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SHOW-HAJTÁS FESZTIVÁL A JÉGPÁLYÁN

Már két hete, hogy újra korizhatunk a Városi Jégpályán, de nemcsak csúszhatunk,
hanem hétvégén még mindeközben egy fesztiválon is részt vehetünk. November
24-én, szombaton 10.00 és 12.00 óra között a Nyíregyházi Sportcentrum és a Ma-
gyar Korcsolya Szövetség közös szervezésében kerül sor az elsõ Show-hajtás Fesz-
tiválra a nyíregyházi Városi Jégpályán. Sportági bemutatókkal és ügyességi felada-
tokkal várják a családokat. A rendezvényrõl senki nem távozik majd üres kézzel. A
belépés ingyenes. A jégpályát egyébként az iskolai órák és edzések mellett a nagy-
közönség hétfõtõl csütörtökig 19.00–20.30, pénteken 17.00–18.30 és 19.00–20.30,
míg szombat-vasárnap 9.30–11.15, 11.45–13.30, 14.00–16.00, 16.30–18.30 és
19.00–21.00 között használhatja.

BEFEJEZÕDÖTT A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM KORSZERÛSÍTÉSE
Az Önkormányzati épületek energetikai korszerûsíté-

se Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
címû projekt keretében a Zrínyi Ilona Gimnáziumnál is
befejezõdtek a munkálatok. Többek között hõszigetelték
az iskolát, kicserélték a nyílászárókat és a fûtési rend-
szert is korszerûsítették 185 millió forintból.

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium mellett másik
hat épület – Vasvári Pál Gimnázium, Sipkay középiskola és
a Kazinczy iskola, 1. számú Idõsek Klubja, a Mustárház és
a Polgármesteri Hivatal „B” épülete – energetikai korsze-
rûsítése valósult meg augusztus végéig egy önkormányzati,
európai uniós, egymilliárdos pályázatnak köszönhetõen.

A Zrínyiben július közepére már az ablakok felét kicse-
rélték, a régi radiátorok nagy részét leszerelték. A munká-
latokkal jól haladtak a szünidõben, a tanév elején pedig
már olyan korszerûsítéseket végeztek, amellyel nem za-
varták a tanítást: például az iskola belsõ udvara felé nézõ,
északi falat szigetelték, majd díszkõvel burkolták. A je-

lentõs energetikai fejlesztéseket helyszíni szemle kereté-
ben ismertette az intézmény igazgatója.

– Új „ ruhát” kapott az iskola: megtörtént a szigetelés, az
épület színezése, kicserélték az ablakokat, korszerûsítették a
tetõt is. Az akadálymentesítés is megvalósult, az épületbe
való bejutás könnyebb lett, valamint az udvari parkolás is
biztosított, kialakítottak egy mozgássérült mosdót is – ez mind-
mind egy lényegi elõrelépés a komfortérzetben – hangsú-
lyozta Huszárné Kádár Ibolya, az intézmény igazgatója.

–  A város már nem fenntartója az iskoláknak, így a Zrínyi-
nek sem, viszont a Széchenyi utcai épület is önkormányzati
tulajdonban van; elengedhetetlennek tartották az intézmény
energetikai korszerûsítését – mondta Jászai Menyhért alpol-
gármester. Hozzátette: – Mi szeretnénk a nyíregyházi köz-
nevelésnek továbbra is aktív részesei maradni, függetlenül
attól, hogy ki a fenntartó – ezért végezzük a felújításokat,
ezért támogatjuk a különbözõ iskoláknak a programjait vagy
éppen építünk kondiparkokat, ovi-foci pályákat.

(Szerzõ: Dér Vivien)

ADVENTRE VÁRVA

Hirtelen vége szakadt az évszakhoz képest meleg, szinte naponta hõmérsékleti rekordokat döntögetõ idõjárásnak, s a
múlt pénteken a fõtéren felállított város karácsonyfája is azt jelzi, hogy közeleg a tél. Az önkormányzat is készül a jövõ
hét végén kezdõdõ adventi idõszakra. Információk a programról a 4. és 5. oldalon.

Új „ruhát” kapott a százesztendõs iskola épülete, mely
„hátulnézetbõl” is tetszetõs látványt nyújt
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EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ HÉT
Közel 200 érdeklõdõ vett részt a no-

vember 12–18. között megrendezett
Jósavárosi egészségmegõrzõ hét prog-
ramjain. Volt vérnyomás- és vércukor-
szint-mérés, ételbemutató, gyógytorna,
fitt-torna, alakformáló óra, jóga, erdei
séta és hangfürdõ is.

LÓGJUNK ANYUVAL
A Koraszülöttek Világnapja alkalmá-

ból tartott rendezvényt a Csodavár Nyír-
egyháza Inkluzív Fejlesztõ Központ és
Játszóház. Bemutatták, hogy a Csoda-
vár miben tud segíteni a koraszülött
gyermekek szüleinek, emellett táncol-
tak a „Lógjunk anyuval” klub tagjai is.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
Megváltozott a forgalmi rend a Ho-

mok soron. A társasház 1. és 7. száma
között tilos a megállás, mert a jármû-
vek akadályozták a kihajtást a parko-
lóból. Kérik a jármûvezetõket, ennek
tudatában közlekedjenek és parkolja-
nak az érintett útszakaszon.

OROSI VIRÁGOSÍTÁS
Az Orosért Közéleti Egyesület a Ve-

zér utcai körforgalomba több száz tõ
árvácska- és évelõ virág töveket ülte-
tett – tájékoztatott Szécsi Józsefné, az
egyesület elnöke. A virágok ellenérté-
kére az önkormányzat által kiírt nyer-
tes pályázat nyújtott fedezetet.

JÓTÉKONYSÁGI EST
A RE-flex Moderntánc Stúdió tánc-

estet rendezett az Állatbarát Alapítvány
javára a VMKK-ban. A kétórás gálán
közremûködött a Streetdance School
és a Szabolcs Néptáncegyüttes. Az est
bevétele félmillió forint volt, amit Rácz
Erika, a RE-flex vezetõje adott át.

MODERN GYÁRAK ÉJSZAKÁJA
Idén is csatlakozott a LEGO gyár a

Modern Gyárak Éjszakája programso-
rozathoz. A high-tech létesítményben
az érdeklõdõknek bemutatták, hogyan
készülnek a legnépszerûbb termékeik.
A dán multi nyíregyházi gyárában a hét
egyetlen napján sem állnak le a gépek.

EGYÜTTMÛKÖDÉS
A  Nyíregyházi Egyetem öttagú de-

legációja  Kínába  látogatott a Tiencsini
Idegennyelvi Egyetemre. Dr. Kovács
Zoltán vezetésével szakmai együttmû-
ködésrõl és hallgatói csereprogramok-
ról történtek egyeztetések. Végül együtt-
mûködési megállapodást írtak alá.

PLATINA MINÕSÍTÉS
Platina minõsítésben részesültek a

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola furulyás növendékei a
rzeszówi XI. Nemzetközi Kamaraze-
nei Versenyen. A csoport tagjai rend-
szeres résztvevõi a hazai és a nem-
zetközi megmérettetéseknek.

CSALÁDON BELÜLI ERÕSZAK
A nõk elleni erõszak megszüntetésé-

nek világnapja alkalmából tartott meg-
emlékezést a megyei rendõr-fõkapi-
tányság. A rendezvényen elhangzott,
térségünkben idén mintegy 600 csalá-
don belül elkövetett erõszakos bûncse-
lekmény vált ismertté, az esetek nagy
részét nõk sérelmére követték el.

– 2017-ben 1100 volt a családon be-
lül elkövetett erõszakoknak a száma,
addig ebben az évben – igaz, még nem
a teljes évet látjuk – 600 eset környé-
kén tartunk. Célunk, hogy egy társadal-
mi összefogást hívjunk életre, ami nagy-
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az
elkövetkezõkben a nõk közül minél ke-
vesebben váljanak áldozattá és egyre
biztosabb legyen otthon a családi lég-
kör – hangsúlyozta dr. Balogh Barna-
bás, a megyei rendõr-fõkapitányság
bûnügyi fõkapitány-helyettese.

VAN SEGÍTSÉG

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alap-
ellátási Intézményen belül mûködõ csa-
ládok átmeneti otthonában másfél éven
keresztül tudnak ellátást biztosítani a
bántalmazottaknak.

– Ilyenkor fõleg a szociális munka
eszközeit alkalmazzuk, és megpróbá-
lunk elsõsorban biztonságot és megér-
tést nyújtani az anyáknak, azoknak a
nõknek, akik sérelmet szenvedtek.
Ugyanakkor az intézményünk nemcsak
a felnõttekkel foglalkozik, hanem elsõ-
sorban gyermekekkel is, mert ha az
anyát vagy a családban bárkit bántal-
mazás ér, akkor ennek rendszerint szen-
vedõ alanya a gyermek is – tette hozzá
dr. Nagy Erzsébet, a Nyíregyházi Gyer-
mekjóléti Alapellátási Intézmény igaz-
gatója.

