de nem találtam meg
azokat, akik megmentették az életemet. Egyik éjszaka
aztán nem tudtam elaludni, és átnéztem újra. Végül ráta-
láltam egyikõjükre, felvettem vele a kapcsolatot, és aztán
örömmel fogadtak. Nagyon megható volt.

Viktorban szeptember 8-a óta átértékelõdött minden (az-
óta a játszótér is elkészült). Most már megelégszik a keve-
sebbel, és a családjára helyezi a hangsúlyt. „Eddig azért
dolgoztam, hogy pénzem legyen, most már azért, hogy
egészségem” – zárta a beszélgetést.  (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Papik Viktor (balról a második) az „életmentõk” körében

(Fotó: Facebook/OMSZ)
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HÍREK AZ OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBÕL
BÁNKI: A JÖVÕ A MAKEREK KEZÉBEN VAN

Mindennap több száz innováció változtatja meg éle-
tünk szinte minden területét, újraírja az emberek és a
világ viszonyát. A digitális gyártástól a jövõbeni élelmi-
szerekig, a robotikától a bioheckelésig, a drónoktól a mes-
terséges intelligenciáig, a Mezõgazdaság 4.0-tól, a Big
Data-ig és az IoT-ig.

Az európai innováció világában a legfontosabb esemény
a Rómában minden évben megrendezendõ Maker Faire. A
Maker Faire összegyûjti a tech-rajongókat, kézmûveseket,
pedagógusokat, barkácsolókat (DIY), iskolákat, egyetemeket,
kutatóintézeteket, mûvészeket, diákokat és vállalatokat. Ez a
hely a találmányok, a kreativitás és az ötletes megoldások
seregszemléje. A makerek jönnek, hogy megmutassák alko-
tásaikat, és egyben meg is osztják tudásukat. A kiállítás láto-
gatói a Maker Faire standjai között sétálgatva megpillant-
hatják a jövõt, és megtalálják az inspirációt, hogy maguk
is a jövõ feltalálói, megálmodói és megalkotói legyenek.

27 EZER DIÁK

Csak a kiállítás nyitónapján – az oktatási napon, ahol a
fõszereplõk a diákok voltak – egész Olaszországból mint-
egy 27 ezer fiatal lepte el a 100 ezer négyzetméternyi
területen elhelyezkedõ standokat. Az Olasz Iparkamara
felismerte, hogy a diákok attitûdjét kell megváltoztatni,
így számunkra a belépés ingyenes volt. A kisiskolások szá-
mára számtalan lehetõség volt arra, hogy az ismeretszer-
zés gyakorlati oldalát is megerõsítsék, hiszen a gyerekek
elektromos áramköröket állítottak össze, újrahasznosított
elektronikai elemekbõl használati cikkeket készítettek, és
megismerkedtek a növények átültetésének technikájával
is. A Faire a világ legfontosabb bemutatója az innováció-
nak. Családbarát rendezvény, tele van olyan találmányok-
kal és kreativitással, amelyek a „do-it-yourself” kultúráját
ünneplik a technológiai területen a „mozgalomgyártók”
alapjain. Ez az a hely, ahol minden korosztály és a rajon-
gók találkoznak, hogy bemutassák projektjeiket, osszák
meg tudásukat és bemutassák üzleti modelljüket.

A BÁNKIROBOT OLASZORSZÁGBAN
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Mû-

szaki Középiskolájában mûködõ Bánkirobot Team immár
második alkalommal képviselte hazánkat Rómában. Az
Olasz Iparkamara, mint a kiállítás rendezõje, ebben az

évben is felhívást intézett az európai iskolák felé, jöjjenek
el és mutassák be az iskolában készült érdekes projekte-
ket. Az európai iskolák több mint 3000 projektet nyújtot-
tak be, amibõl a szervezõbizottság kiválasztott 55 iskolát,
akik a házigazdái lesznek a Maker Faire Róma 2017 ese-
ményeinek.

A legnagyobb számban természetesen az olasz iskolák
képviseltették magukat, de görög, szlovén, portugál és
magyar iskola is bekerült a kiválasztottak közé. Láthat-
tunk marsjárót, focizó robotokat, robotokból álló rock-
zenekart.

NAGY VOLT AZ ÉRDEKLÕDÉS

A Bánkirobot Team képviseletében Tóth Bence egy si-
ketek számára készült jeltolmács kesztyût mutatott be az
olasz közönségnek. Kísérõként segítette állni az érdeklõ-
dõk rohamát Zsigó Miklós, aki a Krúdy Gyula Gimnázi-
um tanulója, és Zsigó Zsolt, aki a Bánkirobot Team veze-
tõje. A látogatók között az olasz siketek küldöttsége is
megjelent, akik nagy érdeklõdéssel figyelték a kesztyû tol-
mácsolását. Meglepetéssel vették tudomásul, hogy már a
kenyér szót is másképpen mutatja egy magyar siket, mint
õk. Sok sikert kívántak a fejlesztéshez, és nagy reménye-
ket fûznek ahhoz is, hogy ez a hasznos kiegészítõ a ké-
sõbbiekben az õ életüket is megkönnyítheti.

Új ötletekkel, céges kapcsolatokkal és kipróbálásra váró
eszközökkel, alkatrészekkel érkezett haza a Bánkirobot Team.
Reméljük, hogy a következõ kiállításon újra ott lehetünk!

Zsigó Zsolt

Nyíregyházára érkezett a Mi Vízügyünk elnevezésû
Országjáró Vízügyi Roadshow. Közel egy hónap alatt
tíz városban több mint ezer diákkal találkoztak, most
az NYSZC Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezetvédel-
mi-Vízügyi Szakgimnázium tanulóival. A program cél-
ja, hogy a hiányszakmának mondható vízügyes tovább-
tanulásra buzdítsanak.

Az Országos Vízügyi Fõigazgatóság és 12 területi igaz-
gatósága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudomá-
nyi Karával együttmûködve novemberben a vízügyi
szakmát népszerûsítõ kampányt indított. A vízügyi
roadshow utolsó állomása a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezetvédel-
mi-Vízügyi Szakgimnáziuma volt.

EGYEDÜLÁLLÓ VÍZGAZDÁLKODÁS

Mint elhangzott, Magyarország vízgazdálkodása nem-
csak Európában, de a világon is egyedülálló. Somlyódy
Balázs, az Országos Vízügyi Fõigazgatóság fõigazgató-
ja hangsúlyozta,  Európában nálunk vannak a leghosz-
szabb gátrendszerek, a legnagyobb az ár- és belvízi ki-
tettség, ezért fontos, hogy jó szakemberek dolgozzanak
a vízügyben, teremtsenek biztonságot, de használják ki
a vízben rejlõ elõnyöket is.

