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FÜRDÕPROGRAM: MEGHOSSZABBÍTVA
Lezárul a nyugdíjas fürdõprogram. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a

nyár elején a Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program segítségével 10 ezer
darab ingyenes fürdõjegyet bocsátott ki a nyugdíjasok számára. Már minden jegyre
regisztráltak, de 1200-at még nem használtak fel. A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. ezért két
részletben meghosszabbította ennek lehetõségét. Idén december 20-áig, majd a jövõ
évben január 2-ától március 30-áig továbbra is lehetõség van a jegyek felhasználásá-
ra. A jegy a különdíjas szolgáltatásokra nem jogosít, azt csak az igénylõ, a jegyhez
regisztrált nyugdíjas használhatja fel személyesen, át nem ruházható. A szolgáltatás
igénybevételénél a jegy jogosult beváltójának a pénztárosnál személyi igazolvánnyal
kell igazolnia személyazonosságát, és az igényelt papír alapú jegyet le kell adni, amit
érvénytelenítenek és bevonnak.

TÛZIFÁVAL IS SEGÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Az önkormányzati segítségnyújtás egyik fõ formája a

tûzifajuttatás a téli idõszakban. Bár ez csak egy, de a leg-
aktuálisabb, hiszen még év elején számoltunk be arról,
hogy több támogatási forma esetében emelkedett a jöve-
delemhatár, valamint egyes ellátási típusoknál az adható
támogatás mértéke is a februárban módosított szociális
és gyermekvédelmi rendelet alapján.

Évek óta az önkormányzat a NYÍRVV Nonprofit Kft. által
kitermelt tûzifából háztartásonként 3–5 mázsát biztosít télen
a segítséget igénylõknek. A cél a krízishelyzet kialakulásá-
nak megelõzése, azaz azok számára, akik nem rendelkez-
nek semmilyen fûtési móddal, illetve eszközzel, a legnagyobb
hidegben biztosítsanak tüzelõt. A tûzifajuttatás lebonyolítá-
sában a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, il-
letve a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai vesznek részt.

BE KELL NYÚJTANI AZ IGÉNYT
A tûzifa osztása 2018. december 1-jén kezdetét vet-

te. A rászoruló családok a Nyíregyházi Család- és

Gyermekjóléti Központnál nyújthatják be igényüket. Az
önkormányzat tervei szerint december hónaptól 3000
mázsa tûzifát, továbbá 250 zsák brikettet oszt ki az in-
tézmény javaslata alapján a NYÍRVV Nonprofit Kft. A
családonkénti 4 mázsa tûzifát a NYÍRVV telephelyén
(Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. szám alatt) vehetik át az-
zal, hogy a szállításról mindenki maga kell, hogy gon-
doskodjon.

INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ

További információ személyesen vagy telefonon a
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ telephe-
lyein ügyfélfogadási idõben kérhetõ. Ehhez segítségkép-
pen közöljük az elérhetõségeket: Északi telephely, Nyír-
egyháza, Május 1 tér 10/A (telefon: 06-42/444-297); Déli
telephely, Nyíregyháza, Vécsey u. 15. (telefon: 06-42/
421-169); Huszártelepi telephely, Nyíregyháza, Huszár
tér 5. (telefon: 06-42/315-719).

KARÁCSONYFA-SÉTÁNY

Egy új látványelem a sok közül az idei adventben: Kis Karácsony sétányt készítettek a Kossuth téren. A Vállalkozók
Nyíregyházáért Egyesülete mintegy 20, úgynevezett kreatív dézsás fenyõfát ajánlott fel az óvodásoknak, amit a kicsik
hétfõn délelõtt díszítettek fel, a Városüzemeltetés által elhelyezett fényfüzéreket kiegészítve. Miután „kiszolgálták” a
fácskák az adventi idõszakot, az intézményük udvarára ültethetik az ovisok. (További adventi részletek az 5. oldalon.) Fo

tó
: 

Sz
ar

ka
 L

aj
os

A Munkácsy 50 címû páratlan kiállítás december 16.
helyett január 6-áig fogadja a látogatókat a Jósa András
Múzeumban.  Ráadásul a tárlat egy újabb festménnyel
egészült ki, amit már meg is tekinthetnek az érdeklõ-
dõk. A kiállítás már eddig is rekordot döntött, novem-
ber végén fogadta a 30 ezredik látogatóját, azóta pedig
már további kétezren tekintették meg.
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TOVÁBB FOLYTATÓDIK
A FÁSÍTÁSI PROGRAM

EMELKEDNEK IDÉN
A KARÁCSONYFAÁRAK

90. SZÜLETÉSNAP
Városunk szépkorú polgárát, Arany-

ász Mihályt köszöntötték 90. születés-
napja alkalmából.  Az ünnepelthez, a
jubileumi köszöntésre Mussó László
közgyûlési képviselõ, valamint Simai
Istvánné, a Szociális és Köznevelési
Osztály munkatársa érkezett.