(Szerzõ: Dér Vivien)

KÖDÖS ISMERETEK? AKÁR 150
EZER FORINTBA IS KERÜLHET
Szabálysértési eljárás kezdeményezése

esetén akár 150 ezer forintig terjedhetõ
bírsággal számolhat az, aki indokolatla-
nul használja a ködlámpát. Pedig a hatá-
lyos KRESZ egyértelmûen kimondja:
„Tompított vagy távolsági fényszóró he-
lyett vagy mellett ködfényszórót, továb-
bá hátsó helyzetjelzõ ködlámpát abban az
esetben szabad használni, ha a látási vi-
szonyok ezt indokolják”.

A bírság ellenére a gyakorta ködös idõ-
ben mégis sokan használják helytelenül a
ködfényszórót, amellyel akár balesetveszé-
lyes szituációt is okozhatnak. A KÖHÉM a

dokolatlanul (esetenként megfelelõ isme-
retek hiányában) kapcsolják be. Amennyi-
ben a rendõr ilyet tapasztal, a helyszínen
mérlegeli a körülményeket, és vagy figyel-
meztetést alkalmaz, vagy feljelentést tesz,
vagy helyszíni bírságot szab ki a jármû
vezetõjével szemben. Szabálysértési eljá-
rás kezdeményezése esetén a kiszabható
bírság összege 150 ezer forintig terjedhet.

– Általános szabályként elmondható,
hogy érdemes körültekintõnek lenni. Csak
akkor használjuk a ködlámpát, ha a fény-
viszonyok indokolják és figyeljünk arra,
hogy amint a korlátozott látótávolság meg-
szûnik (pl. a köd feloldódik), az autóstár-

közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki felté-
teleirõl szóló rendeletben foglaltak szerint
a ködfényszóró köd, hóesés, felhõszaka-
dás, vagy porfelhõ képzõdése esetén, a
hátsó ködlámpa pedig kizárólag köd ese-
tén használható!

GYAKORI JELENSÉG

Fehérvári Marietta rendõr százados, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-
fõkapitányság sajtóreferense arról tájékoz-
tatta szerkesztõségünket, hogy õsszel és
télen az idõjárási és látási viszonyok ked-
vezõtlenebbé válásával sajnos találkozni
olyan gépjármûvezetõkkel, akik a ködfény-
szórót és a ködlámpát szabálytalanul, in-

saink érdekében vegyük is azt vissza. A
hátsó ködlámpa használatával kapcsolat-
ban elõnyös lehet, hogy amint észrevet-
tük, egy autó közeledik hozzánk, lekap-
csoljuk azt, mivel az erõs fény közelrõl már
zavarhatja a vezetésben. Ezen kívül már
csak azért is érdemes lekapcsolni a hátsó
ködlámpát, hogy a ködlámpa erõs fénye
ne nyomja el a féklámpánk fényét, ami
akár balesetveszélyes is lehet. Külön ér-
demes tehát felhívnunk az állampolgárok
figyelmét arra, hogy amennyiben a látási
viszonyok nem indokolják, ne kapcsolják
be a ködfényszórót, erõs fényereje egyrészt
zavarhatja az elõttük haladókat, és a szem-
bejövõket egyaránt – hangsúlyozta.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: internet



FEJLESZTÉS

2018. NOVEMBER 23. 3

ÖRÖKÖSFÖLDI ÚTFEJLESZTÉSEK: EGYRE LÁTVÁNYOSABB
A SZALAG UTCA MÁR ÚJRAASZFALTOZVA, AMINEK BÕVEN LESZ FOLYTATÁSA

Egyszerre több útfejlesztési program is fut Öröskösföl-
dön: mondhatni, új utak veszik majd körbe a városrészt.
Ezek kisebb része már befejezõdött, egy része most zaj-
lik, de például a három (!) körforgalom megépülésére sem
kell már sokáig várnunk. Nézzünk körbe a lakótelep kör-
nyékén az önkormányzat pályázatok és projektmenedzs-
ment referatúrájáról kapott információk segítségével.

A Törzs utca nemcsak az örökösföldiek számára létfon-
tosságú, hiszen jelentõs forgalmat vezet át keletrõl nyu-
gatra. Már most sokan élvezik annak az elõnyeit, hogy a
4-es számú fõút csomópontjában (Pazonyi út) a jobbra
kanyarodó sáv esetében a kivitelezés elérte a 100 száza-
lékos készültségi fokot, a mûszaki átadás-átvétel sikere-
sen lezárult. Azaz: használható, amit tesznek is sokan,
enyhítve a korábbi torlódásokat, zsúfoltságot.

TÖRZS UTCA: MÉG KÉT CSOMÓPONT

Ami pedig a többit illeti: az út másik végén, a 41-es
számú fõút csomópontjában a jobbra kanyarodó sáv meg-
hosszabbításánál elkészült az alap, az aszfaltozás az idõ-
járás függvényében az elkövetkezendõ napokban elkez-
dõdhet. A mûszaki átadás-átvételi eljárás elõreláthatólag
november utolsó, december elsõ napjaiban szintén kez-
detét veszi, a forgalomba helyezés még 2018 decemberé-
ben megtörténik. A Törzs utca–Semmelweis utca körfor-
galom kialakításának befejezése csak 2019 elsõ negyed-
évében várható, csakúgy, mint a Törzs utcán kiépítendõ
járda, most a közmûvek kiváltása zajlik.

A SZALAG ÉS A SEMMELWEIS IS

Ezzel persze nem érnek véget a Törzs utcához kapcso-
lódó fejlesztések, hiszen maga az erõsen elhasználódott
út is megújul (a Szalag utca és az Orosi út között), most
éppen a padkaépítés és a buszöblök kiépítése van folya-

matban, a kivitelezés befejezése csak 2019 elsõ negyed-
évében várható. A Szalag utcán az aszfaltozás befejezõ-
dött, épp kiegészítõ építési tevékenységek folynak, úgy-
mint padkarendezés, útcsatlakozások, kapubejárók asz-
faltozása. A Semmelweis utcán elkészültek a buszöblök
kiépítései, a parkolóépítések zajlanak jelenleg, az
aknafedlapok kiemelése megtörtént, az idõjárás függvé-
nyében az elkövetkezendõ napokban megkezdõdhet a
meglévõ útburkolat felmarása, majd pedig aszfaltozása.
A Semmelweis és Szalag utcák kivitelezései az idõjárás
függvényében még 2018 decemberében befejezõdhetnek.
Forgalomkorlátozásokkal minden út és utca esetében ad-
dig számolhatunk, amíg a sikeres mûszaki átadás-átvétel
le nem zajlik.

CSALÁD UTCAI FEJLESZTÉSEK

A Család utca egyik végén már történt fejlesztés az idén,
az arra járók rég érzékelhetik, hogy a Szalag utca és a Pazonyi
út közötti szakaszon megtörtént a felújítás. Mindez érintette
itt a járdaépítést is, s csak a rend kedvéért: központi, kor-
mányzati forrásból történt. Egy harmadik Terület- és Telepü-
lésfejlesztési projekt keretében pedig két körforgalom is ki-
épül az elkövetkezõ idõszakban – rá sem fogunk majd is-
merni Örökösföld ezen oldalára. Az egyik a Család utca Bel-
sõ körúti, míg a másik a Szalag utcai csomópontjában való-
sul meg. Jelenleg mindkettõt tervezik, az engedélyezési eljá-
rás még nem indult meg. A kivitelezés tervezett idõszaka:
2019. augusztus – 2020. április.      (Szerzõ: Tarczy Gyula)

MEGÚJULT A SIMAI ÚTI HÁZIORVOSI RENDELÕ
MODERN, FÛTÖTT VÁRÓBA ÉRKEZHETNEK A BETEGEK

Negyven éven át mûködött romos állapotban a 4-es
számú Simai úti háziorvosi rendelõ. 2016-ban dr. Szabó
László vette át édesapjától a praxist. Az idei évben ké-
szült el a helyiség felújítása. Többek között modernizál-
ták a várót és akadálymentesítették az épületet.

A rendelõ energetikai korszerûsítésen esett át, az önál-
ló fûtésrendszert és a szigetelést is kiépítették, hiszen ko-
rábban nem volt a helyiségben mûködõ fûtés, ideiglenes
megoldásokkal küszöbölték ki a hiányát.

– Maga a rendelõhelyiség is sokkal kisebb volt, pici
várók kaptak csak itt helyet. Ezt megnagyobbítottuk, hogy
mindenki kényelmesen elférjen. Olyan betegek is, akik
nehezebben mozognak, adott esetben mozgáskorlátozot-
tak. Természetesen azt is figyelembe vettük, hogy az or-
vosi és a szakápolói tevékenységet is jobban el tudjuk majd
látni a jövõben – magyarázta dr. Szabó László háziorvos.