ÉLEN JÁR A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉS
Nagy volt az érdeklõdés a vízügyes szakmát népsze-

rûsítõ tanórán, hiszen a Nyíregyházi Szakképzési Cent-
rum Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezetvédelmi-Víz-
ügyi Szakgimnáziuma évtizedek óta élen jár a szakem-
berek utánpótlásában, országosan is kiemelkedõ lét-
számban. A diákok játékos tesztfeladatokat kaptak, tájé-
kozódhattak az egyetem elképzeléseirõl, a vízügy felada-
tairól és lehetõségeirõl, de élménybeszámolók alapján
megismerkedhettek a vízügyesek mindennapjaival is.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

MÛVÉSZETI: KÜLÖNDÍJ A

SZAVALÓVERSENYRÕL
Kovács Petra, a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimná-

zium 12. évfolyamos, táncmûvészeti tagozatos növen-
déke különdíjban részesült a „Te aranyok Aranya!” el-
nevezésû, országos és határon is túlnyúló szavalóver-
senyen. A verseny fõvédnöke Kányádi Sándor volt.

A versenyen több nyíregyházi tanuló ért el ered-
ményt. Petra mellett a középiskolás korcsoportban
Ladács Fanni, a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium
és Kollégium 12. osztályos tanulója harmadik lett, Nagy
Zsófia Gitta, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium 5. osztályos diákja pedig
általános iskolás kategóriában bejutott az elsõ tízbe.

(A fotón Kovács Petra 12. táncmûvészeti tagozatos
tanuló és felkészítõ tanára, Jeszenszki András.)

MÓRA: KARRIERNAP
TELEVÍZIÓS, ÁLLATORVOS, IGAZGATÓ,
VÁLLALKOZÓ ÉS TANÁR IS MOTIVÁLT

2017. december 1-jén a Nyíregyházi Móra Ferenc
Általános Iskola – kétszáz tanuló részvételével – kar-
riernapot rendezett, mely az örökösföldi suli pálya-
választási folyamatának fontos része – kaptuk a tájé-
koztatást az intézménybõl.

A meghívott vendégek személyes életpályájukat mu-
tatták be. Diákéveikrõl, iskoláikról, pályaválasztásukról,
jó és rossz döntéseikrõl, szakmájuk pozitív és negatív ol-
daláról tartottak motiváló elõadást. A szereplõk között volt
Tarczy Gyula, a Nyíregyházi Televízió és Napló fõszer-
kesztõje, Tóth Alexandra, a Nyíregyházi Állatpark állator-
vosa, Fintor Gábor, a Tokaji Fesztiválkatlan igazgatója,
Madura Csaba, a Madura és Madura Épületgépészeti Kft.
ügyvezetõ igazgatója, valamint Sánta József, a Zrínyi Ilo-
na Gimnázium matematika–informatika szakos tanára. A
gyerekek hasznos tanácsokat kaptak életpályájuk építé-
sérõl. Ez a nap az iskola valamennyi diákjának a pálya-
orientáció jegyében telt el. Nagyszerû délelõtt volt!

SZENT IMRE:
DOLGOZÓI BÁBOZÁS

ÉVISZ: TOVÁBBTANULÁSRA BUZDÍTOTTÁK ÕKET

A  Szent Imre Katolikus Óvoda múlt hét szerdai Mi-
kulás-napi rendezvényének egyik mûsorszáma volt a dol-
gozói bábozás. Ennek keretében a „Levél Télapóhoz”
címû bábmûsort nézhették meg a kicsiny gyermekek.



KARÁCSONY

2017. DECEMBER 15.10

Mai rohanó világunkban a hagyományok, s benne a
helyi szokások szerepe egyre csökken, a tradíciók elsor-
vadnak, széttöredeznek. De az emberek ma is igénylik
az ünnepek meghitt hangulatát, különösen a karácsonyét,
amely mindig is a családé volt.

Bár a világon szinte mindenütt az ajándékok utáni ro-
hangálás lett a karácsonyi készülõdés leghangsúlyosabb
eleme, a helyi szokásokat még mindig sokan megtartják.
Amerikában két karácsonyt ünnepelnek, Betlehemben
pedig háromszor is megszületik a kis Jézus. Nem csupán
december 24-én és 25-én, amikor a római katolikusok
ünnepelnek, hanem január 6-án és 7-én a görög ortodo-
xok, illetve január 18-19-én az örmények ünnepén is.

SVÉDORSZÁG: SOK APRÓ FOGÁS

Svédországban a karácsonyi sonka elengedhetetlen fo-
gás az ünnepen. Ezt a családok maguk fõzik, és a levébe
mártogatott kenyérrel eszik. A svédasztal kifejezés abból
az ünnepi terítésbõl származik, amelyet fõképp karácsony-

kor, de más nagy ünnepekkor is készítettek. Jellemzõje,
hogy sok apró fogásból terítik meg az asztalt meleg és
hideg ételekbõl egyaránt. Ezek leggyakrabban: pácolt he-
ring, füstölt hal, lazac, mint elõételek, majd húsok, fõleg
sonkák, vadhúsok, húsgombócok adják a fõételeket, ezek
mellé kenyér és krumpli jár, majd a zöldségtálak követ-
keznek, ezeket a vöröskáposzta és a cékla, mint savanyú-
ságok követik. Karácsonykor a svédasztalon az édességek
között tejberizsnek is kell lennie.

OLASZORSZÁG: OLAJBAN SÜTÖTT ZÖLDSÉGEK

Olaszországban a karácsony a hagyományok jegyében
zajlik. Szenteste tengeri hal és tengeri finomságok kerül-
nek az asztalokra. Az igazi ünneplés napja 25-e, szûk csa-
ládi körben. Az olasz közmondás szerint: „A karácsonyt

töltsd a családoddal, a húsvétot, akivel akarod!” Az olasz
asztalra, karácsonyi ebédre olajban sütött zöldségek, töl-
tött tésztafélék, az édességek közül pedig kuglóf vagy an-
nak kerekebb változata, a panettone, amelyeket kandíro-
zott gyümölccsel és mazsolával, csokoládéval, pezsgõ-
krémmel ízesítenek.

KARÁCSONYI ÉTELEK A NAGYVILÁGBÓL
KARÁCSONYI SONKA, SÜLT PULYKA, MÉZES OSTYA

SZLOVÁKIA: FOKHAGYMA AZ ASZTALON

Szlovákiában is már csak az ételek, italok idézik a régi
szép idõket. A hagyományok közül, a magyar népszoká-
sokhoz hasonlóan az asztalra kerül a fokhagyma, amely

az egészséget, és a kenyér, amely az elegendõ alapvetõ
élelmet jelképezi. December 24-e szigorú böjti nap. Csak
este esznek. A vacsora fokhagymával és borssal ízesített
mézes ostyával kezdõdik, káposzta-, gomba- vagy bable-
vessel folytatódik, ezután pedig rántott hal következik
krumplisalátával. Édességek közül a mákos guba, a diós,
mákos bejgli, valamint a pozsonyi kifli sem hiányozhat az
asztalról.

