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NYIREGYHAZA.HU.
Sokkal színesebb,
modernebb külsõ,
folyamatosan erõsödõ
tartalommal. Ez a város
megújult webportálja!

KÖZGYÛLÉS.
Az idei év utolsó
közgyûlését tartotta
Nyíregyháza önkor-
mányzati képviselõ-
testülete.

2018-BAN IS OLVASSÁK A NAPLÓT!
Az év végéhez közeledve a Nyíregyházi Napló szer-

kesztõsége szeretné megköszönni valamennyi olvasó-
jának és partnerének, hogy 2017-ben is bennünket vá-
lasztottak. Idei 50 megjelenésünket követõen most egy
kicsit mi is téli szünetre megyünk, hetilapunkat legkö-
zelebb január 12-én, pénteken vehetik majd kézbe. A hí-
rekrõl ez idõ alatt sem maradnak le, a Nyíregyházi Televízió-
ban és a www.nyiregyhaza.hu weboldalon naprakész informáci-
ókkal fogunk szolgálni. Békés, meghitt, szeretetteljes karácso-
nyi ünnepeket és nagyon boldog, sikerekben gazdag
új esztendõt kívánunk mindannyiuknak!

KARÁCSONYI FÉNYEK

Nem lehet megunni a város fényeit, amelyek különleges hangulatba varázsolják a
járókelõket. Bár most még az ünnepi készülõdést az ajándékok és a finomságok utáni
rohanás teszi stresszessé, hamarosan eljön szenteste, amikor lecsendesedik a város,
és fény gyúl majd az emberi szívekben is, ami nem más lesz, mint az egymás iránti
SZERETET. Fotó: Szarka Lajos

Alessio Bonfanti, a nyíregyházi gyár igazgatója és
dr. Adorján Gusztáv, a kórház fõigazgatója

MILLIÓS KARÁCSONYI JÓCSELEKEDETEK NYÍREGYHÁZÁN
Szerencsére, Nyíregyházán is sokan vannak, akik az

ünnepekhez közeledve is szeretnének segíteni és szebbé
tenni mások karácsonyát. A teljesség igénye nélkül az
Electrolux például hûtõszekrényeket ajánlott fel a kór-
háznak, a Michelin egymillió forintot adományozott a Vö-
röskeresztnek, a múzeum és a Rotary pedig 100 darab
„cipõs dobozt” juttat el – a Vöröskereszt által – súlyosan
beteg gyerekeknek.

Az Electrolux Lehel Kft. évek óta aktív szerepet tölt be a
helyi közösség életében, a várossal együttmûködve igyekez-
nek ott segíteni, ahol a leginkább szükség van rá. Most a gyár
15 darab hûtõt ajánlott fel a Jósa András Oktatókórháznak.
Ezek a gyógyszerek hûtését, valamint a dolgozók és a bete-
gek hétköznapjait segítik majd. Dr. Adorján Gusztáv, a kór-
ház fõigazgatója kiemelte, az adománnyal olyan pénzösszeg
szabadul fel az egészségügyi intézményben, amit a gyó-
gyításra és annak körülményeire fordíthatnak a jövõben.

ADOMÁNY A VÖRÖSKERESZTNEK

Egymillió forintot adományozott a Michelin Hungária
Kft. a Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezetének. A pénz-
bõl a rászorulókat segítõ programokat támogatják majd,
jutalmazzák a véradókat, de az Anyaotthonban élõ csalá-
dok mindennapjait is szebbé szeretnék tenni.

EGY KIS DOBOZNYI SZERETET

A Jósa András Múzeum a nyíregyházi Rotary Clubbal
Egy Kis Doboznyi Szeretet címmel cipõsdoboz-akciót hir-
detett. Az ajándékokat két autista egyesület, illetve a me-
gyei Vöröskereszt képviselõje vette át. A Most Élsz és az
Új ÉFEOSZ a látókörébe került rászoruló családokhoz jut-
tatja el a meglepetést. A Vöröskereszt egy-egy jármûve
pedig a kisvárdai és a fehérgyarmati kórházba indul, a
csomagokat a gyermekosztályokon fekvõ súlyos beteg
gyerekeknek adják majd át.
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JEGYZET

ARANY-SZAVAKKAL,
ARANYVASÁRNAP ELÕTT

Várakozás, öröm, gyertyák, töltekezés,
elcsendesedés – az adventi hívószavak
helyett pont az ellenkezõje érzékelhe-
tõ: élethalálharc a parkolókért, nyoma-
kodás a pénztáraknál, könyöklés az utol-
só akciós akármiért – mi lesz még szent-
este elõtt? A lélek helyett az anyag üli
torát, s egyre fogy hétvégéig a lélek-zet:
még ezt, meg ezt, és na csak még ezt
idén megcsináljuk, kipipáljuk, ne vigyük
át 18-ra, jaj mi lesz, ha mégis. Lihegve
esünk bele a karácsonyba, fenyõfa, hol
a gyerek, ajándék kibontva, mennybõl
az angyal (fakultatív...), vacsora, „Resz-
kessetek betörõk” ötvenedszer, végre
pihenünk. Megvolt. Megvolt? Még most
sem késõ megállni egy kicsit. Az ünnep
nem vasárnap éjjel kezdõdik... Ezért len-
ne az advent, ami ad, ha elfogadjuk, de
ha szétrohanjuk, a karácsony, amit any-
nyira várunk (?), ugyanúgy egy szürke
nap lesz, mint a többi. Még van két na-
punk, hogy más legyen. Hogy ne csak
az ajándék értéke szabja az öröm mér-

tékét és Jézuskát
is megtaláljuk a fa
alatt, körül, s be-
lül, mindenhol. A
Megváltót, kinek
születési ünnepe már
140 éve (!) is okot adott
arra, hogy Arany János a szokott éleslá-
tásával papírra vesse azokat a sorokat,
ami persze nem menti fel a karácsonyt
a díszdobozokban keresõket. Így ír
1877-ben a 200 éve született klasszi-
kusunk:

Majd a karácsony hozza végûl
Az apró szívek örömét;
De a „bubus” már nagy szakértõ,
Bírálva hordja meg szemét,
S ha nem drágát hozott az angyal
Ajak lepittyed és befagy;
Biz’, édes Jézuskám, te is már
A luxus terjesztõje vagy!

Tarczy Gyula

SZÛRÕVIZSGÁLAT
Ingyenes egészségügyi szûrõvizsgá-

latra várták a nyíregyháziakat a Városi
Rendelõintézetben. A mérést az önkor-
mányzat támogatásával az Egészség-
ügyi Alapellátási Igazgatóság szervezte
meg, és aki eljött, a szponzorok jóvol-
tából még ajándékcsomagot is kapott.

THÁLIA KEDVENCEI
Thália kedvence címmel kulturális,

improvizációs vetélkedõt tartottak a
Városmajori Mûvelõdési Házban.
Nemcsak nyíregyházi, hanem határon
túlról érkezõ diákok is megmutatták,
hogyan színészkednek, táncolnak,
szinkronizálnak.

BÁRCZIS KARÁCSONY
A bárczis kollégisták a társaiknak és

nevelõiknek karácsonyi mûsorral ked-
veskedtek a napokban. Volt vers, ének,
és persze a hatalmas taps sem maradt
el. A rendezvényt közös, ünnepi uzson-
nával zárták, hangolódva ezzel is a ka-
rácsonyra.

EGYMILLIÓS ADOMÁNY
Több mint egymillió forint ado-

mány gyûlt össze a Finnamed Magán-
klinika évzáró karácsonyi partiján. A
pénzt a kórház gyermekosztályának
ajánlották fel. A nagylelkû adományt
dr. Dicsõ Ferenc osztályvezetõ fõor-
vos vette át.

VÁCI A NYÍREGYHÁZIAKÉ
Váci Mihály születésének 93. évfor-

dulóján emlékeztek a költõre a nevét
viselõ kulturális központban. A hagyo-
mányok szerint megkoszorúzták a Váci-
emléktáblát, majd az egykori ismerõsök,
pályatársak és diákok körében zajlott
kötetlen beszélgetés a Váci-életmûrõl.

KÖZÖSSÉGI FUTÁS
Legyen idõ egymásra, legyen idõ

magunkra – ezzel a felhívással várta
közösségi futásra a mozogni vágyókat
az Örökösföldi Görögkatolikus Egy-
házközség. Szabó Tamás parókus köz-
remûködésével kicsik és nagyok ko-
coghattak együtt Örökösföld körül.

ÖSZTÖNDÍJ KARÁCSONYRA
Kiváló tanulmányi eredményéért hét

szakmát tanuló diák vehetett át ösz-
töndíjat a Szabolcsi Ferenc Emlékére
Alapítvány a Wesselényis Szakképzés-
ért kuratóriumának döntése értelmé-
ben a középiskola karácsonyi ünnep-
ségén.

FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
Negyedéves partnerségi ülését tartot-

ta a nyíregyházi foglalkoztatási paktum-
szervezet. Megvitatták az idei év ered-
ményeit, valamint a jövõ évi munka-
programot. Emellett megismerkedhet-
tek a megyei kereskedelmi és iparka-
mara szakképzési tevékenységével is.