MEGFELELÕ KÖRNYEZETBEN FOGADJÁK
A BETEGEKET

A 4-es számú, Simai úti háziorvosi rendelõ felújítása
saját, valamint az önkormányzat Egészségügyi Támogató
Alap Programjának forrásából valósult meg.

Jászai Menyhért, Nyíregyháza  alpolgármestere a Nyír-
egyházi Televíziónak elmondta, nagyon örülnek, hogy egy
újabb praxis megújulhatott, ami korábban nagyon lerom-
lott állapotban volt. Most viszont már korszerû körülmé-
nyek tudják fogadni a betegeket. Ez a létesítmény így már

a város bármely pontján megállná a helyét. A rendelõ mel-
letti gyógyszertár korábban megszüntette mûködését, de
a felújítás során a korábbi helyiségét is korszerûsítették,
ezért szeretnék, ha újra mûködõképes lehetne.

Az orvosi rendelõbe fõként a bokortanyák lakossága jár.
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója, Csi-
kós Péter hozzátette, több mint 100 háziorvosi praxis
mûködik Nyíregyházán. Céljuk, hogy mindegyikben ma-
gas szintû orvosi körülményekkel találkozzanak a jövõ-
ben a betegek.

(Szerzõ: Horváth Kíra)
Dr. Szabó László háziorvos és Jászai Menyhért alpolgár-

mester a kívül-belül megújult Simai úti rendelõben

A Szalag utcán a régi, kopott helyett már új aszfaltszõnyeg van
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ITT VANNAK A RÉSZLETEK!  VARÁZSLATOS
Már október végén feltûntek az elsõ ünnepi dekoráci-

ók az üzletekben, novemberre pedig mindez csak hatvá-
nyozódott. Négy hét és itt a karácsony, ennek megfelelõ-
en jövõ héten vasárnap meg kell gyújtani az elsõ adventi
gyertyát. Kezdõdik a nagy várakozás, készülõdés az év
legnagyobb, legmeghittebb ünnepére.

A Kossuth téren már állnak a faházak, jövõ héten meg-
nyílik Nyíregyházán is az adventi forgatag. Az egész belvá-
ros díszkivilágításban fog pompázni. Vasárnap meggyújt-
ják az elsõ gyertyát a koszorún és ettõl kezdve egymást érik
majd a fellépõk a Polgármesteri Hivatal elõtt felállított szín-
padon, ahol a korábbi kedd-csütörtök-vasárnap helyett most
már szerdán, pénteken és szombaton is lesznek mûsorok,
jellemzõen fél öttõl. Bõven tartogat újdonságokat (is) az
idei advent, összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

VARGA MIKLÓS ÉS KÖKÉNY ATTILA IS

Mindenekelõtt bõvül a színpadi programok sora. Hétfõ
kivételével mindennap várják majd mûsorok a városlakó-
kat. Hétköznapokon a színház, a helyi iskolák, intézmé-
nyek, zenekarok színesítik majd az adventi készülõdést.
Fellép a CarPEDIGnem, a Mentha Project és a Melounge
Duó, de mûsorral készülnek a Nyíregyházi Szociális Gon-
dozási Központ ellátottjai, a vikárosok és többek között a
kölcseysek is. A hagyományokhoz híven, hétvégente ne-
ves sztárok koncertjeit hallgathatják majd. December má-
sodikán itt lesz Varga Miklós, kilencedikén Gergely Ró-

bert, tizenhatodikán Kökény Attila, a negyedik vasárna-
pot huszonharmadikán pedig Szulák Andrea zárja.

ÓRIÁSI KÖRHINTA A VÁROS SZÍVÉBEN
Az idei év egyik nagy meglepetése, hogy Nyíregyhá-

zára érkezik a Star Flyer elnevezésû körhinta, aminek
köszönhetõen egy különleges élmény során élvezhetik
majd a város panorámáját! Egyszerre húszan repülhet-
nek harminc méter magasba (menetenként 500 forintért),
hogy a ringlispílezés örömét a látképben való gyönyör-
ködéssel tegyék teljessé. A Star Flyer valójában egy csa-
ládi jellegû játék, amit több ezer színes ledizzó tesz  kü-
lönlegessé.

KARÁCSONYI PLUSZ
Mi? Mikor? Hol?

Varázslatos karácsony –
Hópihék ünnepi fényben címû kiállítás 2018. december 3–16. Városháza díszterme
(Nyitvatartás: hétköznap 9–19 óráig, hétvégén: 10–19 óráig) Csoportos bejelentkezés (hétköznap): +36-20/420-1583

Könyvtárak karácsonya –
kézmûves foglalkozások 2018. december 3–23. Városháza ebédlõje

Hétköznap 9–12 és 13–18 óra között, hétvégén 15–18 óra között.
Kérik az óvodás és iskolás csoportok bejelentkezését 2018. december 17. napjáig

az alábbi telefonszámon: +36-30/633-1456

Városi karácsonyi koncert 2018. december 14. 19 óra Római Katolikus Társszékesegyház
Közremûködik a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar és a Nyíregyházi Cantemus Kórus

Cantemus Vegyeskara. Vezényel: Szabó Soma Liszt-díjas karnagy.
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LESZ AZ IDEI ADVENT NYÍREGYHÁZÁN
Aki nem fél a magasságtól, használhatja kortól függet-

lenül a Star Flyert. A látványos attrakció mellett persze
kisebb játékok is lesznek az egészen fiatalok kedvéért, hogy
akinek ez még nagy, az se maradjon le a játék örömérõl.

MIKULÁS A VÁROSHÁZÁN IS

A Mikulás idén is világkörüli útra indul az Északi-sarkról,
hogy a rénszarvasai által húzott szánján meglátogassa a gye-
rekeket. Természetesen nem lesz ez másként Nyíregyházán
sem, ahol a nagyszakállú elõször december másodikán (va-
sárnap) 17 és 19 óra között a Mikulásházban, majd decem-
ber 23-áig a Városházán (délelõtt 9 és 12 óra között) és/vagy
a Mikulásházban (13 és 19 óra között) várja a kicsiket.

TERÍTÉKEN AZ ÜNNEPI MENÜK
  Szintén a korábbi évekhez képest újdonság, hogy idén

december elseje és huszonharmadika között, négy nyíregy-
házi étterem karácsonyi menükkel készül majd, amit az ad-
venti forgatagban sétálók a John Bull Pub teraszának helyére
épített melegedõházikóban kóstolhatnak meg mindennap
12.00 és 21.00 óra között. Az ünnepi hangulatban történõ
ebédeléshez, uzsonnázáshoz, vacsorázáshoz nem szüksé-
ges asztalt foglalni, de érdemes elõre tervezni, különösen,
ha kisebb-nagyobb társaságok szeretnének egyszerre leülni.
(Elõzetes bejelentkezés csak személyesen történhet, a John
Bull Pubban, ahol természetesen mind a négy szolgáltató
kínálatára – idõpontjára – rögzítenek foglalást a pincérek.)

Idén azonban nemcsak a programok, hanem a díszítés
is megújul, illetve kibõvül, így igazán varázslatos lesz az
idei advent Nyíregyházán. A város karácsonyfája a Taka-
rékpalota elõtti téren van felállítva, melyet Szenczi Fe-
renc, Nyíregyháza, Tenisz utcai kertjébõl ajándékozott a
városnak. A 16 méter magas, közel harmincéves fenyõ
aranyszínû dekorációt és több mint 2000 méter hosszú
fényt kap. A díszvilágítás felkapcsolása december 2-án,
advent elsõ vasárnapján lesz. Az ünnepi fények várható-
an 2019. január 6-áig, vízkeresztig díszítik majd a belvá-
rost. A mûsorfüzetet keressék a rendezvényen, illetve a
www.nyiregyhaza.hu oldalon.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÍME, A KOSSUTH TÉRI VACSORAESTEK KÍNÁLATA, NAPRA ÉS ÉTTEREMRE LEBONTVA:
Centrál Hotel és Étterem

December 2.: Káposztás bableves füstölt mangalicacsülökkel, tálban; mákos guba diós tésztakosárban, pálinkás tarpai szilvalekvárral
December 9.: Tálas gulyás hortobágyi szürkemarha húsából, forrón kínálva; fahéjas rizsgolyók narancs chutney-val, csokoládéfölddel
December 16.: Fácánesszencia-leves mini húsgombóccal, fürjtojással; szarvasfilé borókabogyós zöldségmártással, zöldfûszeres szalvétagombóccal;

gesztenyebonbon rumos újfehértói fürtös meggyel, csokoládéköntösben
Hotel Korona, John Bull Pub

December 6-7-8.: Pikáns borjúraguleves; bazsalikomos csirkemell supreme, eper chutney-val, krokettel
December 10-11-12.: Marhapofagulyás bográcsban kínálva; citromos-vajas szûzérmék füstölt sajttal, shimeji gombaraguval
December 20-21-22-23.: Házi tyúkhúsleves csigatésztával; lecsóval sült harcsafilé rondell burgonyával és tejföllel, jénai tálban tálalva

Chloé New Yorkban Étterem, Lugas Hotel és Étterem
December 3-4-5., Chloé New Yorkban Étterem: Legényfogó leves; csülökkel töltött lapcsánka
December 13-14-15., Lugas Hotel és Étterem: Halászlé; vörösboros szürkemarhapörkölt tojásos nokedlivel
December 17-18-19., Chloé New Yorkban Étterem: Jókai bableves; káposztás, baconös sztrapacska

Kedves Gyerekek!