ROMÁNIA: KARÁCSONYI DISZNÓ

Romániában a román ortodoxok a karácsonyt a katoli-
kusokkal együtt december 25-én ünneplik, eltérõen a szláv
ortodox egyháztól. A románoknál a karácsonyt csaknem
másfél hónapos böjt elõzi meg. Szenteste az asztalról el-
maradhatatlan a kocsonya, a töltött káposzta, melyet pa-
radicsommal savanyítanak, füstölt sonkával vagy húsda-

rabokkal ízesítenek és puliszkával tálalnak. A módosab-
bak december 19-én, Ignat napkor vágják le a karácsonyi
disznót, amelybõl disznósültek és kolbász is kerül a kará-
csonyi asztalra. A románok nagyon vallásosak és baboná-
sak. A hagyományaik szerint a rossz szellemek hatéko-
nyan elûzhetõk az asztal négy sarkában elhelyezett fok-
hagymagerezdekkel vagy mákszemekkel. Szerintük szent-
este megnyílik az ég, és az igaz emberek ilyenkor megpil-
lantják az angyalokkal és a szentekkel együtt asztalhoz
ülõ teremtõt.

AMERIKA: KARÁCSONYI PUDING

Amerikában november végén a hálaadás ünnepével
kezdetét veszi a karácsonyi mulatság is. Az utcákat, a há-
zakat színes égõkkel világítják ki. Az üzletekben helyi tél-
apók, vagyis Santa Clausok tömegei sétálnak, ajándéko-
kat osztogatnak, de legfõképpen vevõket csalogatnak.
Karácsony reggelére a szobákban elõre kikészített zok-
nikba vagy a feldíszített karácsonyfák alá helyezik az aján-
dékokat, amelyeket a gyerekek hite szerint a Santa Claus
a kéményen keresztül juttat be a lakásokba. A karácsonyi

étellistát a sült pulyka és a karácsonyi puding vezeti, de
sokan inkább õseik hagyományos ételeit választják.

MAGYARORSZÁG: TÖLTÖTT KÁPOSZTA

Ha egy rögtönzött felmérést készítünk, hogy mi az, ami
soha nem hiányozhat a karácsonyi asztalról Magyaror-
szágon, akkor többségük bizonyára a következõket fogja
mondani: halászlé, húsleves, rántott hal, töltött káposzta,

pulykasült, kocsonya, szilvával és gesztenyével töltött csir-
kemell, illetve kacsasült. Persze a desszertekrõl sem sza-
bad megfeledkezni, a legnépszerûbbek a diós, gesztenyés
és mákos sütemények, jellemzõen a bejgli, a zserbó, a
linzer és a hókifli.

Dr. Bodnár Zsuzsanna
néprajzkutató

RECEPT

DIÓS BEJGLI

Hozzávalók a tésztához: 56 dkg sima liszt, 21 dkg
vaj vagy margarin, 6 dkg porcukor, 2,5 dkg friss élesztõ,
2 dl tej, 1 tojás a kenéshez.

Elkészítés: A vajat a liszttel, cukorral, élesztõvel szét-
morzsoljuk, majd a 2 dl tejjel összegyúrjuk. Négy rész-
re osztjuk, majd letakarva fél órát hûvös helyen pihen-
tetjük. Ezalatt a fél óra alatt fõzzük meg a tölteléket.

Ezután lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, meg-
töltjük és felcsavarjuk, majd egymás mellé tesszük a
tepsibe.

A tojássárgával megkenjük és 20 perc hûvös he-
lyen történõ pihentetés után a fehérjével is lekenjük,
majd újabb 20 percet pihentetjük és sütjük, vagy egy
éjszakára hûvös helyre tesszük és másnap reggel süt-
jük. Ne takarjuk le, mert beleragad a tésztába a ruha.
Reggel néhány helyen vékony tûvel megszurkáljuk és
bemelegített sütõben 180 fokon, 45 perc alatt
aranybarnára sütjük.

Diós töltelék: 50 dkg darált dióbél, 50 dkg porcu-
kor, 2 ek. baracklekvár, 2 ek. méz, 20 dkg mézeska-
lács (ha nincs, akkor háztartási keksz + 2 ek. méz),
reszelt citromhéj, kb. 2 dl tej.

Elkészítés: Ezeket összefõzzük, ha túl sûrû, még rak-
junk hozzá forró tejet, ha híg, akkor lefõzzük, hogy
kenhetõ legyen.
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GYÜMÖLCS ÉS TOROSKÁPOSZTA AJÁNDÉKBA
Mikulás-nap alkalmából nagy adag gyümölccsel érke-

zett múlt héten szerdán a Kossuth térre a Vállalkozók
Nyíregyházáért Egyesület.

A helyi kötõdésû üzletemberekbõl álló csoport, mely
már több alkalommal segített – például a kórházi tájékoz-
tató táblák kihelyezésénél és a sóstói kishíd elkészülténél
–, ezúttal a gyerekeknek kedveskedett ajándékkal. Össze-
sen 50 kiló narancs, 75 kiló mandarin és 10 kiló mogyoró
került a kicsik, fõként a Bárczi iskolába járók kezeibe.

Az egyesület advent második vasárnapján is tudott a
rászorulóknak segíteni, amikor a Vöröskereszttel együtt-
mûködve 300 adag toroskáposztát osztott ki a hátrányos
helyzetûeknek a Városalapítók szobránál.

– Örülünk, hogy ismét segíthettünk.  Egyesületünk igyek-
szik az olyan lehetõségeket megragadni, amikor nélkülö-
zõk napjait tudjuk szebbé varázsolni – nyilatkozta szer-

OLVASÓI LEVÉL

kesztõségünknek Lakatos Tibor, a Vállalkozók Nyíregy-
házáért Egyesület elnöke.

HETVENKEDNI? ÉLETFORMA!
Legutóbbi írásomban visszapillantottunk a dicsõ múlt-

ba, de szeretném bemutatni azt a mélyebb mozgatóerõt,
ami titka a veterán mozgalomnak.

Egy mai fiatal el sem tudja képzelni, milyen körülmé-
nyek között kezdtük mi a focit. Egy jellemzõ eset: olyan
cipõt kaptam, ami mindig feltörte a lábam, de nem volt
más, és inkább szenvedtem, de játszani akartam. Az edzõm
azt mondta, ha játszani akarsz, tanulj meg ballal rúgni –
és én megtanultam, mert akartam!

Ez az akarat vitte korosztályunkat egy életen át és segí-
tett mindenben. Ez a lendület visz tovább és ezt a hozzá-
állást szeretnénk továbbadni az utánunk jövõknek – így
amit teszünk, az példamutatás.

Hisszük és valljuk, hogy példaképek nélkül nem lehet
igazi szebb jövõt építeni.