ÚJ MR-KÉSZÜLÉK

Képünkön az átadást követõen dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Baranyai Beatrix
osztályvezetõ fõorvos és dr. Adorján Gusztáv fõigazgató

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház az „On-
kológiai diagnosztikai eszközök fejleszté-
se Nyíregyházán” címû projektjében jelen-
tõs eszközfejlesztést hajtott végre az on-
kológiai diagnosztika területén. Beszerzés-
re került egy 1,5 T mágnes térerõsségû új
és korszerû MR-készülék. A beruházás
összköltsége 495 millió forint európai uniós
pályázatból valósult meg.

– Ez egy csodálatos karácsonyi ajándék
az intézményünknek. Nagyon régen készü-
lünk erre a második MR-készülékre, hiszen
az onkológiai munkának, ami itt folyik, ez
az egyik biztosítéka, hogy megfelelõ legyen
a képalkotás a daganatok fölismerésében,
illetve a daganatok utáni nyomon követés-
ben – mondta el dr. Adorján Gusztáv, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.
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ÚJ KONDIPARK A MÓRICZBAN
A Móricz Zsigmond Általános Iskola a

Nebuló Alapítvány támogatásának és a
szülõi közösség összefogásának köszönhe-
tõen új kondiparkkal bõvült. Az átadóün-
nepségen elhangzott, az eszközöket úgy
választották ki, hogy azokat a mindenna-
pos testnevelésórákon is tudják majd hasz-
nálni a gyerekek.

A Móricz Zsigmond Általános Iskola tor-
natermét közel egy évvel ezelõtt fejlesztet-
ték: a sportpadozatot 20 millió forint érték-
ben újította fel az önkormányzat, majd
sportági támogatásban is részesült az intéz-
mény – hangzott el az iskola új kondipark-
jának átadóünnepségén.

TESIÓRÁN IS HASZNÁLJÁK

– Ahogy elkészült a mini kondipark, a
gyerekek rögtön csüngtek, lógtak a szere-
ken. A mindennapos testnevelésórák kere-

tében is tudjuk majd hasznosítani. Megkér-
deztük a testnevelõinket is, mielõtt a be-
szerzés megtörtént, hogy milyen eszközök
kerüljenek ide, mikre lenne szükség – ma-
gyarázta Illés Zoltán intézményvezetõ.

ÁLLAMTITKÁR:
ITT IS FONTOS A SPORT

Az átadóünnepségen a sportért felelõs ál-
lamtitkár azt mondta, Nyíregyházán na-
gyon fontos a sport és az egészséges élet-
mód, így az elmúlt években is egyre több
szabadtéri kondiparkot avattak a városban.
Dr. Szabó Tünde szerint a Móricz Zsig-
mond Általános Iskolában a gyerekek szel-
lemi és fizikai fejlõdése is biztosított az új
létesítménnyel.

Az új kondiparkot az iskola udvarán, a
fõbejárattól pár méterre alakították ki. Az
új létesítményt a gyerekek verssel, tánccal
köszönték meg.            (Szerzõ: Dér Vivien)

Nyíregyháza egyik legforgalmasabb,
most már átépített és bõvített csomópont-
ját múlt héten csütörtök délután adták át.
A Mezõ, a Bethlen Gábor és a Vasgyár utca
keresztezõdését 430 millió forintból fej-
lesztették a gyorsabb, biztonságosabb ha-
ladás érdekében.

Ugyan a kivitelezõ júniusban kapta meg
a munkaterületet, a fejlesztéséhez szüksé-
ges tereprendezõ munkálatokat már jóval
hamarabb elkezdték. Többek között épü-
leteket bontottak el, közmûveket építettek
át, fákat vágtak ki. Nyár vége felé pedig
már láthatóvá vált a fejlesztés mikéntje.
Többek között új sávokkal bõvítették a for-
galmas csomópontot, sõt három új jobbra
kanyarodó sávot is kialakítottak a keresz-
tezõdésnél. A Mezõ, a Bethlen Gábor és a
Vasgyár utca keresztezõdését 430 millió
forintból fejlesztették. Az átadóünnepségen
a város polgármestere kiemelte, a gyorsabb,
biztonságosabb haladás érdekében építtet-
ték át a csomópontot.

– Fontos ez a csomópont-átépítés. Külö-
nösen azt követõen, hogy a nyugati elke-
rülõ elérte a Tiszavasvári utat, a Lego a nagy
gyárát megépítette, az ott lévõ cégek pe-
dig, például a Michelin, az Eissmann és a

ÁTADTÁK A CSOMÓPONTOT

ContiTech fejlesztenek. Ezek nyilvánvaló-
an növelik a forgalmat, mint ahogy a Kert-
városban és Új-Kertvárosban a lakásépíté-
sek számának a bõvülése is. Tulajdonkép-
pen az autópályára való fel-lejutás egyik
csomópontjává is vált ez a rész, és itt min-
dig dugók voltak. Ám ahogy itt néztem a
helyzetet az átadás alatt, ezek ma már nin-
csenek.

BIZTONSÁGOSABB  ÁTHALADÁS
Mivel városi csomópontról van szó,

a fejlesztés legnehezebb része – úgy
gondolom – a közmûkiváltások voltak.
Több mint 10 kilométernyi közmûvet
váltottak ki ezen fejlesztés alatt, és ez
elég komoly kihívást jelentett a kivite-
lezõ számára – magyarázta Pántya Jó-
zsef, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tõ Zrt. útfejlesztési igazgatója.

A polgármester hozzátette, a közlekedés-
fejlesztés tovább folytatódik Nyíregyházán.
A nyugati elkerülõ III. és IV. ütemének meg-
építése jövõ tavasszal kezdõdhet, valamint
újabb csomópontokat építenek majd át, töb-
bek között a Derkovits utca és a Szélsõbo-
kori út is érintett lesz. Utóbbinál egy körfor-
galmat terveznek.       (Szerzõ: Dér Vivien)

Illés Zoltán intézményvezetõ, dr. Jaczkovits Zita, a Nebuló Alapítvány elnöke,
dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár

és Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje
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SZÍNVONALAS KÉPZÉSEK A GYORSAN VÁLTOZÓ VILÁGBAN
Erõs évet zár a Nyírvidék Képzõ Központ Nonprofit

Kft. Az önkormányzathoz kötõdõ társaság minden eddi-
ginél több képzést valósított meg idén, és a gazdálkodá-
suk is ennek megfelelõen alakult. Legfontosabb céljuk,
hogy olyan piacképes képzéseket szervezzenek és való-
sítsanak meg, melyekkel hozzájárulhatnak a térségben a
munkanélküliség csökkentéséhez.

2005-ös alapításuk óta sokat változott a szakképzés
és felnõttképzés helyzete, szabályozása és irányítása, és
ezzel együtt változott cégük is, de egyvalami maradt: min-
dig kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a képzésbe
bekapcsolódni vágyók a lehetõ legmagasabb színvonalú
oktatást kapják – tájékoztatta szerkesztõségünket Kõhe-
gyi Edit.

DIGITÁLIS VILÁGRA HANGOLVA

A társaság ügyvezetõje felidézte a 2017-es esztendõt,
melynek a szokásos szakmai képzések mellett – mint pl. a
hegesztõ, villanyszerelõ vagy épület- és szerkezetlakatos
– a bárki számára hasznos ismereteket nyújtó informati-
kai képzések adták a gerincét. Ez utóbbiból sokat valósí-
tottak meg az uniós támogatású, „Digitális szakadék csök-
kentése” elnevezésû program keretében is. – Ezek nagyon
kedveltek a résztvevõk körében, hiszen az érdeklõdõk tel-
jesen ingyenesen kaphatnak jól hasznosítható ismerete-
ket a digitális világban való boldoguláshoz. Jól tudjuk, hogy
ma már a számítógépek, az internet és az okoseszközök
használata a jól képzett munkavállaló számára elenged-

hetetlen, de lassan nélkülözhetetlenné válnak bármely
állampolgár mindennapi élete során, legyen szó 10 vagy
akár 70 évesrõl – nyilatkozta az ügyvezetõ.

A STRESSZ ÉS A KIÉGÉS ELLEN

Felismerték azt is, hogy a gyorsuló világ sokat kivesz a
munkavállalókból, ezért a munkáltatóknak és a munka-
vállalóknak olyan tréningeket ajánlanak, melyek segítsé-
gével a résztvevõk megtanulják a stressz- és konfliktus-
helyzeteket jobban kezelni, hatékonyabbá válik a kom-

munikációjuk és a csapatmunkában való munkavégzésük.
– Emellett nagyon hasznos a kiégés kezelésére fejlesztett
tréningünk is, hiszen a vezetõkkel szembeni fokozott el-
várás sajnos gyakran kiégés közeli állapotot eredményez
– fogalmazott Kõhegyi Edit. Az ügyvezetõ zárásként hoz-
zátette: igyekeznek minden érdeklõdõ számára olyan kép-
zéseket kínálni, amely segíti a gyorsan változó munka-
erõpiacon való elhelyezkedést, és mindezt úgy, hogy fo-
lyamatosan figyelemmel kísérik a technológiai változáso-
kat is – ez vezérli õket 2018-ban is.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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SZEBB, MODERNEBB A VÁROSI WEBLAP
Sokkal színesebb, modernebb külsõ, folyamatosan erõ-

södõ tartalommal. Ez a megújult nyiregyhaza.hu, a város
webportálja!