Bizonyára mindannyian tudjátok, hogy ebben az idôszakban

nagyon elfoglalt vagyok, csakúgy, mint az ajándékok készíté-

sében és csomagolásában segédkezô manóim. Már csak né-

hány nap és találkozhatok veletek, ám mielôtt felpakolok min-

dent a szánomra és a rénszarvasokkal elindulunk az Északi-sark-

ról világkörüli utunkra, meg szeretném osztani veletek, hogy

egészen december 23-áig találkozhattok majd velem a Város-

házán és a Mikulásházban is Nyíregyházán.  Bízom benne, hogy

idén is rengeteg szép dallal és verssel megörvendeztettek

majd. Addig is legyetek szófogadóak és nagyon jó gyerekek.

Hûséges társaim, a rénszarvasok és segédeim, a manócskák is

üdvözletüket küldik. Már nagyon várom a találkozást.

A Mikulás
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ÖRÖMMEL JÖTTEM ÚJRA
NYÍREGYHÁZÁRA

Újra Nyíregyházán tartott edzést és élet-
mód-tanácsadást Katus Attila. Több százan
mozogtak együtt kedden a Continental
Arénában a Mozdulj Nyíregyháza! prog-
ramsorozatán. Az edzõ márciusban járt itt
elõször, az akkori sikerre való tekintettel
és a lakossági kéréseket figyelembe véve
hívták meg újra városunkba. (De nemcsak
az Arénában, hanem a Kertvárosi Általá-
nos Iskolában is tartott edzést.)

– A mozgás energiát ad, ezért érdemes
minél többet sportolni. Emellett, ha egy ki-
csit odafigyelünk a táplálkozásra is, mindent
megtettünk, hogy egészségesen éljünk. A
keddi, nyíregyházi fellépésem a hatodik volt,
két nap alatt tízet tudhatok magam mögött.
Rengeteget megyek, de imádom csinálni.
Gyerekeket, iskolákat is látogatok, illetve
hátrányos helyzetû kistelepüléseket. Mindig
sok élménnyel gazdagodok. Nagyon jók az
emlékeim, nagy örömmel jöttem ide, Nyír-
egyházára, most is meghajtottam a csajokat
– tette hozzá Katus Attila edzõ.

December 16-án családi délelõttre vár-
ják az érdeklõdõket a Continental Aréná-

DECEMBERBEN BÉRES ALEXANDRÁVAL FOLYTATÓDIK
A PROGRAM

ba. Béres Alexandra tart majd edzést, de
ezen kívül lesz számos kiegészítõ program,
például gyerekfoglalkozások és elsõként
tartanak kismamatornát is.

NYÍREGYHÁZA SPORTOS
VÁROS

– A Mozdulj Nyíregyháza! immár
egy 5 éves programsorozat, nagyon
szeretik a városlakók. Az egyik elõnye,
hogy nemcsak a belvárosra koncent-
rál, hanem a külsõ kerületekre is. De
ezen túlmenõen is kijelenthetjük: Nyír-
egyháza egy sportos város és nagyon
sok fejlesztés is arról szól, hogy kiszol-
gáljuk ezt az igényt. A nyíregyháziak
szeretnek mozogni, bõvülnek a kerék-
párutak, épül az új uszoda, mûködik a
jégpálya, a kondiparkok. Sok olyan le-
hetõség adott a városban, melynek kö-
szönhetõen mozoghatnak, sportolhat-
nak a nyíregyháziak, annak pedig kü-
lön örülünk, hogy a városlakók élnek
is ezekkel a lehetõségekkel – hangsú-
lyozta Jászai Menyhért alpolgármester.

INGYENES SZÛRÕVIZSGÁLATOT
SZERVEZTEK A NYUGDÍJASOKNAK

Nyíregyháza önkormányzata és az Egész-
ségügyi Alapellátási Igazgatóság ismét in-
gyenes szûrõvizsgálatot szervezett a város
nyugdíjasainak a Városi Rendelõintézetben.
Egy háztartási-vegyipari gyár jóvoltából
pedig értékes ajándékcsomagot is kaptak a
vizsgálatra jelentkezõk.

Vércukor-, vérnyomás-, testzsír-, tüdõka-
pacitás- és vitaminszint-mérés szerepelt
múlt hét pénteken a lehetõségek között. A
város 20 ezer nyugdíjasának harmadik éve
hirdeti meg a programot az igazgatóság. Já-
szai Menyhért alpolgármester is részt vett
a vizsgálatokon, hiszen ahogy fogalmazott:
jobb félni, mint megijedni. Figyelmeztetett
a mozgás fontosságára és az egészséges
táplálkozásra, no és arra, hogy a már ki-
alakult betegséget kezelni kell.

– Én most örülök és megkönnyebbülten
megyek el, hogy minden értékem teljesen
negatív, úgyhogy jól vagyok, köszönöm. De
nem is az a lényeg, hogy én jól vagyok,

hanem láthatóan Nyíregyháza egészség-
ügyi alapellátása jó kondícióban van. Mû-
ködnek az ellátórendszereink, nagyon sok
felvilágosító kampányt végzünk, méréseket,
és itt most az idõseket céloztuk meg. Aki
eljön, ráadásul értékes ajándékkal kedves-
kedünk neki egy szponzor jóvoltából – 
szólt Jászai Menyhért alpolgármester.

A nyugdíjasok valóban értékes ajándék-
csomagot kaptak, így összekötötték a kel-
lemeset a hasznossal.

VÁRJÁK A KÖVETKEZÕT
Szeretik a nyugdíjasok ezt az alkalmat,

Csikós Pétert, az alapellátás igazgatóját már
egy hónapja megszólítják a városban, ér-
deklõdnek arról, mikor lesz ismét ingyenes
szûrés.

A tapasztalatok szerint minden tizedik eset-
ben mérnek az egészségestõl eltérõ értéket.
A páciensek egy része tud betegségérõl, de
van, aki a szûrés alkalmával szembesül a
problémával.     (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Jászai Menyhért alpolgármester is ellátogatott az ingyenes szûrésre
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POZITÍV VOLT AZ I. NYÍREGYHÁZA
RALLY MEGÍTÉLÉSE

Bár a belvárosban már csak a féknyo-
mok emlékeztetnek arra, hogy két héttel
ezelõtt nem is akármilyen raliversenynek
adott otthont Nyíregyháza, a háttérben
már zajlanak a tárgyalások, hiszen alig
néhány nap és a Mikulás pontot tehet az
EB sorsának végére. Ugyanis mint köztu-
dott, november 9-én már bejelentették,
hogy új helyszínként bekerült a Rally Eu-
rópa-bajnokság 2019-es elõzetes verseny-
naptárába a Rally Hungary, azonban ez
csak decemberben válik véglegessé, a
Nemzetközi Automobil Szövetség világta-
nácsának szentpétervári ülésén.

– Persze, addig is folyamatosan zajlanak
az egyeztetések a Rally Európa-bajnokság
(ERC) promóterével – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket Õry Tamás, az I. Nyíregyháza
Rally társrendezõje. – Már most készülünk
arra, hogy pozitív döntés fog születni Szent-
péterváron és az elõzetes terveknek meg-
felelõen, valóban ott is maradhatunk a Rally
Európa-bajnokság versenynaptárában, ami
azt jelenti, hogy jövõre Nyíregyháza nem-
zetközi megmérettetésnek ad majd otthont.
Bár még nem született meg a végleges dön-
tés, már zajlanak a szponzori tárgyalások
a jövõ évi versennyel kapcsolatban, mert
támogatók nélkül nem megy. Egyrészt te-
hát zárjuk az I. Nyíregyháza Rallyt, érté-
keljük a rendezvényt, másrészt viszont ké-
szülünk a következõre, ami már Európa-
bajnokság lehet.