Több hetvenkedõ társammal a Zrínyi gimnáziumba já-
runk focizni 20–30 éves korosztállyal. Ügyesek, tehetsé-
gesek és gyorsak, mint mi egykor. Amikor megtudják a
korunkat, csodálkoznak! Mi lesz velem, ha én ezt elérem
Sanyi bácsi? A válasz: ha van benned akarat és kitartás,

bármit elérhetsz, és nemcsak a fociban, mert egy életen át
kell játszani!             Kosztin Sándor, 70kedõ, ügyvezetõ

Gödöllõ, 2011. november 19. A II. Veterán Fesztivál
bajnoki címét kiharcoló csapat: Nyíregyházi Hetvenke-
dõk SFC. Balról jobbra: Nyisztor Sándor, Kulcsár Tibor,
Verba József, Végh Béla, Kosztin Sándor, Fitos Sándor, Batta
János, Dán Albert, Hernádi János, Rátonyi József. A kép-
rõl lemaradt: Kemecsei György csk.

KÉT SZÍV – EGY RITMUSBAN
Pankotay Ygor (vagy, ahogy Nyíregyházán jobban is-

merik: Péter) és Goztola Krisztina határon inneni és túli
turnéjuk nyitányaként Nyír-
egyházán, a Vikár Sándor
Zeneiskola dísztermében
tartják lélekmelengetõ pódi-
umestjük premierjét január 6-
án, szombaton 19 órától. A
Két szív – egy ritmusban, amit
Nyíregyházán az MJ Produk-
ció szervezésében mutatnak be, egy másfél órás elõadás
lesz, amit Hegedûs Valér kísér majd zongorán.

Pankotay Ygor elmondta, a repertoárjában koráb-
ban szereplõ opera-, operett- és egyéb melódiák mel-
lett újakat is elõad, s Krisztinával közös dalaik is lesz-
nek. A mûsor végén francia és olasz slágereket éne-
kelnek. A melódiák mellett jeleneteket is elõadnak
majd Heltai Jenõ remekbe szabott írásaiból, így az
énekesi kvalitásaik mellett a színészi képességeiket is
megmutathatják.

A LEGJOBB TERMÉSZETFOTÓK
LÁTHATÓK NYÍREGYHÁZÁN

Cápák, ragadozó emlõsök, színes madarak, vagy
éppen a világ egy gödi csiga szemszögébõl; a tavalyi
év legjobb természetfotóiból nyílt kiállítás Nyíregyhá-
zán. A Váci Mihály Kulturális Központban a naturArt
– Magyar Természetfotósok Szövetsége által meghir-
detett pályázatra érkezett legjobb alkotásokat lehet
megtekinteni. 53 alkotó 120 képe varázsolja el az ér-
deklõdõket. Az év természetfotósa kiállítás ingyenes
és január 14-éig látható Nyíregyházán.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 16., szombat 19.00 Hello, Dolly!, Bérletszünet, Nagyszínpad
December 18., hétfõ 10.00 Mirr-Murr kalandjai, Kotkoda bérlet, MÛvész Stúdió

14.00 Diótörõ herceg, Pinokkió bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Korányi „C” bérlet, Krúdy Kamara

December 19., kedd 9.30 Mirr-Murr kalandjai, Törpapa bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Mirr-Murr kalandjai, Vízipók bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Diótörõ herceg, Pókember bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Korányi „D” bérlet, Krúdy Kamara

December 20., szerda 14.00 Diótörõ herceg, Manócska bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Vasvári „A” bérlet, Krúdy Kamara

TÓTH ZOLKA KARÁCSONYI VARÁZSDOBOZA
Egy Rodolfó-féle varázsdoboz volt Tóth Zolka egyik

legemlékezetesebb karácsonyi ajándéka gyermekkorában,
a Móricz Zsigmond Színház mûvésze azonban ma már
elsõsorban annak örül, ha családtagjai arcára sikerül
mosolyt varázsolnia az év legmeghittebb napjain.

Mint megtudtuk tõle, párja, Széles Zita mûvésznõ és
kislányuk, Csenge már elkészítették az adventi koszorút,
amin a várakozás idõszakában vasárnaponként meggyúj-
tanak egy-egy gyertyát. Elmaradhatatlan ilyentájt a mé-
zeskalács készítése is. Az elmúlt években gyermekük még
hitt abban, hogy a Jézuska hozza az ajándékot, ezért le-
velet írt neki, s kívánságait a szülei természetesen igye-
keztek mindig teljesíteni. Az idén már kételyek merültek
fel Csengében a kapott tárgyak eredetét illetõen, ezért egy-
két dologban változás várható...

NÉGY MÉTER MAGAS FÁJUK IS VOLT

– Mivel még 22-én is dolgozunk, ezért a karácsony elõtti
napok rohangálással telnek – válaszolta kérdésemre Zolka.
– Az én születésnapom, december 23. sem kivétel ez alól.
Ha ügyesek vagyunk, ilyenkor
már áll a fa. Szeretjük a fenyõ-
illatot, ezért élõ fát választunk,
amit közvetlenül az ünnep elõtt
vág ki nekünk a kertjébõl egy
ismerõs bácsi. Szeretjük, ha a
plafonig ér. Gyermekkoromban
a szüleimmel a Takarékpalotá-
ban laktunk, ahol négy és fél
méteres volt a belmagasság.
Nagyon mókás volt, amikor
édesapámmal vittük haza a ka-
rácsonyfát, mert az egyikünk
már az utca közepén járt, ami-
kor a másik a járdán. Tizenegy
fokú létráról lehetett csak feldí-
szíteni. Most a Színészházban lakunk, ahol azért kisebb fa
fér el, amit közösen szoktunk „felöltöztetni”. Zita dönt ar-
ról, hogy milyen színek domináljanak, de mindig felkerül-
nek azok a díszek, amelyeket Csenge készített. Kis porce-
láncsengõnk hangja jelzi az ünnep kezdetét. Közösen el-
énekeljük a Mennybõl az angyalt, mind a hárman meg-
gyújtunk egy-egy csillagszórót, majd kezdõdik az ajándé-

kok kibontása, amit az ünnepi étkezés követ. Hagyományo-
san rakott káposztát eszünk, amit 2004-ig a nagymamám,
azután pedig a keresztapukám (Kameniczky László színész
– szerk.) készített. Sajnos az idén az egészségi állapota miatt
nem valószínû, hogy tudja vállalni, ezért Zitára vár majd ez
a feladat. Az ételbõl mindig szoktam vinni anyukámnak is.