A kedves olvasók minden bizonnyal észrevették már,
hogy megújult a nyiregyhaza.hu. Az önkormányzati mé-
diacég, a Város-Kép Nonprofit Kft. által mûködtetett por-
tál erõteljes ráncfelvarráson esett át, az elsõ visszajelzé-
sek szerint látványos és szembetûnõ a különbség a régi
dizájnhoz képest.

SZEMNEK KELLEMESEN

Ez volt az egyik cél: a XXI. század gyorsan változó
médiafogyasztói igényeinek megfelelve egy szemnek
még kellemesebb, modernebb külsõ kölcsönzése a por-
tálnak. Szó szerint színesebb lett a fõoldal, az elvárá-
soknak megfelelve felül még nagyobb képekkel és
hosszabb, tartalmasabb címekkel, valamint a cikkekre
kattintva is felhasználóbarátabb lett az újszerû kieme-
lésekkel.

ÁLLANDÓSÁG ÉS MEGÚJULÁS

A megszokott és kedvelt felosztás alapvetõen nem vál-
tozott: ugyanott találhatóak a helyi hírek, a (természete-
sen helyi) sporthírek, a bõséges programajánló – utóbbi-
nál újítás, hogy egy „füllel” is kínáljuk oldalt, s hozzáad-
ható azonnal Google naptárhoz is. S természetesen elol-
vashatóak digitálisan a városi hetilap, a pénteki Nyíregy-
házi Napló utóbbi lapszámai (izgalmas, lapozgatható for-
mában), s továbbra is elérhetõ online, 24 órában rajta a
most már 33. éves, idén is Helyi Érték Díjjal kitüntetett
Nyíregyházi Televízió mûsora.

HÍREK MINDEN MENNYISÉGBEN

Utóbbi két, szintén a Város-Kép-hez
kötõdõ médium tartalmak-
kal is bõven el-
látja az oldalt,
hiszen a nyír-
egyházi történé-
sek, események
rengeteg képpel
és videóval követ-
hetõek nyomon a
nyiregyhaza.hu-n.
Akinek „kimarad”
egy-két nap, több tu-
catnyi hírrõl maradhat
le... Illetve, dehogy: fo-
lyamatosan visszala-
pozhat és kereshet is a
megjelent anyagok kö-
zött, s akár a képgalériák-
ban is, melyek közt nagy
szerep jut a sokakat érintõ
óvodai történéseknek, külön
menüvel.

KÜLÖNBÖZÕ
KOROSZTÁLYOK

A korábbi, fontos, önkormány-
zathoz és Nyíregyházához kötõ-
dõ funkciók is élnek: a Városháza,
a Városinfo és az E-Városháza me-
nüpontokban, melyek az ügyintézést
is segítik. De egy kattintással elérhe-

tõ innen a Nyírségi Turistavarázs oldala
(gondolván a fejlõdõ idegenforgalom-
ra), valamint a hellonyiregyhaza.hu,
médiacégünk kifejezetten a tinédzse-
reknek szóló tartalmakkal készülõ
weblapja, és az Idõskorúak rovat
cikkei is folyamatosan informálják
a nyíregyházi szépkorúakat.

KATTINTSON NAPONTA!

Összefoglalva: a statisztikák
szerint a megtekintési ranglistán
egyre biztosabb helyet kivívó 
nyiregyhaza.hu igyekszik a
külsejével, kezelhetõségével
is a város szlogenjének meg-
felelõen egyre többet adni.
Bízunk abban, hogy ez a
fejlesztés is elnyeri majd a
kedves olvasók, nézõk
rokonszenvét, akikért a
változtatás történt. Ami
viszont természetesen
állandó: ha valaki kí-
váncsi arra, mi tör-
tént, történik Nyír-
egyházán, érde-
mes naponta
(akár többször) a
városi webpor-
tálra kattintania.

Szeretettel várjuk önö-
ket ezen a felületen is!

Tarczy Gyula fõszerkesztõ
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MEGERÕSÍTETTÉK A DEBRECENNEL VALÓ PARTNERSÉGET
Az idei év utolsó közgyûlését tartotta Nyíregyháza ön-

kormányzati képviselõ-testülete. Jóváhagyták a Debre-
cennel kötendõ hosszú távú stratégiai együttmûködési
megállapodást, áttekintették a fejlesztési pályázatokat és
elfogadták a jövõ évi munkatervet is.

Az ülés elismerések átadásával kezdõdött a városhá-
zán.

NÍVÓDÍJAS RÉVÉSZ BÁLINT
A Nyíregyháza Város Nívódíja kitüntetést Révész Bá-

lint vállalkozó vehette át. A Révész Cégcsoport napjaink-
ban Magyarország és Európa egyik legmeghatározóbb fu-
varozási, szállítmányozási és logisztikai szolgáltatója,

amely 100 százalékban magyar tulajdonban van, s egyik
fõ központja Nyíregyháza. Városunkban épült meg Kelet-
Magyarország legnagyobb logisztikai bázisa. A társaság
tulajdonosa és elsõ számú vezetõje Révész Bálint, aki
mindig készen áll az új kihívások elé, aktív, közösségi
ember. Nyíregyházához az általuk nyújtott sport- és kul-
turális célú támogatásoknak, a társadalmi szerepvállalás-
nak köszönhetõen is kötõdik.

BENCS KÁLMÁN-DÍJAS DR. SZILASSY GÉZA
A Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díjat dr. Szilassy

Géza fõorvos vehette át, aki orvosi diplomáját 1983-ban
„summa cum laude” minõsítéssel vehette át. Pályája kez-
detén sebész-érsebész adjunktusként dolgozott a megyei
kórház II. Sebészeti Osztályán, majd 2001-tõl lett a reha-

bilitációs osztály vezetõje. Dr. Szilassy Géza egész pálya-
futása során lokálpatrióta és közéleti ember volt. 1997-
ben komoly szerepet vállalt a megyében és a városban a
vívósport alapjainak lerakásában. Három évig vezette a
Máltai Szeretetszolgálat városi szervezetét. Alapító tagja
a „Lépésrõl lépésre” Rehabilitációs Közhasznú Egyesü-
letnek. Kuratóriumi elnöke a Periférián Alapítványnak,
melynek kezdeményezésére valósulhatott meg a Kommu-
nista Diktatúra Áldozatainak Emlékmûve a volt pártszék-
ház tövében.

BENCS EMLÉKÉRMES EGYESÜLET
A polgármester Bencs László Emlékérmet adományo-

zott a 2011-ben alakult Kutyafája Közhasznú Egyesület-
nek, melynek tagjai folyamatosan és számos módon segí-
tik a külterületeken élõ családokat, fiatalokat. Áldozatos
szociális és közösségi tevékenységükkel nemcsak ott se-
gítenek, ahol erre szükség van, de példát mutatnak, kö-
zösséget építenek és erõsítenek.

ÚJRAÉLED A KRÚDY VIGADÓ
Az önkormányzat tulajdonát képezõ Nyíregyháza-Sós-

tógyógyfürdõ városrészen található két területre vételi
szándékot nyújtott be a Valerton Kft. A társaság a tulaj-
donában lévõ Krúdy Vigadó épületének felújítási és új-
rahasznosítási terveit elkészíttette. A beruházás során az
eredeti állapot helyreállítása mellett használható funkci-
ókat kíván kialakítani. A telekalakítás után az ingatlan
északi oldaláról közelíthetõ meg gépjármûvel az épület
pinceszintje, így a gépjármûforgalom elkerül a vigadó
délen lévõ fõbejáratától, illetve lehetõség nyílik egy dísz-
tér kialakítására a területen. Az épület nyugati oldalán
vendégparkolók kialakítására és a terasz bõvítésére nyí-
lik lehetõség.

IFJÚSÁGI FELADATOK

A képviselõk megtárgyalták az Ifjúsági Ház mûködte-
tésérõl és a 2018. évi ifjúsági feladatok ellátásáról szóló
elõterjesztést. Az önkormányzatnak továbbra is célja az
értékteremtõ ifjúsági programok létrehozása. A Kulturá-
lis Életért Közhasznú Egyesület aktív tagja a Nyíregyházi
Ifjúsági Kerekasztalnak, valamint ifjúságügyi tevékeny-
sége révén nagymértékben hozzájárul a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának megvalósí-
tásához. Ezért meghosszabbítják a haszonkölcsöni szer-
zõdést a Mustárházra és közel 6 millió forinttal támogat-
ják a munkát.

AZ ÓZOON IS MEGÚJULHAT

A képviselõk tájékoztatót hallgattak meg a város elbírá-
lás alatt lévõ, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévõ
pályázatairól. A hazai és európai uniós pályázati lehetõ-
ségek mellett számos beruházás megvalósítására ad lehe-
tõséget az elsõsorban kormányzati forrásból megvalósuló
Modern Városok Program is. A közgyûlés most arról dön-
tött, hogy támogatják a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési
Konstrukció keretében benyújtott, a nyíregyházi Ózoon
Hotel és Vendégház fejlesztése címû, 203 millió forintos
tervezett összköltségvetésû pályázatot.