TÍZEZER FÖLÖTTI
SZURKOLÓI SZÁM

Erre pedig jó esélyünk van, ugyanis ver-
senyzõi és szurkolói oldalról is pozitív volt
az I. Nyíregyháza Rally megítélése, és a nem-
zetközi megfigyelõk is elégedettek voltak.

– Úgy gondolom, hogy valami megmoz-
dult a magyar raliban, az pedig nagyon
örömteli hír, hogy ez a pillanat pont Nyír-
egyházán jött el. Persze, ehhez széles körû
összefogásra volt szükség. Nagyon sok se-
gítséget kaptunk az önkormányzattól, a
hatóságok vezetõitõl, többek között a rend-
õrségtõl és a NYÍRVV Nonprofit Kft.-tõl is.
De köszönet illeti a városlakók türelmét,

hiszen lezártuk egy megyeszékhely komp-
lett belvárosát a péntek esti, belvárosi gyor-
saságihoz.

SOK ÚJDONSÁG VOLT
– Az I. Nyíregyháza Rally számta-

lan újdonságot hozott az eddigiekhez
képest és rengeteg nehezítõ tényezõ-
vel is számolnunk kellett. Egyrészt óri-
ási köd telepedett a városra, másrészt
pedig szombaton munkanap volt. Eze-
ket a tényezõket érezni lehetett, hiszen
vasárnap, amikor kisütött a nap és az
embereknek már nem kellett dolgozni
menni, sokkal többen voltak kint a pá-
lyák mellett. Természetesen ennek el-
lenére is elégedettek vagyunk, hiszen
még így is tízezer fölötti volt a látoga-
tók száma. A versenyzõk is imádták a
pályát. Tudni kell, hogy Magyarorszá-
gon ugyanazokon a pályákon szokott
zajlani a versengés évek óta, itt azon-
ban újdonságok is voltak. Ezek óriási
kihívásokat is jelentettek. Például na-
gyon hosszúak voltak az etapok – az
etap a gyorsasági szakaszok közötti
bekötõ szakasz –, de ezt is nagyon fe-
gyelmezetten vették tudomásul a ver-
senyzõk, hiszen ennek köszönhetõen
nagyszerû pályákon tudtak megmér-
kõzni.

A nemzetközi promóter kiemelte a ver-
seny arculatát és a hangulatát, az FIA meg-
figyelõje pedig a verseny elõkészítését vizs-
gálta – a versenykiírást, a biztonsági ter-
vet. Ellenõrizte a felszereltséget, az embe-
rek felkészültségét, a gyorsbeavatkozó au-
tót, a mentõt.

– Mi nem tudhatunk arról, hogy a nem-
zetközi megfigyelõ milyen jelentést fog le-
adni, de a visszajelzések alapján úgy ítél-
jük meg, hogy elégedett volt a látottakkal.
Külön kiemelendõ, hogy a rendezvényen
nem volt csúszás, tudtuk tartani az idõter-
vet, ami egy óriási sportszakmai teljesít-
mény. A visszajelzések nagyon jók és arra
biztatnak minket, hogy a következõ évben
sokkal jobb versenyt rendezzünk, immár
Európa-bajnoki futamként.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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HIRDETÉS
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HIRDETÉS

A Nyíregyházi Római Katolikus Nyugdíjas Egyesület fennállásának 20 éves évfordulója alkal-
mából jubileumi összejövetelt rendezett. A különleges eseményt az önkormányzat részérõl
Ágoston Ildikó képviselõ asszony, Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára és Felföldi Lász-
ló plébános is megtisztelte jelenlétével. Az ünnepi köszöntõ és megemlékezés után fergeteges
mûsorral kedveskedtek egymásnak az egyesület tagjai. A közösen elfogyasztott ebéd után a
díszes tortavágásra és tombolasorsolásra is sor került.
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KIÍRTÁK A PÁLYÁZATOKAT
A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

Idén hamarabb írta ki az önkormányzat a civil szerve-
zetek számára – 25 millió forint értékben – a pályázato-
kat. November 14-étõl lehet benyújtani a dokumentu-
mokat a helyi önszervezõdõ közösségeknek.

Öt alapra írták ki a felhívásokat, a kulturális, a civil, a
közbiztonsági, a városfejlesztési és környezetvédelmi, il-
letve az ifjúsági alapra. Az érdeklõdés minden évben je-
lentõs.

VIZSGÁLJÁK AZ ÉLETMINÕSÉGÜNKET
Javult a nyíregyháziak életminõsége az elmúlt évek-

ben – ez derül ki egy 2008 óta tartó kutatási program
adataiból. Az önminõsített egészségi állapot mérése 10
éve folyamatos városunkban, most az egyes lekérdezé-
sek eredményeit hasonlítják össze, sõt tanulmányokat is
készítenek a kutatásban részt vevõ szakemberek.

A nyíregyháziak életminõségének és egészségi állapo-
tának vizsgálata, továbbá az azt befolyásoló tényezõk le-
írása 2008-tól folyamatosan zajlik az önkormányzat és a
Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának együttmûkö-
désében. Több adatfelvétel is volt az elmúlt években, így
összességében 10 év változásait, adatait elemezhetik a
szakemberek. Jászai Menyhért alpolgármester kiemelte,
2015-ben nemcsak a városban vizsgálták a lakosok élet-
minõségét, hanem járási szinten végeztek felméréseket.

– Az életminõségnek az egyik nagyon fontos eleme az
egészségügyi helyzet. 2015-tõl datálódott az az igény és
irányvonal, hogy az életminõségen belül az egészségügyi
helyzetet Nyíregyházán külön kutatás tárgyává tegyük. En-
nek gyakorlati haszna és jelentõsége ott lesz, amikor készí-
tünk egy járási szintû egészségügyi tervet, amely iránymu-
tatás is lesz a jövõre nézve, hogy melyik területet fejlesszük
és melyik terület – szó szerint, fizikailag –, melyik város-
rész milyen beavatkozást igényel vagy milyen programo-
kat kell indítani ahhoz, hogy javuljon Nyíregyháza egész-
ségügyi helyzete és ezáltal az életminõsége.

TÖBB TÉNYEZÕ BEFOLYÁSOLJA

A vizsgálatról szóló tájékoztatón az Egészségügyi Kar
általános dékánhelyettese, a kutatás vezetõje kiemelte,
több dimenzióban értelmezik az életminõséget, hiszen azt
több tényezõ határozza meg. Figyelik és vizsgálják töb-
bek között a foglalkoztatottságot, a lakhatást, a társas kap-
csolatokat és természetesen az egészségi állapotot.

– Hogy ezt egyben tudjuk látni, még egy speciális
indexet, egy matematikai mérõszámot is kidolgoztunk,
amely képes nem külön-külön, hanem egy adott, konk-
rét számban megmutatni, hogy hogyan is alakul az élet-
minõség. Bizonyos változások persze voltak, vannak
2008 óta, bizonyos kérdõívblokkok vagy kérdéssorok
kicsit módosultak, de alapvetõen ugyanazokat a kér-
déseket tesszük fel, nagyjából kétéves ritmusban a vá-
roslakóknak. Most jutottunk el abba a fázisba, hogy
10 évrõl tudunk majd beszámolni várhatóan január kö-
zepén – magyarázta dr. Fábián Gergely, a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Karának általános dékánhelyet-
tese.

A kutatásvezetõ hozzátette, a lekérdezések eredményeit
összehasonlítva látszik: az egészségi állapotukat rossznak
ítélõk aránya csökkent, míg az egészségi állapotukat jó-
nak vagy nagyon jónak ítélõk aránya növekedõ tendenci-
át mutat.

(Szerzõ: Dér Vivien)

RÖVID HÍREK

ÁDER JÁNOS
NYÍREGYHÁZÁN

Mindent elpusztító tûzvészek Kaliforniában és Gö-
rögországban, felhõszakadás a sivatagban, hóesés Af-
rikában, soha nem látott viharok Délkelet-Ázsiában
és mindezek mellett rekordalacsony folyóvízszintek
Európában. Egyre inkább kézzelfoghatóvá válik a glo-
bális felmelegedés a világon – errõl beszélt Áder Já-
nos a Nyíregyházi Egyetemen.

A köztársasági elnök egyetemi hallgatóknak és közép-
iskolásoknak tartott elõadást a szabolcsi megyeszékhely
felsõoktatási intézményében arról, milyen következmé-
nyekkel jár a Föld felmelegedése, hogyan befolyásolta ezt
az emberi tevékenység. Áder János kitért arra is, hogy a

Föld lakossága jelentõsen túlnépesedett, ez pedig soha
nem látott migrációs hullámokat indított el világszerte. A
köztársasági elnök azt mondta, hogy az Afrikából, a Kö-
zel-Keletrõl vagy éppen Közép-Amerikából útnak induló
migráció mögött is többnyire a globális felmelegedés ne-
gatív hatása áll. Az elõadásban szó esett Magyarország
helyzetérõl és Áder János arról beszélt, hogy mindannyiónk
közös felelõssége, hogy megõrizzük az országot a je-
lenlegi formában a következõ nemzedékeknek.