ROTARY MIKULÁS
Idén hetedik alkalommal várta a

gyerekeket a Rotary Mikulás, ezúttal a
Váci Mihály Kulturális Központban. A
programon részt vettek a Bárczi Gusz-
táv, a Göllesz, a Ridens Iskola és a Ka-
zinczy EarlyAct diákjai, akik csoma-
gokkal térhettek haza.

MIKULÁS A JÉGEN
Õrületes Mikulás partyt tartottak a

Városi Jégpályán. Az eseményen több
mint hatszázan vettek részt. Nemcsak
egy, hanem két Mikulás is száguldo-
zott korcsolyáján. Szaloncukrot oszto-
gattak és együtt siklottak az ünneplõ
fiatalokkal.

LENGYEL VIGÍLIAEST
A Nyíregyházi Lengyel Nemzetisé-

gi Önkormányzat a Koronában ünne-
pelte fennállásának 20. jubileumát. A
tradicionális lengyel karácsonyi ostya-
töréssel egybekötött rendezvényen
ünnepi mûsort adott többek között a
Wyszocsánye lengyel népi zenekar.

JUBILEUMI KÖSZÖNTÉS
90. születésnapját ünnepelte dr. Ha-

raszti Béláné, városunk szépkorú pol-
gára, akit felköszöntött Andó Károly
közgyûlési képviselõ, valamint Kissné
Orosz Anita, a Szociális és Közneve-
lési Osztály munkatársa is. Jó egész-
séget kívánunk neki.

CSALÁDI DÉLUTÁN
A Mikulás igazi arcát mutatták meg a

görögkatolikusok a Kossuth téren. A
Nyíregyházi Egyházmegye templombú-
csút szervezett, majd ezt követõen Szent
Miklós udvarává változott a karácsonyi
vásár a Városháza elõtt. Zenével idéz-
ték fel Szent Miklós legendás tetteit.

KÖNYVTÁROSOK AJÁNDÉKA
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szer-
vezetének tagjai ismét Érmihályfalvára
látogattak, hogy ajándékot vigyenek
(tartós élelmiszert, édességeket stb.) a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány kere-
tében mûködõ iskolaotthon lakóinak.

Polgármesteri kezdeményezésre fásítási
program indult Nyíregyházán még októ-
berben. Akkor a Szegfû utcán ültettek el
30 darab juharcsemetét, nyíregyházi cé-
gek, vállalkozások felajánlásának köszön-
hetõen. A program novemberben folyta-
tódott Borbányán, a Petõfi iskolában – az
iskola udvarán 27, a közeli játszótéren 11
facsemetét ültettek el –, decemberben pe-
dig több mint egymillió forint értékben a
Honvéd utcán, ahol 57 õshonos fát és 41
darab cserjét telepítettek.

Sigmond Sándor városi fõkertész tájékoz-
tatása szerint a korábbi, idõs Honvéd utcai
fasort gyakran kellett kezelni (törzsüket, ko-
ronájukat alakítani), ugyanis zavarta az elekt-

romos légvezetékeket, és az épületek tetõ-
szerkezetére is veszélyt jelentettek. Mindez
azonban a fák elkerülhetetlen korhadásához
vezetett, ami szükségessé tette kivágásukat.

– A Honvéd utcán sem egy-két fát ültet-
tünk el, hanem Sigmond Sándor fõkertész
felügyeletével egész utcasort. A fásítási
program természetesen ezzel nem fejezõ-
dik be, több évre tervezünk. Célunk, hogy
a város zöldfelületei folyamatosan bõvül-
jenek, fejlõdjenek, megújuljanak. Több
beruházás is ezt célozza. Ilyen például a
Benczúr és Bessenyei tér, illetve a Pazonyi
tér felújítása, az Arany János utca növé-
nyesítése és a Bujtosi Városliget tavasszal
kezdõdõ rekonstrukciója is – hangsúlyoz-
ta dr. Kovács Ferenc polgármester.

Dr. Kovács Ferenc polgármester Sigmond Sándor városi fõkertész kíséretében helyszí-
ni szemlét tartott a fasor ültetésénél kedden

A karácsony elengedhetetlen kelléke –
azon túl, hogy az ünnepeket szeretteink
körében töltsük – a gyönyörû fények, a
füzérek, a csillogó díszek, az illatok és
persze a fenyõfa, amibõl a szezonban
Magyarországon mintegy 2–2,5 milliót
értékesítenek. Idén azonban a megszokot-
tól drágábban: jelentõs áremelkedésre le-
het ugyanis számítani.