ÚJ MENETREND

Napirendre kerültek az önkormányzat és az Észak-ma-
gyarországi Közlekedési Központ Zrt. között megkötött
Közszolgáltatási Szerzõdéshez kapcsolódó intézkedések.
A korábban meghirdetett menetrend érvényességi idõtar-
tama december 9-én lejárt. A szolgáltató ezért elkészítet-
te és megküldte a Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjára-
tainak Menetrendi Tájékoztatója címû aktualizált menet-
rendi naptárát, amelynek érvényességét 2018. június 30-
áig hosszabbítják meg.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

MARAD AZ IGAZGATÓ
A két közgyûlés között történt események összefogla-

lóját fontos információkkal egészítette ki dr. Kovács Fe-
renc polgármester. Eszerint dr. Szabó Sarolta, akinek az
év végével járna le a megbízatása, újabb három évig ve-
zetheti a Sóstói Múzeumfalut. Mint elhangzott: õ volt az
egyetlen pályázó a posztra, melyet a helyi vezetés és a
minisztérium is támogatott.

ÚJ FUNKCIÓJÚ TISZTI KLUB
A Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyõrségi Mûve-

lõdési Otthon revitalizációja által címû pályázat támoga-
tási kérelmét nettó 755 millió forint összegû támogatásra
érdemesnek ítélték. A projekt megvalósítása 2018 január-
jában megkezdõdhet.

TOVÁBBI KERÉKPÁRUTAK
November 29-én támogatói döntésben részesült a Fenn-

tartható városi közlekedésfejlesztés címû felhívásra benyúj-
tott projekt is, a Csomópont- és kerékpárút-fejlesztés Nyír-
egyházán. A megítélt támogatási összeg: 685 millió fo-
rint. A projekt keretében 13 utcát érintõen a városközpont
és 3 városrész (Kertváros, Érkert, Jósaváros) között valósul
meg az akadálytalan kerékpáros forgalom. A projekt ré-
szét képezi még a Kállói út–Ady Endre utca–Czuczor Ger-
gely utca csomópont átépítése és a Kállói út–Tünde utcai
csomópont átépítése is.

EGYÜTTMÛKÖDÉS DEBRECENNEL

A napirendek tárgyalása során a képviselõk egyet-
értettek azzal, hogy Nyíregyháza önkormányzata
hosszú távú stratégiai együttmûködési megállapodást
kössön Debrecen önkormányzatával. A városok
együttmûködésének kiemelt célja az Észak-Alföldi ré-
gió versenyképességének növelése, az Európai Unió
fejlettebb régióihoz való felzárkózás elõmozdítása, a
régió megtartó erejének növelése, az optimális mun-
kaerõ-piaci viszonyok kialakítása, a lakosság, a szak-
képzett munkaerõ elvándorlásának megállítása, a vá-
rosok közlekedési stratégiájának összehangolása, va-
lamint a sport-, a civil- és az ifjúsági kapcsolatok köl-
csönösen elõnyös elveken alapuló erõsítése.

Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezetõ, Fidesz-KDNP:
Történelmi jelentõségû

megállapodás
„A megállapodás történelmi

jelentõségû mindkét város életé-
ben, hiszen hosszú ideig volt egy
egészségtelen rivalizálás. Pedig
együtt sokkal könnyebb, mint kü-
lön-külön, hiszen a fejlesztésben
hihetetlen lehetõségek nyílnak az
élet sok területén.”

Nagy László önkormányzati képviselõ, MSZP:
Hasznos lehet az együtt-

mûködés
„Minden nagyvárossal hasz-

nos lehet az együttmûködés, fõ-
leg akkor, ha gazdasági elõnyök
is származnak. Debrecennel
számos ponton rivalizálásban
vagyunk, az együttmûködéssel
felzárkózhatunk.”

Béres Csaba önkormányzati
képviselõ, Jobbik:

Fejlõdést jelenthet
„A két város meghatározó

szerepet tölt be az Észak-Alföl-
di régióban, ezért a közös mun-
ka és projektek számos terüle-
ten jelenthetnek fejlõdést.”

ÚJ KORSZAK KEZDÕDIK

2017. december 15-én Debrecenben írta alá Papp
László debreceni és Kovács Ferenc nyíregyházi pol-
gármester azt az együttmûködési megállapodást,
amely új korszakot nyit a két megyeszékhely történe-
tében. A határozatot az elõzõ napon mindkét város
közgyûlése egyhangúlag támogatta.

Az ünnepélyes aláíráskor Papp László, Debrecen
polgármestere kiemelte: ilyen megállapodás két szom-
szédos megyeszékhely között eddig nem született.
Szeretnének példát mutatni más városoknak is. Deb-
recen és Nyíregyháza, valamint Hajdú-Bihar és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye együtt lehet sikeres.

Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere arról be-
szélt, hogy az együttmûködésrõl közös levelet is írtak
Orbán Viktor miniszterelnöknek és kérik, hogy a kor-
mány támogassa a két város közös szándékát.

(Forrás: Debrecen Televízió)
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NEKROLÓG

BÚCSÚ DR. HOCK MIKLÓSNÉ

IGAZGATÓNÕTÕL
Szomorúsággal töltött el bennünket a

hír, hogy életének 80. évében elhunyt dr.
Hock Miklósné, a Kölcsey Ferenc Gimná-
zium nyugalmazott igazgatója.

Történelem–latin szakos középiskolai
tanárként kezdte pályáját iskolánkban. Fi-
atal pedagógusként nagy szakmai igényes-
séggel, lendülettel és szeretettel tanította,
nevelte tanítványait.

Három alkalommal nemcsak szaktanár-
ként, de osztályfõnökként az érettségiig is
elkísérte, segítette, támogatta a gondjaira
bízott növendékeket. Nem nevelt hangos
szóval. Nagy türelemmel, de határozottan
pallérozta a „legszebb ifjúság” éveiben fel-
nõtt korra készülõ diákokat. Tanítványai
szeretettel vették körül.

Hitvallása volt tisztelni az embert, becsülni
másokat és dolgozni másokért. Az iskola nagy
tanáregyéniségeinek példáját követte, s késõbb
az õ személye is példaként szolgált.

1976-ban a tantestület bizalmát élvezve a
Kölcsey Ferenc Gimnázium és Szakközépis-
kola igazgatójává választották.1993-ig, nyug-
díjba vonulásáig volt az intézmény vezetõje.
De ekkor sem tekintette magát másnak, mint 
„primus inter pares”-nek, elsõnek az egyen-
lõk között. Az iskola névadójának szellemé-
ben vezette, irányította a nehéz idõket is meg-
élt közösség munkáját.

Tudományt a munkás élettel egybekötni:
ez a feladás –  s  ez a Kölcsey által megfogal-
mazott elvárás mindig nagy kihívást jelen-
tett. De õ nagy akaraterõvel, kitartással és sze-
retettel tudta kezelni az iskola épületgondja-
it, az átszervezéseket, a demográfiai hullám
levezetését és a gyakori tantervi változások
kihívásait.

Tanártársai támogatását élvezve munka-

bírását a családját ért súlyos betegségek sem
törték meg. Kapcsolata az iskolával nyug-
díjas évei alatt sem szakadt meg. Nagy
örömmel vett részt rendezvényeinken. Sze-
rencsésnek mondhatom magamat, hogy
egyetemi éveim után egykori alma mate-
rembe visszatérve 16 évig helyettesként
közvetlenül segíthettem vezetõi munkáját,
s nyugdíjazásakor átvehettem ennek a kö-
zeljövõben 60 éves jubileumát ünneplõ
kiváló iskolának a vezetését.

Kedves Tanárnõ, Igazgatónõ! Kedves
Márta!

Fájó szívvel búcsúznak az egykori kolle-
gák, munkatársak és tanítványok. Búcsúzik
a Kölcsey Ferenc Gimnázium közössége.
Emlékét tisztelettel és kegyelettel megõriz-
zük.

Nyugodjon békében!
Kalucza Lajos címzetes igazgató

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.

december 27. napján (szerda) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-

határozott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a

felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlap-
ról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-
524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.

Zala, Gyõr-Moson-Sopron és Veszprém
megye legyõzése után, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye nyerte meg a Duna Televízi-
ón futó, Magyarország, szeretlek! címû ve-
télkedõt, amelyben hírességek mérték
össze tudásukat, hátuk mögött óriási szur-
kolói csapatokkal...

Idén õsztõl az ország megyéi játszottak
egymással a Magyarország, szeretlek! címû
televíziós vetélkedõben. Az elõdöntõben
Szabolcs megye – Bárány Kristóffal, Pregitzer
Fruzsinával és Nagy Sándorral az élen – a
zalaiak ellen küzdött. Ezt követõen a közép-
döntõben Gyõr-Moson-Sopronnal szemben
is a képzeletbeli dobogó legfelsõ fokára áll-
hattunk, a napokban pedig a fináléban,
Veszprém ellen diadalmaskodott megyénk,
tagjai között Gubik Petrával, Szabó P. Szil-
veszterrel és Pregitzer Fruzsinával. Persze,
a tehetséges hírességeink mögött, legalább
ennyire lelkes és hangos szurkolói csapat is
állt. Megyénket a vásárosnaményi II. Rákó-
czi Ferenc Gimnázium és a nyíregyházi
Kölcsey Ferenc Gimnázium küldöttsége
buzdította a gyõzelemre.