– Ez az elsõ generáció, amelyik a saját bõrén érzi a
klímaváltozás hatásait és az utolsó, amelyik még te-
het ellene. Ez részben az önök szakmája lesz, rész-
ben, nem mindenkié, részben az önök felelõssége.
Mert az, hogy lecsavarom-e akárcsak egy fokkal, lej-
jebb állítom a termosztátot  és ezzel 7 százalékkal
csökkentem a fûtésszámlámat és ezáltal 7 százalék-
kal csökkentem a kibocsátást, az részben vagy elsõ-
sorban rajtam múlik...

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

MEDVÉS KÖNYV
Már kapható a Nyíregyházi Állatpark saját kiadású

mesekönyve. A Medvés Könyv több hónapig készült,
tesztelése is volt, az Erdei és a Zoo iskolában mutatták
be elõször a gyerekeknek. Egy bátor kislány, Lizi ka-
landjait meséli el, melynek során az olvasó megismeri a
Földön élõ medvefajokat. Törekedtek arra, hogy a me-
sén keresztül tanuljanak a gyerekek, valamint az állato-
kat is valósághûen ábrázolták. Soós Noémi, a Nyíregy-
házi Állatpark grafikusa készítette az illusztrációt.

A 44 oldalas kiadványt már árusítják a Nyíregyházi
Állatparkban, de postai úton is megrendelhetõ. A
könyv sikeres, angol fordításban is megjelent, és már
Szlovákiába is szállítanak. Révészné Petró Zsuzsanna
osztályvezetõje, a könyv szerzõje hozzátette, közel
900 gyermeken tesztelték a mesekönyvet.

– Nagyon sokan kérdezték már, hogy miért pont med-
vékrõl szól az elsõ ismeretterjesztõ mesekönyve a Nyír-
egyházi Állatparknak. Ennek több oka is van. Egyrészt
az állatpark az országban három medvefajt is tart. Ez
egyedülálló, hiszen jegesmedvét, barnamedvét és andoki
medvét is megfigyelhetnek a látogatók. Másrészt én a
Nemzetközi Medvetanácsnak vagyok az oktatási tanács-
adója, így tulajdonképpen egyértelmû volt, hogy a kü-
lönleges medvefajokkal fogunk kezdeni. A meseköny-
vet már beépítettük az oktatási programunkba.

A tervek szerint hamarosan német nyelven is elér-
hetõ lesz a kiadvány. A Medvés Könyv bevételének
egy részét a természetben élõ andoki medvék megfi-
gyelésére fordítja a Nyíregyházi Állatpark.

(Szerzõ: Horváth Kíra)

– Az alapokra több száz pályázat szokott beérkezni.
Felhívnám azonban a pályázók figyelmét, hogy az önkor-
mányzat csak azokat a civil szervezeteket tudja támogat-
ni, akik nyíregyházi bejegyzésûek, és a programjaiknak
legalább 90 százaléka Nyíregyházán valósul meg, hiszen
ezekkel elsõdleges célunk, hogy a nyíregyházi lakosság-
nak örömet szerezzünk – hangsúlyozta dr. Ulrich Attila
alpolgármester.

A pályázatok beadási határideje 2018. december 14.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 24., szombat 19.00 Second life, avagy kétéletem (Orlai Produkciós Iroda), Bérletszünet, Nagyszínpad

November 26., hétfõ 10.00 Világszép nádszálkisasszony, Manócska bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
14.00 Világszép nádszálkisasszony, Kisherceg bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ

November 27., kedd 10.00 Világszép nádszálkisasszony, Mézga Géza bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
14.00 Világszép nádszálkisasszony, Kuka bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
19.00 Gyilkosság meghirdetve, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
19.00 Bencs-estek – Többszemközt: Tóth Zolka, Bérletszünet, Bencs Villa

November 30., péntek 17.00 A kis hableány, Bemutató elõadás, MÛvész Stúdió

(ÉK)KÖVEK MERLIN MÓDRA
A Meseautó egyik fõszerepével indult az évada Kónya

Merlin Renátának, akire a folytatásban is változatos sze-
repek várnak, bónuszként pedig hamarosan önálló esttel
lép színre teátrumunkban.

Társulatunk egyik legfiatalabb tagja idén végzett a Ka-
posvári Egyetemen, ahol anno Domini az osztályfõnöké-
tõl, Uray Pétertõl kapták a feladatot, hogy készítsenek
önálló munkaként egy monodrámát. Nagyon sûrû öt évük
volt, ezért akkor nem készültek el ezzel a feladattal, de
ifjú mûvészünkben azóta is bujkált a vágy, hogy megva-
lósítsa ezt.

NYERTEK A VÍGSZÍNHÁZ PÁLYÁZATÁN

– Mondhatom, hogy jó idõben voltam jó helyen, ami-
kor errõl az elképzelésemrõl beszéltem a Móricz Zsig-
mond Színház vezetõinek – újságolta örömmel Renáta. –
Itt adott volt a hely s a lehetõség is a megvalósítására. Sa-
ját produkciójának tekinti az elõadást a teátrum, s a be-
adott pályázat elnyerte a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatását. A Kövek címû monodráma színre állítása során
az alkotótársaim Oláh-Horváth Sári, Szirtes Edina Mókus
és Widder Kristóf voltak. Tizenkét évvel ezelõtt Nagy Jó-
zsef workshopján ismerkedtünk meg Sárival, aki rendezõ,
író és dramaturg. A Vígszínház pályázatára néhány éve
készítettünk egy közös projektet, amiért megkaptuk a fõ-
díjat. Azóta vártuk az alkalmat, hogy mikor tudunk újra
együtt dolgozni. Párhuzamosan végeztük az egyetemet
(Sári felettem járt), csak õ Marosvásárhelyen volt rendezõ
szakos. Szirtes Edina Mókus a mindenkori zeneszerzõje,
így a mi produkciónké is. Widder Kristóf rendezõ-koreog-
ráfust szintén régóta ismerem, színészként partnere vol-
tam például a dunaújvárosi színházban. Úgy gondoltam,
a monodráma színpadra állítása kiváló lehetõség arra, hogy
összehozza ezt a csapatot.

A ZENÉT SZIRTES EDINA MÓKUS SZEREZTE

Mint a fiatal színésznõ elmondta, a történet három nõ
életének fontos pillanatát mutatja be különbözõ korok-
ban. A velük történtek és gondolataik elevenednek meg
elõttünk monodráma formájában. Bár más-más korban
élnek, a három nõ alakja és története egy bizonyos pon-

Kónya Merlin Renáta
Fotó: Beregszászi János

ton fonódik össze. Renátáék alkotóközösségben dolgoz-
nak, együtt formálják a „Köveket”. Mókus neki írt zenéi
hangoznak el a darabban. Nagyon szereti Sári darabbeli
egyik versét: „leteper az éjszaka / elhív messze a félsz
szava / kerülgetek magamban egy furcsa érzést / irgalom /
magamban lenni nem tudok / bennem élnek az õsök és
rémképek / félek is tõlük és remélem”. A premier decem-
ber 19-én lesz a Krúdy Kamarában, majd azt követõen
láthatják még az érdeklõdõk 20-án is.

A MESEAUTÓTÓL A BOB HERCEGIG

– Hálás feladatot bízott rám a színház azzal, hogy rám
osztotta Kovács Vera szerepét a Meseautóban, Szente
Vajk rendezése mellett – folytatta. – Sokat tanulok belõ-
le. Örülök, hogy a nézõk szeretik az elõadást. Nemrég
mutattuk be a Gyilkosság meghirdetve címû mûvet, ame-
lyet Zsótér Sándor rendezett. Tanárom volt az egyete-
men, és megtiszteltetés számomra, hogy friss diplomás-
ként az elsõ évadomban az õ rendezésében is szerepel-
hetek. Eddigi munkáim során ilyen nõt, mint a darabbeli
„Júlia”, nem formáltam még meg. Többet nem mondha-
tok a szerepemrõl, hisz egy krimirõl van szó. Nagy fi-
gyelmet igénylõ, komoly elõadás született. Az évad hát-
ralévõ részében két bemutatóm lesz. A következõ Bal
József rendezésében a Kék bolygó címû gyermekelõadás.
Ezt követõen Göttinger Pál, a teátrum fõrendezõje a Bob
herceg címû romantikus operettet viszi színpadra, ame-
lyet szintén nagy izgalommal várok. A színház egy na-
gyon színes és változatos évadot adott nekem, ami óriási
energiával tölt fel.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)