Alig több mint egy hét van karácsonyig,
mindez pedig azt jelenti, hogy már javá-
ban „tombol” a fenyõvásár. Élõ vagy mû,
alacsony vagy magas, keskeny, netán tere-
bélyes. Az ízlésnek manapság már tényleg
csak a pénztárca szabhat határt. Idén rá-
adásul fokozottabban is. Jelentõsen emel-
kedtek ugyanis a karácsonyfaárak. Nem is
kevéssel, mintegy 25–30 százalékkal töb-
bet kell fizetni például a lucfenyõért.

MÉTERENKÉNTI ÁRA A
3200 FORINTOT IS ELÉRHETI

A lucfenyõ ára közelít az eddig legdrá-
gább Nordmann-fenyõéhez. Ára méteren-
ként a 3200 forintot is elérheti. A Magyar
Díszkertészek Szövetsége véleménye sze-
rint ennek oka a munkabérek jelentõs, 50
százalékos emelkedése. Az átlagos eladá-
si ár az ezüstfenyõnél egyébként méteren-
ként 5000–5500 forint, a Nordmann-fe-
nyõnél pedig 6500–8000 forint.

– Most már lassan elõfordul, hogy a
Nordmann-fenyõ olcsóbb lesz, mint a luc.
Azt tapasztaljuk, hogy idén a nagyobb,
1,8–2 méter fölötti fákat viszik. Bár már
most is sokan vásárolnak, igaz, többségé-
ben azok, akik tövest választanak, de a
zöme csak most jön. A vágott fákat még
ezután fogják vinni, valószínûleg azért,
mert sokan nem tudják hol tárolni. A fris-
sesség miatt azonban kár halogatni, hiszen
a Magyarországon árusított fákat már 2–3
héttel ezelõtt kivágták – tájékoztatta szer-
kesztõségünket az Oázis Kertészet.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÁRNYÉKLOVAG
Megjelent Gyuris Tibor színmûvész

legújabb könyve, az Árnyéklovag. Az
izgalmas könyvpremieren Gerliczki
András irodalomtörténész kalauzolta
el a nézõket. Az eseményen az érdek-
lõdõk kulisszatitkokat is megtudhattak,
többek között a kötet elkészültérõl is.
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ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT RAVATALOZÓT A BORBÁNYAI KÖZTEMETÕBEN
Befejezõdtek a Borbányai temetõ ravatalozójának mun-

kálatai, ünnepélyes keretek között adta át Nyíregyháza
polgármestere. A felújításhoz szükséges több mint 11 mil-
lió forintot az önkormányzat biztosította, ebbõl az összeg-
bõl rekonstruálták a teljes tetõszerkezetet, kicserélték a
nyílászárókat és megszépült a szertartástér is.

Szalagátvágást követõen adták át a megújított Borbá-
nyai köztemetõ ravatalozóját. A rekonstrukció során meg-
történt az épület tetõszerkezetének és borításának újjá-
építése, az elõtetõ szerkezeti cseréje mellett. A régi, el-
avult fa nyílászárók helyett modern mûanyag ablakokat
és ajtót építettek be, a homlokzat felújításával pedig a ra-
vatalozó esztétikailag is teljesen megújult. A csapadék-
víz-elvezetés érdekében az épület és a terület sajátossá-
gait figyelembe véve csatornát és kavicsos vízgyûjtõt is
kialakítottak.

RÉGI ADÓSSÁGOT PÓTOLNAK

– A város mind a kilenc temetõjét gondozza a temetke-
zési kft.-jén keresztül. Ez vonatkozik a mûködtetésre és a
fejlesztésekre is. Ezek egyrészt régi adósságok pótlásai. Itt
is 4 évvel ezelõtt ez történt, amikor több mint 40 millió
forintot fordítottunk a Borbányai temetõre saját forrásból,
hiszen új területet vettünk, a szükséges infrastruktúrát ki-
építettük és mondhatjuk, hogy ezekkel a fejlesztésekkel a
következõ 30–40 évre biztosított itt a temetkezés. Az Északi
temetõben is nagyon fontos elem volt a régi, rossz kerítés-
szakasz kicserélése, ott is történtek a ravatalozóban fej-
lesztések – mondta el dr. Kovács Ferenc polgármester.

MÁR ELAVULT VOLT

– A felújításra nagy szükség volt, ugyanis a borbányai
ravatalozó az 1970-es években épült, mára a szerkezete
jelentõsen elavult, majdhogynem méltatlan volt arra, hogy
a hozzátartozók leróják kegyeletüket – tette hozzá Pén-
zes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési
Kft. ügyvezetõje.