A MATCHBOXAI MA IS MEGVANNAK

Mint elmondta, a családjában általában mindenki meg-
ajándékoz mindenkit, de tavaly megbeszélték a párjával,
hogy közös ajándékuk lesz: egy hangfalszett. Csenge ter-
mészetesen mindig külön ajándékot kap tõlük, sõt a nagy-
mamájától is, ami titokban kerül a fa alá. Játékokat és ru-
hanemût szokott kapni. Olykor Zolka is visszaemlékezik
a régi karácsonyokra, amikor például hatalmas élményt
jelentett számára egy Rodolfó bûvészdoboz, amiben volt
egy könyvecske is. Ennek útmutatása nyomán, a különbö-
zõ kellékek segítségével lehetett „varázsolni”. Még az is-
kolában is bemutatott néhány trükköt a többieknek, kis
„közönségének”, s mutatványaival „elkápráztatta” õket.
Amikor felnõtt, a játékait az édesanyja odaajándékozta
kisgyerekeknek, így a varázsdoboz sincs már meg. Egye-
dül a matchboxait sikerült megõrizni, amelyeket Csenge
nagy becsben tart. Talán éppen az idei karácsonyon kerül
a fa alá az az ajándék, ami valamikor majd a kislányuk
számára jelent hasonlóan feledhetetlen örömöt.

KIRÁNDULÁS A HEGYEKBEN

– A karácsony az év legmeghittebb, leginkább várt idõ-
szaka számunkra – folytatta Zolka. – Remélhetõleg az idén
is el tudunk majd menni a hegyekbe egy kicsit sétálni,
ami mindig nagy élmény valamennyiünk számára. Most
is sokat pihenünk majd, finomakat eszünk, együtt töltjük
az idõt, s természetesen napjaink középpontjában Csen-
ge áll majd.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Tóth Zolka

Tóth Csenge karácsonya



teni, ezért idén a teátrum mûvészei ünnepi produkciójukkal
látogatnak majd a Jósa András Oktatókórházba.

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI MEGLEPETÉSEK

Idén is meglepheti karácsonyra szeretteit Vidám bérlet-
tel, aki valódi élményt szeretne ajándékozni. A legkönnye-
debb darabokat válogatta össze a színház ezúttal is ebbe a
bérletbe, mely három nagyszínpadi, valamint egy kamara-
színpadi elõadás megtekintésére jogosít: a Sherlock Holmes
– A sátán kutyája, az Illatszertár, A hülyéje, A rózsák hábo-
rúja címû vígjátékkal várják a Vidám bérleteseket.

A két ünnep közti VIDOR Extra jegyeit igen rövid idõ alatt
elkapkodták a vidámság és a derû szerelmesei. Mindezek
mellett a bérletszünetes elõadások is nagyon felkapottak, me-
lyekbõl az év eleji idõszakban sem lesz hiány. A név: Car-
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Sikeresen zárja ezt az évet is a Móricz Zsigmond Szín-
ház, a tavalyi évhez képest 2505-tel emelkedett idén a
bérlettulajdonosok száma, melybõl egyre többen képvi-
selik a színház által kiemelten fontosnak tartott fiatalabb
korosztályt.

Közben elkezdték a Vidám bérletek értékesítését is,
melybõl az elsõ hetekben 200 már el is fogyott, tovább
növelve a bérletesek táborát. A nettó jegybevétel 2017-
ben közel 30 százalékkal nõtt a korábbi évhez képest,
2014-hez viszonyítva pedig 48 százalékkal. A karácsony
elõtti elõadásokra és a két ünnep közti VIDOR Extra esté-
ire is szinte már hetekkel ezelõtt elkapkodták a belépõket,
és az új évben is folyamatosan színes és izgalmas dara-
bokkal várja nézõit a Móricz Zsigmond Színház, bár a
januári bérletszünetes elõadásokra már csak korlátozott
számban kaphatóak belépõk. Többek között ezekrõl be-
szélt Kirják Róbert ügyvezetõ igazgató a már hagyomá-
nyosnak mondható év végi sajtótájékoztatón.

HOZZÁJÁRULNAK A GYEREKEK
GYÓGYULÁSÁHOZ IS

– Társulatunk a múlt évben 379, idén 450 elõadást ját-
szott, az eladott jegyek száma 101 ezerre, mintegy 20 száza-
lékkal nõtt. Külön fontosnak tartom kiemelni, hogy az óvo-
dás, az ifjúsági és a középiskolai bérleteseink is egyre többen
vannak – mondta el Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Szín-
ház ügyvezetõ igazgatója. – A beteg gyerekek gyógyulását a
magunk módján, karácsonyi élményekkel szeretnénk segí-

MENÕ LETT SZÍNHÁZBA JÁRNI
ment a MÛvész Stúdióban tûzték újra mûsorukra január vé-
gén, a nagyszínpadon pedig újra láthatjuk Sherlock Holmest,
akivel a bemutató óta eltelt három hónap alatt 10 724 nézõ
„nyomozott” együtt – tette hozzá a direktor.

MINÕSÍTETT FESZTIVÁL LETT A VIDOR

A Magyar Fesztivál Szövetség évzáró szakmai napján
adták át a Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minõsítési
Program tanúsítványait. A minõsítés szempontjai széles
skálán helyezkedtek el: többek között az önálló, markáns,
karakteres koncepció, jól elkülöníthetõ tematika meglé-
tét, a fellépõk, közremûködõk által képviselt színvonalat,
a programokat érintõ és egyéb technikai újításokat, a fesz-
tivál újszerûségét és kreatív útkeresését értékelték, és pél-
dául azt is, vannak-e a fesztiválra készített produkciók,
ötletek, melyek inspirációt adnak a terület fejlõdéséhez.
Az értékelésben a helyszíni tapasztalatokon kívül magas
szerep jutott a honlapnak, marketing és egyéb informáci-
ós dokumentumok minõségének is. Ezeknek az elvárá-
soknak megfelelve lett a VIDOR minõsített fesztivál,
mellyel együtt a szervezõ Móricz Zsigmond Színház meg-
kapta az ezt igazoló logó használati jogot is.

A sajtótájékoztató végén a nemrégiben a Nyíregyházi
Spartacusszal aláírt megállapodás folytatásaként az igaz-
gató bejelentette, hogy megújították együttmûködési meg-
állapodásukat a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-
vel, így az idei évadra bérlettel rendelkezõk ezentúl újra
50 százalék kedvezményre jogosultak az NB I/B osztályú
felnõtt férfi kosárlabdacsapat és az NB I osztályú felnõtt
nõi röplabdacsapat hazai mérkõzéseinek jegyáraiból.

Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház
ügyvezetõ igazgatója

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Talajterhelési díj – bevallási mentesség
a szépkorúaknak

A talajterhelési díjról szóló 36/2017. (XII. 1.) rendelet újrakodifikálta
a jogalkotásról szóló törvény szabályait követve a korábbi önkormány-
zati rendeletet, azaz kikerültek azok a passzusok a rendeletbõl, ame-
lyeket magasabb szintû jogszabály már szabályoz. A környezetterhelé-
si díjról szóló törvény felhatalmazása alapján a díjmegállapítással, be-
vallással, befizetéssel, adatszolgáltatással, ellenõrzéssel, mentességgel
kapcsolatos szabályok kerültek megállapításra.