„FÉL PERC ALATT ELKELTEK
A HELYEK”

– Szeptember végén jelezte nekünk –
amit itt is nagyon köszönünk – Baracsi End-
re, a megyei közgyûlés alelnöke és egyben
a szabolcsi csapat vezetõje, hogy részt ve-
hetnénk a kölcseys diákokkal a Magyaror-
szág, szeretlek! címû vetélkedõ adásain,
szurkolóként. Mi rögtön igent mondtunk,

NEM TALÁLTAK FOGÁST RAJTUK

fél perc alatt elkeltek a helyek. 16 humán
tagozatos diákunkkal vettünk részt az elõ-,
a közép- és a döntõben, aminek egyik ap-
ropója az volt, hogy a magyar nyelv tan-
tárgy egyik eleme a médiaismeret tananyag,
és ez érettségi tétel is, így szerettük volna,
ha a diákok testközelbõl is megtapasztal-
ják a televíziózás világát. 16-an utaztunk
Budapestre, a gyerekek sokat beszélgettek,
énekeltek, és nagy dolog volt számukra,
hogy híres emberekkel is találkozhattak. A
mûsorfolyam alatt kapcsolatok születtek,
mindemellett pedig szakmai tudásra is szert
tehettünk. Büszkék voltunk és vagyunk arra,
hogy Nyíregyházát mi képviselhettük –
mondta el szerkesztõségünk megkeresésé-
re dr. Buczkóné Rangoni Claudia fõszer-
vezõ, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igaz-
gatóhelyettese.

AZ ÁLLATPARKTÓL
A REKORDOKIG

– A döntõt Veszprém megyével ját-
szotta a szabolcsi csapat, ezért elõtte
mi mindent átnéztünk, hogy mit lehet
tudni róluk. Milyen az állatparkjuk,
milyen rekordjaik születtek eddig, de
átböngésztük az ott született hírességek
névsorát is. Nemcsak szurkoltunk, ha-
nem a háttérbõl segítettük is a szabol-
csi csapatot. Óriási élmény volt, és szép
emlékként marad meg bennünk ez a
pár hónap, hiszen nemcsak sokat ta-
nulhattunk, hanem új barátságok is
köttettek – emlékezett vissza Bodnár
Dániel, 9. c osztályos tanuló.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Középen Szente Vajk mûsorvezetõ, dr. Buczkóné Rangoni Claudia fõszervezõ,
a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese

és Pregitzer Fruzsina, Jászai Mari-díjas színésznõ a kölcseys diákokkal

Bodnár Dániel, a Nyíregyháza zászlóval.
Jobb szélen Baracsi Endre, a megyei közgyûlés alelnöke
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IPOSZ ELISMERÉS

AZ ÉV GYERMEKTÁBORA LETT A KIS VAKOND
Minden gyermek tehetséges valamiben, csak meg kell

azt a területet találni és fejleszteni – tartja Vasváry
Zoltánné, a Kis Vakond Matematika Tanodája megálmo-
dója és csapatával együtt mûködtetõje. A gyermekek kö-
rében Ili néninek becézett közoktatási szakértõ a novem-
beri megyei Prima-díj átadó gáláján vehette át az „Év
Gyermektanoda és Gyermektábor üzemeltetõ vállalko-
zása” elismerést.

Noha a kitüntetés látszólag az idei teljesítményt ismeri
el, minden bizonnyal benne van a Kis Vakond Tanodája
(és persze a gyermektábor) elõzõ 26 (!) évi sikeres mûkö-
dése is, hiszen hivatalosan 1991. december 8-án jegyez-
ték be a „Vakondot”, ahogy sokan ismerik.

A NÉPSZERÛSÉG HÁTTERE

Felvetésünkre Vasváry Zoltánné egybõl továbbpasszol-
ja a dicséretet: szerinte ez a mostani díj annak köszönhe-
tõ, hogy õket sokan támogatják: a gyerekek a szeretetük-
kel, a szülõk a bizalmukkal, a pedagógusok az odaadá-
sukkal, családtagjai a kreativitásukkal (fia, Zoltán és me-
nye, Gabika is komoly szerepet vállal), és valódi mecé-
násként is értelmezhetõ az önkormányzat, melynek szin-
te biztosan a legnépszerûbb nyári napközis táborát a Kis
Vakond adja. És még valaminek: – Csupa olyan szakem-
ber, pedagógus dolgozik nálunk, aki a maga területén
csúcs, gyermekszeretõ, egyben nagyon elhivatott is. Min-
dennél többet mond, hogy a nyári napközibõl a statiszti-
kák szerint gyakorlatilag nincs hiányzó! Minden évben

A cégcsoporton belüli legmagasabb elismerést, az Élet-
mûdíjat vehette át nemrégiben a Mûvészetek Palotájá-
ban dr. Kokas Attiláné az OTP Bank elnök-vezérigazga-
tójától. A pénzintézet nyíregyházi igazgatója 41 évnyi
vezetõi lét után januártól fõként a családjára koncentrál.

Persze nem ez volt az elsõ elismerése a számos ügyfél
által is rendszeresen keresztnevén, becenevén szólított
igazgatónak (ez is a megbecsülés jele), hiszen 2011-ben
Fáy András-díjat kapott, a ’90-es években pedig „OTP 
Bankért” kitüntetést. A legfrissebbet egyébként olyan szak-
embereknek adják, akiknek ezzel értékelik az üzleti ered-
ményeit és a gazdasági környezetben betöltött, példaérté-
kû szerepüket.

A TELEPÜLÉSEK SZOLGÁLATA
A frissességnek egyébként most sincs híján, hiszen a je-

lenlévõk szerint a búcsúztatón elmondott beszéde akár szék-
foglaló is lehetett volna, de dr. Kokas Attiláné azt mondja:
idõben kell abbahagyni, míg ez az érzés veszi körül. Ezzel
egy több évtizedes, sikeres pályafutást zár le, amit 1977-
ben kezdett, frissen végzett közgazdászként, ugyanitt. Pá-
lyafutása jelentõs részében az önkormányzatokkal (koráb-
ban: tanácsokkal) foglalkozott osztályvezetõként, majd igaz-
gatóhelyettesként. – Számomra mindig az volt a fontos, hogy
a célhoz, amellyel például egy polgármester vagy vállalat-
vezetõ hozzánk fordult, segítsünk megtalálni a pénzügyi
eszközt. Ezért én mindig szolgálni, nem szolgáltatni igye-
keztem, ráhangolódva empatikusan a tárgyalás során a part-
nerre és a megoldandó élethelyzetre is.

MÁSHOL IS SZÁMÍTANAK RÁ
Ebben mindig segítségére voltak munkatársai is: azt

mondja, szerinte azért fogadta el és követte a mindenkori,
jól kvalifikált csapat (bár a fluktuáció nem jellemzõ, ami a
bankkal szembeni megbízhatóságot, kiszámíthatóságot is
erõsíti), mert jó irányokat céloztak meg, s a sikert, az ügy-
felek elégedettségét és a kedvezõ számokat is közösnek
élték meg. Egy másik csapatban azonban most nagyobb
szükség van rá: óriási szerencsének tartja, hogy mindkét
gyermeke, így négy unokája (köztük van másfél és hét-
éves is) Nyíregyházán él. A városban szintén közismert,
orvos férje ugyan évtizede már nyugdíjas, így rendszere-
sen besegít, de mostantól rá is szerep hárul a családban
aktív nagymamaként.

ÉLETMÛDÍJJAL MEGY NYUGDÍJBA
DR. KOKAS ATTILÁNÉ

BÚCSÚ A PALOTÁTÓL
Egyébként nemcsak a csapattól, hanem az épülettõl is

búcsúzik, ahol 51 éve él, így nem munkába állása óta
kötõdik a Takarékpalotához... – Négyéves koromban köl-
töztünk ide, s tíz esztendeig éltünk itt. A gyerekszobám-
ból született ezen az emeleten az igazgatóhelyettesi iro-
da, és a spájzunk helyét is be tudom még azonosítani,
amibõl tárgyaló lett. Pedig annak az ablakából annak ide-
jén ráláttam a díszmennyezetes pénztárteremre, s „beles-
tem” a nagy évzárókba, bálokba is... – emlékszik vissza
mosolyogva. Dr. Kokas Attiláné úgy inthet tehát búcsút a
pályának, hogy mindig azt csinálta, amit szeretett, s az
ígéretek teljesítése mentén hosszú távra tervezett szakma-
ilag. Talán ez sem a végszó az önkormányzat által Bencs
Kálmán-díjjal kitüntetett szakembernek. Végszava sokat
sejtet: most pihen pár hetet, s úgy van vele, ha hiányozni
fog számára a szellemi munka, biztosan megtalálja majd
a feladat...                                      (Szerzõ: Tarczy Gyula)

egy történelmi helyzet köré építjük a tematikát, ezzel a
számunkra fontos magyarságtudatot is erõsítjük, s persze
ennek is része a matematika – mondja.