HIRDETÉS

2018. NOVEMBER 23. 13



SPORT

2018. NOVEMBER 23.14

18NOVEMBER
VASÁRNAP

17NOVEMBER
SZOMBAT16NOVEMBER

PÉNTEK

19NOVEMBER
HÉTFÕ

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 24., szombat 16.30 Fatum
Nyíregyháza–Újpest nõi röplabdamér-
kõzés közvetítése
November 25., vasárnap 18.00 Nyír-
egyháza Spartacus–Soroksár labdarú-
gó-mérkõzés közvetítése

November 23., péntek Bánki tornate-
rem, Sunshine-NYIKSE–PRIMA SE II.
férfi kosárlabda-mérkõzés
November 25., vasárnap 13.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Sorok-
sár labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

HAZAI GYÕZELEM
A Kecskemétet fogadta a férfi kézi-

labda NB I/B-ben a Nyíregyházi KC, a
cél pedig az volt, hogy hazai pályán
megszerezze elsõ gyõzelmét az NYKC.
A találkozó nehezen indult, a vendé-
gek vezettek, de aztán Varga László irá-
nyításával felzárkóztak a mieink, és a
játékrész felénél egyenlítettek. Fordu-
lás után is maradt a jó kapusteljesít-
mény – sõt, az üres kapuba gólt is lõtt
Gadnai Attila – és már hét góllal is ve-
zetett az NYKC, mely végül jó teljesít-
ménnyel 25:20-ra gyõzött, megszerez-
ve a csapat elsõ hazai gyõzelmét.

TEREMBAJNOKSÁG
Negyven csapat részvételével elkez-

dõdött a városi téli kispályás terembaj-
nokság idénye. Már az elsõ forduló sok
gólt hozott. A találkozókat a Zrínyi
Tiszavasvári úti csarnokában rendezik,
ahol minden feltétel adott. Tavasszal a
nyolc legjobb részvételével most is egy
Szuperdöntõn dõl el a végsõ sorrend.
A téli idõszakban több pénzdíjas terem-
tornát is rendeznek Nyíregyházán. Áp-
rilistól a Városi Stadionban folytatódik
a szabadtéri idény. A kispályás bajnok-
ság továbbra is az ország egyik legnép-
szerûbb szabadidõs rendezvénye.

KARDVERSENYEK
Az NYVSC Kard és Kerekesszékes

Vívó Szakosztály utánpótláskorú ver-
senyzõi két különbözõ helyszínen lép-
tek pástra ezen a hétvégén. Szófiában
23 nemzet 69 vívójával rendeztek nem-
zetközi versenyt az U14 korosztály szá-
mára. A rendkívül erõs mezõnyben
Szántó Dávid 6., Godó Frigyes 14. lett.
Mindkét fiúnak ez óriási eredmény a
rangos mezõnyben. A kisebbek Deb-
recenben versenyeztek a gyermek kor-
osztály számára megrendezett „Õsz
Kupán”, ahol mindannyian derekasan
helytálltak.

VÁLOGATOTTAK
A Nyíregyháza Blue Sharks három

játékosa is meghívót kapott az U20-as
válogatottba. Az idei év elsõ összetar-
tását november 18. és 20. között ren-
dezték Székesfehérváron, ahol Fazekas
Csaba, Mokánszki Máté és Sitku Már-
ton is ott lehetett. Utóbbi kettõ – a kor-
osztálytól egy évvel fiatalabbként – el-
sõként vehetett részt az U20-as válo-
gatottban, míg Fazekas Csaba már ta-
valy is tagja volt a keretnek. A Poór
Péter szövetségi kapitány által vezetett
nemzeti csapat a 2019-es Európa-baj-
nokságra kezdte meg a felkészülést.

IRÁNY A JÉG!

– Még mindig nem értük utol magunkat,
sokkal több gyerek szeretne jégkorongoz-
ni, mint amennyinek lehetõséget tudunk
biztosítani. A Magyar Jégkorong Szövetsé-
gen belül ezzel sokat foglalkozunk, szeret-
nénk annyi jégfelületet biztosítani, hogy az
országban mindenki számára elérhetõ le-
gyen a sportág – mondta az MJSZ szakmai
bizottságának tagja.

A kapus szerint a legfontosabb, hogy a
gyerekek sportoljanak. Ki tudja, talán pár
év múlva közülük kerül ki a következõ já-
tékos, aki Kanadában is játszhat...

SZUPER LEVENTE NÉPSZERÛSÍTETTE A JÉGKORONGOT

Szuper Levente korábbi válogatott kapus
nyíregyházi gyerekeknek mesélt

a jégkorongról

„Nincs véletlenül jégkorong valamelyik
tévécsatornán? Az sem baj, ha nem NHL
meccs...” – érdeklõdött néhány éve az
egyik kanadai kisfiú nálam, pár perccel
azután, hogy Nyíregyházára érkeztek. A
Cantemus Kórushoz Montreálból jött egy
csoport.

A fiúkórus tagjai közül kettõt befogad-
tunk, így néhány napig velünk laktak. Ak-
kor éreztem elõször, hogy milyen fanati-
kusan szeretik a jégkorongot és kedvenc
csapatukat.

– Minden második háztömbhöz tartozik
egy jégpálya, szinte az összes gyerek fo-
lyamatosan játszik. Nagyon szeretik a ho-
kit – mesélte Szuper Levente.

A kapus Nyíregyházán járt a napokban,
és népszerûsítette a sportágat. Amikor õ
kezdte a hokit, még lényegesen kevesebb
volt a fedett jégcsarnok.

– A Kisstadionban, a Ferencváros színe-
iben tréningeztünk, a szabad ég alatt. Ha
esett a hó, akkor néha megálltunk, elõke-
rültek a hólapátok, letoltuk a pályát, majd
folytattuk az edzést – mesélte a korábbi
válogatott hokis.

Ma már jobb körülmények között edz-
hetnek a gyerekek. Nyíregyházán is fedett
jégpályán játszhatnak.



PROGRAMOK

2018. NOVEMBER 23. 15

PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Dr. Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. november 26., 16.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Honvéd utca

41., Alvégesi Mûvelõdési Ház.

VASVÁRIS SZALAGAVATÓ
AZ                   MÛSORÁN

A hétvégén a Vasvári Pál Gimnázium végzõs diák-
jainak szalagavatós mûsorát tekinthetik meg a Nyír-
egyházi Televízióban. Vetítések: szombat 20.30, va-
sárnap 9.30 és 22.00, szerda 20.00 és csütörtök 8.30.
Az elkövetkezõ hetek mûsorrendjérõl folyamatosan
tájékoztatjuk majd Önöket.

ÉLELMISZERT GYÛJTENEK
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében,

a Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egye-
sületének tagjai, a B. Braun Avitum Hungary Zrt. Nyír-
egyházi Mûvese Állomásának munkatársaival, a Zay
Anna Egészségügyi és Informatikai Szakközépiskola
tanulóival, illetve családtagokkal közösen 2018. novem-
ber 23-24-25-én tartós élelmiszert gyûjt a Nyíregyházi
Mûvese Állomás rászoruló betegei részére Nyíregyhá-
zán, a METRO Áruházban. Kérik, aki teheti, járuljon
hozzá, hogy minél több rászorulón segíthessenek.

BEMUTATKOZIK A KODÁLY ISKOLA
Az iskolaválasztás elõtt álló nagycsoportos óvodá-

sokat és szüleiket várják a Nyíregyházi Kodály Zoltán
Általános Iskola pedagógusai és énekkarai november
26-án 17.00 órától az intézmény Kodály-termébe. A
hagyományos, „Bemutatkozik az iskola” elnevezésû
elõadáson a kodályos növendékek adnak ízelítõt az
iskolában zajló oktató- és nevelõmunkáról. A mûsort
követõen találkozhatnak az érdeklõdõk a pedagógu-
sokkal és megtekinthetik az iskolaépületet is.

XIV. MEDIBALL ORSZÁGOS BAJNOKSÁG november
24-én 8.30-tól a Bem József Általános Iskola tornacsarno-
kában. Egyéni és csoportos formagyakorlatok. Egyéni és
páros mérkõzések. Kreatív gyakorlatok. A belépõjeggyel
tombolasorsoláson vehetsz részt.

VI. IDÉZÕK KÖNYVTÁRA – League of Legends baj-
nokság november 24-én 8.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Miniversenyek, nyereményjátékok, színpa-
di játékok, videósok, elõadások, Craftábor Aréna. (Rész-
letek: nyiregyhaza.hu)

ADVENTI TEREMFOCI KUPA november 24-én 9.00 órá-
tól az Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szõlõs-
kerti Angol Kéttannyelvû Tagintézményben.