A központi szabályozás változatlan, így Nyíregyházán továbbra is
1,5 területérzékenységi szorzóval számolva 1800 forintot kell fizetni 
minden egyes elfogyasztott köbméter víz mennyiség után azoknak,
akiknek az ingatlana nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára, bár
erre mûszakilag lehetõség lenne.

A korábbi rendeletben meghatározott mentességek megmaradtak,
ezek szociális helyzethez vagy életkorhoz kötöttek. Az utóbbit érintõ-
en az a kibocsátó, aki az adóévben 70. életévét betöltötte (házastársak
esetén az egyik), amellett, hogy mentesül a talajterhelési díj megfizeté-
se alól, az új szabályozás értelmében bevallást sem kell benyújtania.
Ez a változás a közgyûlés szándéka szerint az idõsebb generáció adó-
zással kapcsolatos adminisztrációs terheit csökkenti és illeszkedik a
közigazgatás bürokráciacsökkentési folyamatába is.

Nyíregyháza, 2017. december 5.

Dr. Kása Brigitta
aljegyzõ



SPORT

2017. DECEMBER 15.14

VERETLENSÉG A HAJRÁBAN
A negyedik helyrõl várhatja a tavaszi

folytatást a Nyíregyháza Spartacus. A csa-
pat egy közös ebéddel zárta az õszt, me-
lyen a klub vezetése is értékelte az elmúlt
hónapokat.

– Kiváltságos helyzetben vagyunk mind-
annyian, akik a Nyíregyháza Spartacusnál
dolgozhatunk. A klubnak egy igazi tulaj-
donosa van, aki mindent megtesz azért,
hogy eredményesen szerepeljen a csapat

ner volt, számomra pedig fõ cél, hogy a
Szparit erõs klubbá alakítsuk. A mostani
negyedik hellyel nem vagyok elégedett,
mert az ember mindig azt szeretné, ha még
elõrébb állnánk – mondta Révész Bálint.

Lucsánszky Tamás vezetõedzõnek nyáron
egy teljesen új csapatot kellett építenie.

– Elõre léptünk sok tekintetben, akár a
klubépítés, akár a csapat tekintetében, de
nyilván nem vagyok teljesen elégedett. Sze-
rettem volna nagyobb lépésekkel haladni,

A Kisvárda elleni megyei rangadót több mint négyezer nézõ látta az õsszel
és elérje a kitûzött célt. Minden feltétel biz-
tosított a megfelelõ munkához, és vannak,
akik éltek a lehetõséggel, de olyanok is,
akik nem fejlõdtek annyit, mint ami várha-
tó volt. Nyáron elkezdtünk építeni egy klu-
bot és ez a folyamat tavasszal is tovább foly-
tatódik – mondta dr. Elbert Gábor sport-
szakmai ügyvezetõ.

Révész Bálint tulajdonos régi álma telje-
sült azzal, hogy az utánpótlás-játékosok is
a klubhoz kerültek.

– Szerettem volna, ha a fiatalokkal együtt
egy csapatot alkotunk. A Bozsik Karácso-
nyon, amikor bevonultak a gyerekek, az
jutott eszembe: ezért érdemes élni, ezért
érdemes csinálni. Az önkormányzat part-

sok mérkõzésen hiányérzetem támadt az
eredményt illetõen, de ekkora változás után
talán elfogadható ez a félév. A végére elfá-
radtunk, bár egyedüliként a mezõnyben az
utolsó öt meccsen csak mi maradtunk ve-
retlenek – mondta Lucsánszky Tamás.

A játékosok egy edzésprogramot kaptak
a szünetre, január 8-án pedig megkezdõ-
dik a közös felkészülés. Január végén Tö-
rökországba utazik a Spartacus tíz napra
edzõtáborba, itt egy lengyel és egy orosz
csapattal már biztosan játszik edzõmérkõ-
zést a Nyíregyháza. A keretben is lesz vál-
tozás, néhány poszton szeretnék megerõ-
síteni a csapatot.

(Szerzõ: Dankó László)

NEMZETKÖZI KUPAMECCS

A kék mezes Nyíregyháza mindent megtett, de a belga csapat még elõrébb tart
Nemzetközi kupamérkõzést játszott a

Continental Arénában a Fatum Nyíregy-
háza. Az ellenfél a belga bajnok Asterix
Avo Beveren együttese volt.

A vendégek az elõzõ fordulóban még a
Bajnokok Ligájában szerepeltek, de nagy
csatában kikaptak a holland bajnoktól, így
a CEV Kupában folytathatják. A belga csa-
pat kezdte a találkozót, de Fernandez sze-
rezte az elsõ pontot. Sokáig fej-fej mellett
haladtak a csapatok, az elsõ technikai szü-
netnél azonban 8–7-re a vendégek vezet-
tek. Nagy volt a magasságbeli különbség a
vendégek javára, akik jól blokkoltak és 25–
18-ra nyerte a játszmát az Asterix Avo. A
következõ két játszmában is hasonló volt a

helyzet, hiába a több jó egyéni teljesítmény
a mieinknél, a belgák minden hibát könyör-
telenül kihasználtak, és végül 3–0-ra meg-
nyerték a mérkõzést.

Fatum Nyíregyháza–Asterix Avo Beveren
0–3 (-18, -18, -18).

Horváth András vezetõedzõ, Nyíregyhá-
za: – Belekóstolhattunk, hogyan játszik az
európai elit, nekünk az a célunk, hogy el-
érjük majd ezt a szintet. Egy ilyen csapat
azonnal megbünteti, ha hibázunk, nem
véletlenül játszottak a Bajnokok Ligájában.
Harcoltunk végig, egy percig sem adtuk fel,
amihez gratulálok a lányoknak. A vissza-
vágótól felszabadult játékot várok.

A második mérkõzést január 10-én ren-
dezik Belgiumban.  (Szerzõ: Dankó László)

TÁRSASJÁTÉKOKKAL LEPTE MEG A LÁBADOZÓ
GYEREKEKET AZ ÁLLAMTITKÁR

Játékokkal lepte meg a sportért felelõs
államtitkár a nyíregyházi Jósa András Ok-
tatókórház kis pácienseit. A szabolcsi me-
gyeszékhelyhez kötõdõ dr. Szabó Tünde
az elmúlt hetekben többször is karitatív
tevékenységet végzett. Hétfõn délután a
nyíregyházi kórház gyerekosztályán tett
látogatást és természetesen nem üres kéz-
zel érkezett.