JÁTSZVA TANULNAK

Ez nem csoda, hiszen a tanoda is ezzel indult annak
idején, s a vezetõje szerint (aki akkoriban szintén e tár-
gyat tanította), enélkül nincs élet. Vasváry Zoltánné szi-

lárd meggyõzõdése, hogy ha egy gyereknek nem megy,
nem az õ képességével van baj, csak még nem jött rá az
ízére! Nagy a felelõssége ugyanis a tanítóknak: a matekot
a játék felõl kell megközelíteni. Mosolyogva meséli, hogy
gyakran hazatelefonálnak a bentlakásos táborokból má-
sodik este a kicsik, hogy „matekot még nem is tanultak”.
Pedig dehogynem, csak nem vették észre... Ezt is kitünte-
tésnek veszik, s azt is, hogy a régi „vakondosok” (ma a
világ számos pontján felelõs beosztásban dolgozó felnõt-
tek) hazaérkezve beadják hozzájuk a gyerekeiket is.

MINÕSÉGI TEHETSÉGGONDOZÁS

Persze a matek mellett a magyar nyelvet is kiemelten
fontosnak tartják – mindkettõre épül egy országos ver-
senysorozatuk, s a címébõl kiindulva valóban Hetedhét
Határból érkeznek a tehetségek Nyíregyházára, hiszen
szinte az egész Kárpát-medencébõl jártak, táboroztak már
itt, akár képzõmûvészetet, akár informatikát, környezet-
védelmet, közlekedési ismereteket vagy legújabban „vi-
selkedéstant” elsajátítva, amire egyre nagyobb szükség
van. Mint ahogy rájuk is: ezért, s minõségi munkájuk okán
kaptak a tavalyi jubileumra a Magyar Tehetséggondozó
Társaságtól kiváló minõsítést, aminek része lehet, hogy a
hátrányos helyzetûek felzárkóztatásáért is dolgoznak. De
a legjobban talán annak örülnek, mikor megtelik elége-
dett gyerekekkel a tábor, amivel nem mellesleg a város
hírnevét is öregbítik.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Vasváry Zoltánné Demján Sándortól, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége elnökétõl vette át
a rangos elismerést a megyei Prima-díj átadó gálán,

novemberben

Dr. Kovács Ferenc polgármester az IPOSZ díjjal.
Bal oldalán Gyekis Árpád, a nyíregyházi ipartestület

elnöke, a jobbon pedig Géresi József,
az országos elnökség tagja

KITÜNTETTÉK  A POLGÁRMESTERT

A Magyar Kézmûvesség Napja alkalmából, idén
szeptemberben az IPOSZ Országos Elnöksége ki-
emelkedõ munkájának elismeréseként, IPOSZ díjjal
tüntette ki dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza MJV
polgármesterét.

A polgármester a szeptemberi eseményen elfog-
laltságai miatt nem tudott jelen lenni, így a díj átadá-
sára a napokban került sor.

PÉLDAÉRTÉKÛ MUNKA

Az országos elnökség nevében a díjat Géresi József,
az elnökség tagja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Ipartestületek, Kisvállalkozások Szövetségének elnöke
adta át, aki elmondta: a díj annak elismerése, hogy a
polgármester példaértékû, szakszerû, következetes
munkájával eredményesen segítette a mikro- és kisvál-
lalkozások mûködését, fejlesztését, a magyar kisipar
értékeinek a megõrzését. Erõsítette az önkormányzat
és az ipartestületek kapcsolatait, együttmûködését.
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SOHA ILYEN MÉRTÉKBEN NEM NÕTT

A SZÍNHÁZ NÉPSZERÛSÉGE
A Móricz Zsigmond Színház jó néhány elõadása iránt

akkora az érdeklõdés, hogy a jegyértékesítés megkezdé-
se utáni napokban már elkelnek a belépõk.

Kell-e ennél nagyobb öröm a teátrum vezetõje szá-
mára? A 2017-es év az elsõ olyan, ami teljes egészében
Kirják Róbert ügyvezetõ igazgatása mellett telt, s véle-
ménye szerint a bérletesek számának és a jegyárbevéte-
leknek a növekedése is azt bizonyítja, hogy jó irányban
haladnak.

SHERLOCK HOLMES: 11 EZREN LÁTTÁK

– Minden várakozást felülmúlt a Szente Vajk rendezte
Sherlock Holmes – A sátán kutyája címû bûnügyi komé-
dia nézettsége, ami iránt bérletszünetben is nagy az ér-
deklõdés – nyilatkozta lapunknak Kirják Róbert. – Három
hónap alatt majdnem 11 ezren nézték meg, ami elképesztõ
szám! A néhány hete színpadra vitt Illatszertár ugyanolyan
lendülettel indult, de a bérletesek közül is sokan még nem
láthatták. A Krúdy Kamarában bemutatott, Göttinger Pál
által rendezett Leenane szépe az elmúlt jó néhány év egyik
kiemelkedõ alkotása. Január 29-én játsszuk elsõ alkalom-
mal bérletszünetben A név: Carment, amit Sediánszky
Nóra írt és rendezett. A kicsik nagyon kedvelik a Mirr-
Murr kalandjait és a Diótörõ herceget. A vendégelõadá-
sok is töretlen népszerûséggel mennek. Lelkesen fogadták
a nézõk az Orlai Produkcióban látott Száll a kakukk fész-
kére címû elõadást, amelynek fõszereplõje Szabó Kim-
mel Tamás volt. A két ünnep közötti VIDOR Extrára egy-
kettõre elkelt minden jegy, ahogyan a januári Võlegényre
és az EztRádra is.

HERNÁDI JUDITÉK „DUPLÁZNAK”

Mint elmondta, a következõ évet mindjárt két bemuta-
tóval kezdik: az Asszony asszonynak farkasát Koltai M.

immár hagyományos: ez lesz a tizenötödik. Két program
már biztos: a Kecskemét City Balett Carmen címû elõ-
adása, illetve a helyi néptáncegyüttesek, fõként a Sza-
bolcs és a Nyírség által adott gála, amin kisebb együtte-
sek is fellépnek majd. A két ünnep között látható Nyolc
nõ címû darab iránt akkora volt az érdeklõdés, hogy a
Játékszín elõadása februárban újra vendégük lesz olyan
mûvészek közremûködésével, mint Hernádi Judit, Erdé-
lyi Tímea, Dobó Kata vagy Pásztor Erzsi.

– Továbbra is közönségbarát színházban gondolkodok,
ahol a nézõk jól érezhetik magukat, s ahonnan lélekben
gazdagodva, feltöltõdve térhetnek haza – zárta a beszél-
getésünket színházunk ügyvezetõ igazgatója.

Kirják Róbert
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

December 27., szerda 19.00 Kutyaharapás (a Jászai Mari Színház, a Nézõmûvészeti Kft., a Szkéné Színház
és a Vádli Alkalmi Színházi Társulás elõadása), Bérletszünet, Nagyszínpad

19.30 Telefondoktor (a Manna Produkció elõadása), Bérletszünet, MÛvész Stúdió

December 28., csütörtök 19.00 Nyolc nõ, Bérletszünet, Nagyszínpad

December 29., péntek 18.00 Halpern és Johnson (a Gólem Színház elõadása), Bérletszünet, Krúdy Kamara
21.00 Halpern és Johnson (a Gólem Színház elõadása), Bérletszünet, Krúdy Kamara

Nagy sikerrel fut a youtube csatornán és a többi
online felületen a Móricz Zsigmond Színház ünnepi
kisfilmje, melybõl a Kirják Róbert által elmondott ka-
rácsonyi és újévi köszöntõt idézzük: „A színház lété-
nek alapja az emberek közti kapcsolat, az élõ kontak-
tus színész és nézõ között. A mi színházunk sem lé-
tezhetne a közönség szeretete, biztatása, figyelme,
hûsége nélkül, melyet ezúton is szeretnénk megkö-
szönni. Szívbõl kívánok magam és a társulat vala-
mennyi tagja nevében is áldott, szép ünnepet, boldog
karácsonyt és színházi élményekben gazdag új évet!”

Gábor rendezi, amit az év nagy durranása, a nagyszín-
padi Chicago címû musical követ. A próbák és a színé-
szek visszajelzései alapján remek premierre számíthat-
nak. Február 19-20-21-én rendezik a Táncfarsangot, ami
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LECSERÉLTÉK A SOKAT

FUTOTT RENDÕRAUTÓKAT

Nyolcvan új jármûvet adott át kedden
Nyíregyházán Farkas József r. dandártá-
bornok, megyei fõkapitány. Az új autók
szolgálatba állásával a gépjármûpark át-
lagéletkorát sikerült 7 évrõl 2 évre csök-
kenteni.

A rendõrség munkájában a gyors rea-
gálás, a szolgálati feladatok biztonságos
ellátása és a logisztikai tevékenység ha-
tékony végrehajtása alapvetõ követel-
mény, amelynek teljesítése elképzelhe-
tetlen az elhasznált vagy magas futástel-
jesítményû gépjármûvek folyamatos
amortizációs cseréje nélkül. Ezért a me-
gyei rendõr-fõkapitányság gépjármûpark-

ját is újították: 80 új autó érkezett a me-
gyébe.