KIÁLLÍTÁS. Szabó Menyhért – Tunyogmatolcsi cikk ki-
állítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megnyitó: no-
vember 26-án 16.30-tól. Megtekinthetõ: december 31-éig.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: november 27-én 14.00–16.00: Téli kép
készítése vegyes technikával. 28-án 16.30: Sakkszakkör.
29-én 14.00–16.00: Pingvin figura készítése vegyes tech-
nikával.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. November 27-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, rin-
gasd, énekelj! 30-án 10.00: Kerekítõ.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olva-
sókör találkozója november 27-én 16.00 órától a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Téma: Papp Tünde: Mézízû láto-
más c. verseskötetének bemutatója. Bemutatja: dr. Papp
Angéla fotómûvész.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Jelenések könyve. A hét
utolsó csapás és az Armageddon – vetítéssel egybekötött
elõadás november 27-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Elõadó: Szilasi Zoltán.

TERMÉSZETFOTÓ-KIÁLLÍTÁS. Bakos Zoltán fotográfus
természetfotó-kiállítása a Butykai Mûvelõdési Házban.
Megnyitó: november 24-én 10.00 órától. Megtekinthetõ:
január 5-éig, hétfõtõl péntekig 8.00–16.00 óráig. A belé-
pés díjtalan!

MISI ÉS SAMU. A Burattinó Bábszínház elõadásai: no-
vember 24-én 16.00: Misi és Samu. 25-én 10.00: Télapóca
pácban. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II.
emelet.

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES – barangolás a forgós-
forgatós táncok világában november 24-én 19.00 órától a
Váci Mihály Kulturális Központban.

GUBABÁL MANDABOKORBAN – november 24-én
19.00 órától várják az érdeklõdõket a Mandabokori Mû-
velõdési Házban.

MÉZESKALÁCSSÜTÉS A NAGYIKKAL november 26-án
9.00 órától az Arany János Gimnázium és Általános Isko-
la Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézményben.

LEVÉLTÁR-TÖRTÉNETI DÉLELÕTT november 26-án
10.00 órától a levéltár kutatótermében. A „Közös múl-
tunk” projekt keretében bemutatják a Bölcs Jaroszláv: a
diplomácia dinasztikus házasságokon keresztül címû ki-
állítást, illetve megismerhetjük I. András királyunk felesé-
gét, Jaroszláv lányát, Anasztáziát. A kiállítás megnyitását
követõen a Kárpátaljai Állami Levéltár vezetõi mutatják
be intézményüket, irataikat, kiadványaikat. Szólnak a ku-
tatás lehetõségeirõl, kiemelve a hajdani hadigondozottak
dokumentumaiba való betekintés és a családkutatás segí-
tésének módjait is.

RATKÓ JÓZSEF-DÍJ ÁTADÓÜNNEPSÉG november 26-
án 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. A díjat
átadják: dr. Karádi Zsolt és Seszták Oszkár.    

SENIOR ÖRÖMTÁNC a Mozdulj Nyíregyháza! prog-
ram keretében a Váci Mihály Kulturális Központban, hét-
fõnként és szerdánként 11.00 órától.

KÖLTÕK EGYMÁS KÖZT – költõi est november 28-án
16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Vendégek:
Turczi István, Kürti László.

SZÍVKLUB. A Városmajori Mûvelõdési Ház Szívklub-
jának egészségügyi elõadása november 28-án 17.00 órá-
tól a VMH-ban. Dr. Szilágyi Attila, a Jósa András Oktató-
kórház kardiológus fõorvosa tart elõadást az újabb véral-
vadásgátlókról.

FOLYTATÓDIK AZ ALZHEIMER CAFÉ. Nyíregyházán
már egy éve minden hónap utolsó csütörtökén megrende-
zik az Alzheimer Cafét, mely az Alzheimer-kór által érin-
tett betegek hozzátartozói és az érdeklõdõk számára nyújt
találkozási lehetõséget. A Nyíregyházi Szociális Gondo-
zási Központ szervezésében kötetlen beszélgetésre vár-
ják a téma iránt érdeklõdõket november 29-én 15.00 órá-
ra a Hotel Korona különtermébe. Meghívott vendég: Kõ-
mûves Zsuzsanna szakpszichológus.

MÁRTON-NAPI CSEPEREDÕ MESEKLUB – Libapász-
torból lett királyné zenés mesefoglalkozás november 29-
én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Vendég:
Hajdú Ágota és a Vikár Sándor Zeneiskola növendékei.

AZ ELNÉMÍTOTT LÉGIÓ. A Bessenyei Társaság novem-
ber 29-én 16.30-tól tartja következõ összejövetelét a Mó-
ricz Zsigmond könyvtár 3. emeleti kamaratermében. A
rendezvényen dr. Szilassy Géza mutatja be Az elnémított
légió címû könyvét, mely az egykori leventemozgalomról
szól, különös tekintettel megyénk és városunk levente múlt-
jára.

OLVASÓ UNOKÁK ÉS ÁLMODÓ CSIPKEZSÓFIKÁK –
egy este Ésik Sándor újságíróval november 29-én 17.00
órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

A DEÁK FERENC AKADÉMIA EGYESÜLET elõadása no-
vember 29-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Elõadó: dr. Romsics Ignác.

A VÁRMEGYE LEGKEDVESEBB GYERMEKE – várostör-
téneti vetélkedõ november 30-án 11.00 órától a Jósavárosi
Mûvelõdési Házban. A vetélkedõ célja, hogy a résztve-
võk megismerjék dr. Jósa András életét és munkásságát, s
mindezekrõl számot adjanak a halálának 100. évforduló-
ja alkalmából sorra kerülõ programon.

MINDEN ÖLTÉS KÉZZEL – Ladányi Attiláné foltvarró
kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Megnyitó:
november 30-án 16.00 órától. Megtekinthetõ: december
26-áig. A belépés díjtalan!

SPIRITUÁLIS KIÁLLÍTÁS. Az Átutazók Egyesület Irányí-
tott káposztalé c. spirituális kiállítása a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Megnyitó: november 30-án 16.30-tól. Meg-
tekinthetõ: december 31-éig.

EMLÉKTÁBLA-AVATÓ. December 1-jén 13.00 órakor a
Megyeháza falán a Trianon Társaság Nyíregyházi Szerve-
zetének kezdeményezésére, a megyei közgyûlés és a Pe-
riférián Alapítvány támogatásával felavatják Vén Zoltán, a
Székely Hadosztály fõhadnagya, a Magyar Királyi Hon-
védség ezredese emléktábláját.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AZ EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS
GIMNÁZIUM MÛEMLÉK KÖNYVTÁRA

A város egyik legértékesebb könyvgyûjteményét az
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium díszterme õrzi.
A korabeli évkönyvek szerint Miklóssy Sámuel indítvá-
nyozta a könyvtár alapítását 1843-ban. A lelkészi felhí-
vásra összegyûlt könyvekkel indult a gimnáziumi könyv-
tár élete. Az állomány késõbb folyamatosan bõvült és
lett kincseket tartalmazó gyûjteménnyé. Abban az idõ-
ben egy középiskolának külön tanári könyvtárral kellett
rendelkeznie, mely a szaktudományok könyvállományá-
nak legjavát és a folyóiratokat gyûjtötte a tanári munka
segítése érdekében. Volt ifjúsági könyvtár is, ahol osztá-
lyonként csoportosították a tanulók oktatásához kapcso-
lódó irodalmat, míg az önképzõ könyvtár irodalomtu-
dományi mûveket és szépirodalmat gyûjtött.

A közel tízezer dokumentum között a könyvek mel-
lett kéziratok és idõszaki kiadványok is vannak. Ezek
fele ismeretközlõ mû, a többi fõképp magyar, német,
francia, olasz és görög nyelvû szépirodalom. A 19. szá-
zad elõttrõl 362, az 1801 és 1870 közötti idõszakból
közel kétezer mûvet õriznek. A gyûjtemény egyik leg-
régebbi kötete az 1534-es Weltbuch (Világföldrajz) címû
nyomtatott német nyelvû munka. Érdekessége, hogy
Amerika leírása is szerepel benne, pedig a földrészt csak
néhány évtizeddel korábban fedezték fel.

Értékes kincsként õrzik Kálvin tanítványának, Béza
Tódornak az 1570-ben kiadott teológiai munkáját és azt
a kétkötetes, 1755-ben, Regensburgban kiadott német
nyelvû Bibliát is, amelyet Luther Márton fordított (ké-

pünkön). Kuriózumnak számít Jókai Mór regényeinek
díszkiadása, amelynek egyik kötetében az író aláírása
is megtalálható. Páratlan érték Kossuth Lajos levele
1890-bõl, mely szerint a gimnázium történelmi pályá-
zatokat kezelõ alapítványa emlékalapítványként felve-
heti a nevét.

A könyvtárat 1973-ban mûemléki védettség alá he-
lyezték. 2007-ben teljes állományát fertõtlenítették és
portalanították, pályázatok keretében jó néhány külön-
leges darabját restaurálták. A mûemlék könyvtár láto-
gatása külön engedéllyel lehetséges.