– A szeretet ünnepéhez közeledve elsõd-
leges az, hogy azok a gyerekek, akik kór-
házban lábadoznak, tudjanak ott is játékok-
kal játszani, hiszen ez hozzájárul a gyógyu-
lásukhoz. Emellett fontos az is, hogy fel-
hívjuk a figyelmet arra, minél többen se-

gítsünk – ennek ráadásul nagyon sok for-
mája létezik – és tegyünk az egészségmeg-
õrzésért is – fogalmazott dr. Szabó Tünde.

A MIKULÁSGYÁRBAN IS JÁRTAK

Az államtitkár hozzáfûzte, vasárnap a
három lányával a Mikulásgyárba is elláto-
gattak, oda is ajándékokat vittek. Hétfõn
pedig azért jött el a Jósa András Oktatókór-
ház kis hõseihez, mert – mint kiemelte –
sokuknak komoly harcot kell vívniuk az
egészségükért. A kórház fõigazgatója hoz-
záfûzte, a gyerekeknek ilyenkor szakérte-
lemre és nagyon sok szeretetre van szük-
ségük annak érdekében, hogy minél gyor-
sabban elhagyhassák a kórházat.

SZAKÉRTELEM MELLÉ SZERETET

– A szakértelmet megadják a kollégáink,
a szeretet meg azok az emberek, akik ellá-
togatnak hozzánk. Államtitkár asszony sze-
mélyisége, az õ munkája egyfajta üzenet
az itteni kis harcosoknak. Azt hiszem, hogy
az a fajta hozzáállás, amit mi most tapasz-

talunk advent és karácsony tájékán, az alap-
ján egész évben elmondhatjuk, ebben az
intézményben a szeretet dominál – tette
hozzá dr. Adorján Gusztáv fõigazgató.

Az államtitkár több doboznyi társasjáték-
kal érkezett. Ezekkel bármelyik, az osztály-
ra bekerült gyerek játszhat majd.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

AJÁNDÉK A HÁTRÁNYOS HELYZETÛEKNEK
Múlt héten pénteken a Gyermekjólé-

ti Központba is ellátogatott dr. Szabó
Tünde sportért felelõs államtitkár. A Kör-
te utcai intézményben hátrányos hely-
zetû gyermekeknek gyûjtenek ajándéko-
kat, hogy szebbé tegyék a karácsonyu-
kat. A nemes célhoz az EMMI államtit-
kára is hozzájárult adományával, amit

pénteken délután adott át személyesen.
A szakmai munkatársak közremûködé-
sével innen jut majd el az ajándék az
érintettekhez. Az átadás alkalmával je-
len volt és kifejezte köszönetét Jászai
Menyhért alpolgármester, valamint Len-
gyelné Pogácsás Mária, az intézmény
vezetõje is.
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TÜKÖRBE POTTYANT ARC
Képzõmûvészeti kiállítás a Móricz Zsigmond

könyvtár konferenciatermében. Megtekinthetõ: 2018
január közepéig.

Egy kislány a tanulatlan bátorságával õszinte-öröm-
mel futtatja a színeket a papíron. Szivárványt, tigris-
macskát fest, néhol golyóstollal besegít a részletekbe.
Õ Mihálka Zengõ Jázmin, és nyolcéves. Kedves, amit
csinált. A többiek felnõttek – az akril, a fotó, a print, a
színes gyöngyök segítségével igyekeznek beavatni
minket hol az ezotéria, hol a valóság pillanataiba. S
teszik ezt az eklektika színességeivel, mely idõnként
tarkára sikeredik, méreteiben pedig esetenként meg-
hökkentõ. Boros Betty mandalakészítõ most is nagy-
méretû munkákkal jelentkezett, melyek minden eset-
ben igényesek és részleteiben változatosak. Rónaszé-
ki Péter és Paszternák Zoltán belsõ tereket és tárgya-
kat mutatnak be. Tarka sávolt portréfotókat tett egy-
más mellé több sorban Hanyicska Ágnes. Sipos Attila
Csaba nagyméretû, népmûvészeti motívumokra is em-
lékeztetõ táblaképet hozott. Tükrözõdõ, középponto-
san sugaras nagy látomásokat festett Mihálka György,
realista portrékkal, az ezotéria titkos üzeneteivel.
Dankó Márton naturális térrészleteinek printjeit ecset-
tel bõvíti. Emberi portrékat mutat be Fekete József.
Sipeki Péter fotós centrikus és lineáris elrendezésben
érdekesen másol össze gyermekkezeket és -lábakat.
Arany és egyéb színes ívekkel és sávokkal kísérletezik
– láthatóan élvezettel – Jocskov Annamária.

Úgy sokszínû ez a kiállítás, amennyire szürrealista
a címe. Úgy tudom, szinte dadaista módon, monda-
tokból kivett szavakból, összeillesztve kerekedett ki.

Sokszínû, ahol inkább a print, a trendi megközelí-
tések vannak többségben, ahol az ezotéria nem gyö-
kértelen, és helye van az alapoknak.

H. Németh Katalin

VASÁRNAP MEGGYÚJTJÁK
A HARMADIK GYERTYÁT

Az ünnepvárás jegyében két héttel ezelõtt az elsõ,
a hitet jelképezõ gyertyát gyújtották meg az adventi
koszorún, múlt héten pedig a másodikat lobbantotta
lángra Jászai Menyhért alpolgármester. Vasárnap dél-
után a csípõs, de száraz idõben újra sokan látogattak
el a megyeszékhely adventi forgatagába.
TOVÁBBI PROGRAMOK AZ ADVENTI IDÕSZAKRA:
December 17., vasárnap 16.30 Harmadik adventi
gyertya meggyújtása. Sztárvendég: Opitz Barbi.
December 19., kedd 16.30 A Nyíregyházi Bem József
Általános Iskola 3. b osztály mûsora.
December 21., csütörtök 16.30 A Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékeinek elõadása.
December 24., vasárnap 10.00 Negyedik adventi gyer-
tya meggyújtása. Ez alkalommal a Kossuth téren bejgli-
vel és citromos teával kínálják az ünnepváró lakosságot.

Nyíregyháza MJV vezetése a korábbi évek hagyomá-
nyaihoz híven az adventi idõszakban idén is frissen
sült lapcsánkával várja csütörtökönként 15.30-tól az
adventi forgatagban sétálókat. Az ajándék lapcsánkát
Szoboszlai Gyula mesterszakács, a Nyírségi Ízkirályok
Egyesületének elnöke készíti.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Fifi: 2017 májusában született,
keverék kan. A Simai úton ta-
lálták kidobva a testvéreivel.
Nagyon kedves, barátságos ku-
tyus, aktív, nagy mozgásigé-
nyû. Jelenleg ideiglenes kihe-
lyezésben van.

Nyami: 2017 májusában született,
agár jellegû keverék szuka, akit test-
véreivel együtt Nyírgyulajban találtak
rendõrségi bejelentés alapján. Nagyon
aktív, nagy mozgásigényû kutyus, ol-
tási programjuk befejezõdött.