– A megyei rendõr-fõkapitányság állo-
mányában lévõ gépjármûparknál a megkü-
lönböztetett jelzésû gépkocsiknak mintegy
egyharmados cseréjét tette lehetõvé a 80
gépjármû. Pár héttel ezelõtt is érkezett 8
darab Suzuki Vitara típusú kocsi, azok már
szolgálatba álltak. És várhatóan – hiszen az
elsõ kontingens ebben az évben tart – a jövõ
esztendõben további autók, nem pusztán
megkülönböztetett jelzéssel ellátott gépko-
csik, hanem civil gépek beszerzése is vár-
ható – tette hozzá Farkas József r. dandár-
tábornok, megyei fõkapitány.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
a Téli gyermekétkeztetés igénybevételérõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülõt/
Törvényes képviselõt, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy ha a
gyermek életvitelszerûen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási he-
lye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lõ, törvényes képviselõ kérelmére a déli meleg fõétkezést a hátrányos, halmozottan
hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést:
a) az intézményi jogviszonnyal rendelkezõ általános és középiskolai oktatásban

részt vevõ, valamint az intézményi ellátásban nem részesülõ gyermekek részére az
évközi (téli, õszi, tavaszi) szünetekben,

b) a bölcsõdei ellátásban, óvodai nevelésben részesülõ gyermekek számára a
bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának idõtartama alatt
biztosítja az önkormányzat.

Az ingyenes szünidei étkezést a 2017/2018. tanév téli szünetében a szünidõre
esõ 4 munkanapon lehet igénybe venni: 2017. december 27-tõl 2018. január 2-ig.

Az ebéd kiosztására a hét minden munkanapján 11.00–12.00 óráig kerül sor az
alábbiakban megjelölt kiosztópontokon:

– Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény, 4400 Nyíregyháza, Fazekas
János tér 25.

– Móricz Zsigmond Általános Iskola, 4400 Nyíregyháza, Virág u. 65.
– Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átme-

neti Otthona, 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 22.
– Huszárvár, 4400 Nyíregyháza, Huszár tér 2.
– Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú Úti Telephely, 4400 Nyíregyháza, Koszorú

u. 10.
– Gyermekek Háza Déli Óvoda, 4400 Nyíregyháza-Felsõsima, Hosszúháti

u. 59.
– Gyermekek Háza Déli Óvoda, 4400 Nyíregyháza-Butyka, Bajcsy-Zs. E. u. 12.
– Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tagintézmény, 4405

Nyíregyháza, Alma u. 70.
– Polyákbokor és Vajdabokor tekintetében helyben történõ kiosztással kerül az

étel átadásra.

Felhívom azonban a figyelmét, amennyiben nem kívánja az ingyenes szünidei
gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen Hatóságomat mihamarabb tá-
jékoztatni.

Tájékoztatom, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. élet-
éve betöltéséig vehetõ igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei
étkeztetés ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem
jogosult.

Nyíregyháza, 2017. december 8.
Dr. Krizsai Anita

osztályvezetõ

HIHETETLEN: JEGESMEDVÉT
KAPTAK AJÁNDÉKBA!

Jegesmedvét kapott a Moszkvai Állatkert-
tõl ajándékba a Nyíregyházi Állatpark. Itt ed-
dig egy hím és egy idõsebb nõstény élt, mel-
léjük került a 3 éves, ivarérett jegesmedve-

lány. Sznezsanát, azaz Hópihét szerdán lát-
ványetetés közben lehetett megfigyelni. Ki-
derült, hogy a 3,5 mázsás kislány nemcsak a
vizet szereti, szívesen pózol a kamerák elõtt.
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GÓLÖZÖN

KOROSZTÁLYOS CSÚCSOK HÉTVÉGÉJE EGERBEN
ELKÉPESZTÕ EREDMÉNYEKKEL TÉRTEK HAZA ÚSZÓINK

19 arany, 15 ezüst, 11 bronz, 4 új év-
járatos csúcs, 1 IFI EB szintidõ. Ez a nyír-
egyháziak hétvégi mérlege. A Sportcent-
rum úszói múlt péntektõl vasárnapig Eger-
ben vettek részt cikluszáró úszóverse-
nyen.

Már az elsõ napon nagy volt az öröm,
hiszen nemcsak aranyérmet szerzett Cser-
falvi Olaf 200 pillangón, hanem megdön-
tötte a saját maga által tartott évjáratos or-
szágos csúcsot is (2:10,50). És ezzel nem

ért véget a csúcsdöntögetés. 100 pillangón
Olaf mellett Hatházi Dóra is remekelt. Olaf
0:59,07-tel állított fel új korosztályos csú-
csot. Dóra egy versenyszámon belül 2 or-
szágos csúcsot is bezsebelt a korosztályá-
ban, hiszen 100 pillangón megjavította
eddigi idejét (1:00,54), illetve 50 méteres
részideje szintén évjáratos csúcsra sikere-
dett (0:28,13). Ezzel a remek formával Dóra
megúszta az Ifjúsági Európa-bajnokság 100
méteres pillangó szintidejét, és így már 200
méteres pillangóúszás mellett, ebben is

ARANYÉRMESEK:  Cserfalvi Olaf (200
vegyes, 200 pillangó, 400 vegyes, 50 pil-
langó, 100 pillangó); Tajthy Milán (200
vegyes); Hatházi Dóra (200 pillangó, 200
gyors, 50 pillangó, 100 pillangó); Lengyel
Áron (200 pillangó, 100 pillangó); Laka-
tos-Szepesi Dorina (200 gyors, 100 gyors,
400 gyors, 100 pillangó); Kovács Péter
(50 hát); Sztruhár Jázmin (50 pillangó,
100 pillangó).

EZÜSTÉRMESEK:  Lakatos-Szepesi Do-
rina (200 pillangó, 50 pillangó); Kovács
Péter (200 hát, 200 gyors, 100 gyors, 50
pillangó, 400 gyors, 100 hát, 50 gyors);

indulhat majd a nyíregyházi úszó a verse-
nyen.

A két fiatal úszó mellett a többi sport-
centrumos úszó is remekelt, sok érmet hoz-
tak haza, illetve rengeteg egyéni csúcsot
állítottak fel. A legkisebbek közül kiemel-
kedõen szerepelt Lakatos-Szepesi Dorina,

aki 4 aranyérmet, 2 ezüst- és 1 bronzérmet
szerzett. A legtöbbször Kovács Péter állha-
tott fel a dobogó második fokára a kõke-
mény vízi csaták után (7 ezüst, 1 arany). A
nyíregyháziak kiválóan zárták az évet, és
bebizonyították, a kemény munka kifize-
tõdik.

Kiss Anasztázia (200 gyors); Cserfalvi Olaf
(200 gyors); Tajthy Milán (400 vegyes);
Hatházi Dóra (100 gyors); Barna Bianka
Dorottya (100 mell, 50 mell).

BRONZÉRMESEK: Lakatos-Szepesi
Dorina (200 vegyes), Ványi Dávid (200
pillangó); Lengyel Áron (200 hát, 400
vegyes, 50 pillangó); Barna Bianka Do-
rottya (200 mell); Kiss Anasztázia (100
gyors, 400 gyors); Tajthy Milán (400
gyors); Fogarasi Janka (100 pillangó);
Hatházi Dóra (50 gyors).

EDZÕK:  Kelemen Olimpia, Kecskés
Evelin, Gyula Sándor.

Nem kell hozzá sem pálya, sem mérkõ-
zés, sem jó idõ, hogy a nyíregyházi druk-
kerek egy igazán élvezetes tíz perccel gaz-
dagodjanak. Csak egy kényelmes karos-
szék, egy tévékészülék, amin behangolják
a Nyíregyházi Televízió évzáró mûsorát. A
december 30-a késõ délutáni, kora esti
elõszilveszteri mûsorban (és a másnapi is-

métlésben egyaránt) ugyanis megnézhetik
a Szpari õszi góltermését – összevágva, a
szokott módon Dankó László kommentá-
lásával.

Kellemes szórakozást! (Részletes prog-
ramismertetõ majd az év utolsó hétvégé-
jét megelõzõen a  nyiregyhaza.hu  olda-
lon.)

Gyula Sándor vezetõedzõ és az érmesek egy része

FUXTEC-SUNSHINE FM KUPA

NYOLCADSZOR CSAPNAK ÖSSZE

VIII. alkalommal rendezik meg decem-
ber 28-29-én a Fuxtec-Sunshine FM mûfü-
ves teremlabdarúgó tornát. 32 csapat ve-
het részt, nevezni december 21-ig lehet.

Eddig több mint 30 csapat jelezte, hogy
részt kíván venni a tornán, de a megadott
határidõig még várják a baráti társaságok,
összeszokott csapatok jelentkezését, kortól
függetlenül. A nagy érdeklõdésre való te-
kintettel akár az utolsó pillanatban is eldõl-
het, hogy az idén háromnapos lesz a tor-
na. Ha a tervezettõl több csapat jelzi rész-
vételét, már december 27-én elindulhat a
harc az elsõségért. A torna pénzdíjas, össze-
sen 500 ezer forintot osztanak szét. A do-
bogós csapatok mellett a szervezõk díjaz-
zák a legjobb kapust, a gólkirályt és a leg-

jobb mezõnyjátékost is. A mérkõzéseket a
FILO Focicsarnokban rendezik, és várha-
tóan határon túlról is érkeznek együttesek.
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TÁJÉKOZTATÓ
Januárban szünetel

az Idõsügyi Tanács fogadóórája.

Az Idõsügyi Tanács tájékoztatja Nyíregyháza város
nyugdíjasait, hogy 2018. január hónapban a Móricz
Zsigmond könyvtárban tartott fogadóóra szünetel. Leg-
közelebb 2018. február elsõ hétfõjén, 5-én várjuk is-
mét önöket javaslataikkal, észrevételeikkel.

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kí-
vánunk a város valamennyi nyugdíjasának!

KOSSUTH TÉRI PROGRAMOK
December 24., vasárnap 10.00 Negyedik adventi

gyertya meggyújtása. Ez alkalommal a Kossuth téren
bejglivel és citromos teával kínálják az ünnepváró la-
kosságot.

December 31., vasárnap Az adventi programsoro-
zat a VÁROSI SZILVESZTERREL zárul. Színpadon lesz-
nek: Krisz Rudi, Miss Bee/Bestiák, valamint az UFO.
A 2018-as évet a hagyományoknak megfelelõen tûzi-
játékkal köszöntik.

GAZDIKERESÕ

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

Aldi: Körülbelül 2 éves, keverék kan,
akit Nyíregyházán, egy bevásárlóköz-
pontnál találtak. Kedves, barátságos
kutyus. Chipazonosítóval sajnos nem
volt ellátva. December 29-étõl örök-
be fogadható.

Morgó: Körülbelül 7 éves,
puli jellegû kan. Morgó idõs
gazdija otthonba került, így
újat keres. Nagyon kedves,
barátságos eb, aktív, más ku-
tyusokkal is jól kijön. Na-
gyon szeretne egy szeretõ
gazdit, hogy az öregkorát ne
a kennelrácsok mögött kell-
jen töltenie.

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

vízióban a középiskolák szalagavató mûsorainak ve-
títése. Ezúttal a Mûvészeti érettségizõinek produkció-
iból láthatnak válogatást, szombaton 20.30-kor, ismét-
lésben vasárnap 9.30-kor és 22.00-kor, valamint szer-
dán 20.00-tól.

HÍVJÁK ÉSZREVÉTELEIKKEL

Ha a városlakóknak a közterületekkel kapcsolatban
észrevételük van, azt továbbra is a 70/387-8914-es

telefonszámon jelezhetik Bordás Bélának,
Nyíregyháza városgondnokának.

OROSI ADVENT. December 22-én 16.00: negyedik
adventi gyertyagyújtás. Ünnepi mûsor, vendéglátás. Hely-
szín: XX. sz. Emlékpark.

ADVENTI PROGRAM az Orosért Közéleti Egyesület
szervezésében. Helyszín: a volt orosi termelõi piac
(Meggyes u. sarka). Idõpont: december 23-án 15.00 óra.
Gyertyagyújtás, kulturális mûsorok, vendéglátás.

MIKU-LÁZ. A Burattino Bábszínház elõadásai: decem-
ber 23-án 16.00: Miku-láz. 24-én 10.00: Kukta kutya õr-
ségben. 27-én 16.00: Vitéz László csodaládája. 28-án
16.00: Vitéz László mint erdõkerülõ. 29-én 16.00: Az el-
átkozott malom. 30-án 16.00: Farkas és róka a lakoda-
lomban. 31-én 10.00: Az elásott kincs. Helyszín: Korzó
Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

KARÁCSONYI ZENÉS ÁHÍTAT a nyíregyházi evangéli-
kus Nagytemplomban, december 25-én 17.00 órakor. Köz-
remûködik: a gyülekezet énekkara, Ferencz Karolina
(ének), Kiss Zoltán (orgona) és dr. Kovács László Attila (or-
gona, karnagy). Mûsoron: karácsonyi kórus-, ének- és or-
gonamûvek. A belépés díjtalan.

MOONDAWN DEPECHE MODE Fan Club Nyíregyhá-
za december 29-én 20.00 órától a Hajoclubban (Belsõ
krt. 30.). Dj’s: dp, Josef, Zsola.

KALAP JAKAB – KISVAKOND BÁBELÕADÁS január 7-
én 11.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

„AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA 2016” címû kiállítás lát-
ható a Váci Mihály Kulturális Központban. Megtekinthe-
tõ: január 14-éig. A belépés díjtalan!

ÜNNEPI MÛSORKÍNÁLAT

AZ                            -N

Az év utolsó hetében is tartalmas mûsorokkal várja
a képernyõk elé a városlakókat a Nyíregyházi Televí-
zió. Szenteste (vasárnap) 19.30-tól a Cantemus kará-
csonyi koncertjét közvetítjük több kisfilm, egy betle-
hemes és a Nemzeti Filharmonikusok hangversenye
mellett, a két karácsonyi nap gerincét pedig a nép-
tánc adja: hétfõn a Szabolcs Néptáncegyüttes 60. év-
fordulóján rögzített gálából adunk részleteket, kedden
pedig a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál zárópro-
dukcióját közvetítjük – mások mellett. Az év végi prog-
ram az utolsó hétvégén ugyanaz: a december 30-i,
szombati mûsorfolyamot ismételjük másnap, szil-
veszterkor is, egyaránt 18.00-tól. Ennek része lesz a
LIKE 3 tehetségkutató döntõjének sugárzása, a Zenith
Együttes jubileumi koncertjének válogatása, de látvá-
nyos (és a fülnek is kellemes) pillanatokat idézünk
vissza az idei VIDOR Fesztiválból, valamint a Nyír-
ség Néptáncfesztiválból is. Emellett megnézhetik az
õszi Szpari-gólokat, a Nyíregyháza 2017-es évérõl ké-
szült kisfilmet és a himnuszt, továbbá a polgármesteri
köszöntõt követõen együtt nótázhatnak Szabó Sándor-
ral. Részletek folyamatosan a nyiregyhaza.hu oldalon.
Kellemes szórakozást!

SZÍNPADON A NYÍRSÉG

A második középdöntõvel folytatódik a Fölszállott
a páva 5. évada péntek este a Duna Televízióban, a
tizenkét produkcióra – köztük a Nyírség Táncegyüttes
elõadására – a nézõk ezúttal is szavazhatnak.

Ezen középdöntõ fellépõi közül kategóriánként a
legmagasabb pontszámot elérõ produkció jut a de-
cember 29-i döntõbe, emellett a közönség is tovább-
juttathat szavazataival egy produkciót.
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A CSERKÉSZKARÁCSONYOK EMLÉKÉRE
A két világháború között váro-

sunkban aktív cserkészélet folyt. A
cserkészek a karácsony elõtti idõ-
ben sem tétlenkedtek. Több csapat
ekkorra idõzítette életük legünne-
pélyesebb pillanatát, az újoncok-
tól való fogadalom kivételét. Így
teljesült az adventi várakozás ide-
jében több cserkész álma: fogadal-
mat tehettek a liliomos zászló elõtt.
Más csapat ekkor tartotta a nyári
nagytáborukról való beszámolóját,
amelyre a szülõket is meghívták. A
tábori eseményeket kisebb jelene-
tekben idézték meg, majd karácso-
nyi énekekkel, versekkel jelezték
az ünnep közeledtét.

Az Evangélikus Fõgimnázium
csapatának, a 88. sz. Szabolcs cser-
készcsapatnak a tagjai 1921-ben
teaestélyt rendeztek karácsony elsõ
napján. „Az estély a szeretet szim-
bóluma, a kis Jézus nevében folyt
le.” Az ünneplésre meghívták a
Felsõ Kereskedelmi Iskola cserké-
szeit, a Turul csapat tagjait is, akikkel közösön díszítet-
ték fel a karácsonyfát. Zsoltárt énekeltek, hegedûn ad-
tak elõ cserkészdalokat, majd elfogyasztották a cserké-

szek adakozásából összegyûlt teát
és süteményeket.

A Szabolcs cserkészek 1927-ben
parancsnokuk, Kozák István kez-
deményezésére ruhanemût gyûj-
töttek, amelyet egy kis karácsonyi
ünnepség keretében adták át a
rászoruló elemista diákoknak. Az
ünnepségen Máczay Lajos vallás-
tanár beszédében arra hívta fel az
adakozó cserkészek figyelmét, hogy
„cselekedetükért azok a hála-
könnyek lesznek a legszebb jutal-
mak, amelyek a szegények szemé-
ben fognak az estén megcsillanni”.
Ezt az akciót a következõ években
is megismételték.

A Turul csapat tagjai ünnepélyü-
kön egy-egy gyertyát gyújtottak a
karácsonyfán a trianoni diktátum
által elszakított városok emlékére
és imát mondtak ajkaik. „Mit is
kérhet mindnyájunk atyjától egy
cserkész, egy magyar cserkész, ha
nem Jézus születését a szívekben

és nem az Igazság feltámadását a nemzetek lelkében?”

Márton Lajos grafikája