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

zióban a középiskolák szalagavató mûsorainak vetíté-
se. Ezúttal a Sipkay Barna középiskola érettségizõinek
produkcióiból láthatnak válogatást, szombaton 20.30-
kor, ismétlésben vasárnap 9.30-kor és 22.00-kor, vala-
mint szerdán 20.00-tól.

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.

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.

OROSI ADVENT. December 15-én 16.00: harmadik ad-
venti gyertyagyújtás. Helyszín: XX. sz. Emlékpark. Lucázás –
a Nefelejcs Óvoda mûsora. Helyszín: Nefelejcs Óvoda, Oros,
Deák F. u. 17-én 16.30: a Cantemus kórus jótékonysági hang-
versenye az orosi római katolikus templomban. 22-én 16.00:
negyedik adventi gyertyagyújtás. Ünnepi mûsor, vendéglá-
tás. Helyszín: XX. sz. Emlékpark.

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.

GENERÁCIÓS KARÁCSONY Mandabokorban a Generá-
ciók Mandabokori Szociális és Kulturális Egyesülete szerve-
zésében december 15-én 18.00 órától a Mandabokori Mû-
velõdési Házban.

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!

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

MIKU-LÁZ. A Burattino Bábszínház elõadásai: december
16-án 16.00: Miku-láz. 17-én 10.00: Zsákbamacska. Hely-
szín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

BUTYKAI KARÁCSONY a Kutyafája Közhasznú Egyesület
szervezésében december 16-án 17.00 órától.

ADVENTI HANGVERSENY. A Vikár Sándor Zenei Alapfo-
kú Mûvészeti Iskola Piccoli Archi Ifjúsági Zenekara ebben az
évben is megrendezi hagyományos, adventi hangversenyét.
Idõpont: december 17-én 17.30. Helye: Kálvin téri reformá-
tus templom. A belépés díjtalan.

ÜNNEPI KÖNYVBEMUTATÓ. A „Múltról mindenkinek”
címû programsorozatban tartandó ünnepi könyvbemutatóra
várják az érdeklõdõket december 18-án 11.00 órától a me-
gyei levéltárba. Károlyi Sándor és Barkóczy Krisztina levele-
zésének nemrég megjelent 4. kötetérõl Kovács Ágnes törté-
nésszel Kujbusné Mecsei Éva levéltár-igazgató beszélget.

FELSÕSIMAI KARÁCSONY a Generációk Mandabokori
Szociális és Kulturális Egyesülete szervezésében december
18-án 13.00 órától a Felsõsimai Közmûvelõdési Színtéren.

SZEMLE-BEMUTATÓ. A Szabolcs-szatmár-beregi Szemle
2017. évi 4. számának bemutatója december 18-án 16.30-
tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. A folyóiratot bemutatja:
Karádi Zsolt fõszerkesztõ. Meglepetések: Arany János, Petõfi
Sándor és Tompa Mihály eddig ismeretlen levelezése, fotóki-
állítás.

ÜNNEPI IRODALMI DÉLUTÁN. A Móricz Zsigmond Ol-
vasókör találkozójára várják az érdeklõdõket december 19-
én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Kedvenc
karácsonyi történetem, versem – közös ünnepi irodalmi dél-
után a vak- és gyengénlátó embertársainkkal.

KARÁCSONYI MÛSORRA és közös ünneplésre várja az
érdeklõdõket a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általá-
nos Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézménye, a Sós-
tóhegyi Gyerekvilág Alapítvány és a Sóstóhegyi Közmûvelõ-
dési Színtér december 20-án 16.00 órától az iskola tornater-
mében.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK. A Magyar Nemzeti Levéltár Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának Szakkönyvtára
címû elõadásra várják az érdeklõdõket december 20-án
16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárba. Elõadó: Kocsis
György levéltári könyvtáros.

A 2+1 CÍMÛ KIÁLLÍTÁST tekinthetik meg az érdeklõdõk a
Nyíregyházi Városi Galériában és a Pál Gyula Teremben de-
cember 22-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.
Kiállítók: Czigándy Varga Sándor szobrászmûvész, Vargáné
Kõrösi Viktória és Kõrösi Klaudia festõmûvész.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

KARÁCSONYI JÓTÉKONYKODÁS –
SZÁZ ÉVVEL EZELÕTT

A Nyírvidék száz évvel ez-
elõtti számait lapozgatva a
vezetõhírek a nagy háborúról
szóltak, a frontok eseménye-
irõl és a békevárásról. Kará-
csony felé közeledve azon-
ban a háborús idõkben sem
feledkeztek meg a jótékony-
kodásról.

A Szociális Missziótársulat
nyíregyházi szervezete ba-
zárvásárt rendezett a Koroná-
ban. Az érdeklõdõk jutányos
áron szerezhették be a karácsonyi ajándéktárgyakat és
a vásárlással még jótékonykodtak is, hiszen „a bazár-
vásár célja a legszebb, legnemesebb, a szegény, apát-
lan, anyátlan gyermekek és hadiárvák karácsonyi fölru-
házása” volt. A vásárlók ellátásáról büfé gondoskodott.
Még tombolát is rendeztek, sõt 1 koronás belépõdíj el-
lenében Rácz Marci sétahangversenyén is részt vehet-
tek.

Szalay Pál polgári fiúiskolai mûvész-rajztanár kará-
csonyi képeslapokat készített, amelynek teljes bevéte-
lét hadijótékony célokra ajánlotta fel.

A Leányegylet a városháza nagytermében állíttatta fel
karácsonyfáját és ide szervezte ünnepségét a szegény-
ségben élõ gyermekek számára, akiket apróbb, de érté-

kes ajándékokkal is megör-
vendeztettek. A karácsonyfa-
díszeket, a süteményeket és
a gyermekeknek szánt ado-
mányokat a város társadalma
ajánlotta fel. Szintén adomá-
nyokból állították fel az árvák
karácsonyfáját is az Erzsébet
árvaházban.

Az elõzõ évekhez hason-
lóan nem felejtkeztek el a
nyíregyházi kórházakban
lévõ katonákról, valamint a

harctereken szolgálatot teljesítõ nyíregyházi katonákról
sem. Oltványi Ödön helyettes polgármester az egész
városra kiterjedõ akciót hirdetett annak érdekében, hogy
megajándékozhassák õket. A város kórházaiban akkor
mintegy ötezer katona bízott a gyógyulásában. Õket
akarta versével vigasztalni Vietórisz József: „Magyar
katonák, / Szenvedõ vitézek, / Szabad hazánkért / Élni-
halni készek: / Fájdalom és gond / Senkit ma ne bántson
/ Itt a karácsony!” „Legyen dicsõség / Istennek a menny-
ben, / Legyen a földön / Béke az emberben; / Szálljon
szívünkre, / Hogy mindent megváltson: / Boldog kará-
csony!”

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
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