A több mint 11 millió forintos beruházás mellett a Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. többi teme-
tõjében is zajlanak rekonstrukciós munkálatok önkormány-
zati támogatással, például folyamatban van az Északi te-
metõ bemosó parcellájának bõvítése, a fõbejárati ravata-
lozó halottemelõ liftjének cseréje, illetve a kiszolgálóhe-
lyiségek és azonosítótér felújítása is. Az önkormányzat
2018-ban közel 33 millió forintot költött a temetõk fej-
lesztésére.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

Méltó körülmények között róhatják le kegyeletüket Borbányán is
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EGYRE NÉPSZERÛBB
ÚTI CÉL NYÍREGYHÁZA

Meglátogatni a Nyíregyházi Állatpark
elefántbébijét, csobbanni egyet az Aqua-
rius Élmény- és Parkfürdõ medencéiben,
elmerülni a múlt értékeiben a Sóstói Mú-
zeumfaluban, vagy kellemes sétát tenni a
belvárosban. Szerencsére, Nyíregyháza tu-
risztikai attrakciókban (is) bõvelkedik. Ezt
ismerték el a közelmúltban három díjjal,
de ezt bizonyítják az idei friss statisztikai
adatok is: 2017 azonos idõszakához képest
például 2018-ban több mint 10 000 éjsza-
kával nõtt a belföldi vendégéjszakák szá-
ma a szabolcsi megyeszékhelyen.

Az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ lett
az év turisztikai attrakciója, a Hotel Pangea
az Év Szállása Szakmai különdíjat vehetett
át, a Deluxe Apartman pedig kategóriájá-
ban a legnépszerûbb apartman lett. A szá-
mok (is) azt mutatják, Nyíregyháza egyre
népszerûbb úti cél. 2011-ben a városba
érkezõ vendégek 114 680 vendégéjszakát
töltöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken
(Kereskedelmi szálláshelyek fajtái: Szállo-
da-, gyógy-, wellness-, garni-, apartman
szálloda; Panzió; Kemping; Üdülõház; Tu-
ristaszálló; Ifjúsági szálló), 2017-ben már
több mint 180 ezret, 2018 év végére pedig
meg fogja közelíteni a 200 ezret. Igaz ez a
növekedés az üzleti célú szálláshelyekre
is (korábban magánszálláshely kategória),
ugyanis ott ötszörösére nõtt a forgalom. A
következõkben az idei év január és szep-
tember közötti idõszakát felölelõ statiszti-
kai adatokból szemezgetünk.

NÕTT A VENDÉGEK SZÁMA

A vendégek és az általuk eltöltött ven-
dégéjszakák száma is nõtt az elõzõ év azo-

TOVÁBB ÉLÉNKÜL A KAPCSOLAT
VÁROSUNK ÉS GORLICE KÖZÖTT
A múlt hét második felében dr. Ko-

vács Ferenc polgármester vezetésével
delegáció látogatott a lengyelországi
Gorlicébe. A két város közötti kapcso-
lat már több évtizedes múltra tekint
vissza, mely kezdetben a sportprogra-
mokra épült, késõbb a hangsúly áttevõ-
dött a diákok csereüdültetésére. A
gorlicei városlakók megkedvelték Nyír-
egyházát; az évek során több ezer diák
és felnõtt járt a megyeszékhelyen.

Nyáron Rafal Kukla, Gorlice város
polgármestere látogatást tett városunk-
ba, ahol találkozott dr. Kovács Ferenc-
cel és tárgyalásokat folytatott a további
együttmûködés lehetõségeirõl. Ennek
folytatásaként utaztak ki múlt héten szak-
emberek a lengyel városba, ahol a tu-
rizmus helyi képviselõivel találkoztak. A
potenciális partnerek közül kiemelkedik
a Kris Tour Utazási Iroda, melynek ko-
moly kapcsolata van már magyar váro-

sokkal. A cél az, hogy a jövõben Nyír-
egyházát is beemelje ajánlatai közé,
amelyre minden esély megvan, mivel
Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyhá-
zi Turisztikai Nonprofit Kft. vezetõje és
dr. Róna Iván turisztikai szaktanácsadó
által ismertetett prezentációk felkeltették
a hallgatóság érdeklõdését. Konkrét
megállapodások is létrejöttek a gorlicei
út során kulturális, illetve turisztikai mar-
keting területen. 2019-ben Nyíregyhá-
za város turisztikai attrakciói megjele-
nési lehetõségeket kapnak a helyi tele-
vízióban, nyomtatott sajtóban és online
felületeken, valamint a kulturális élet
szereplõit is szeretnék meghívni fellépé-
sekre Gorlicébe. A következõ év janu-
árjában Jászai Menyhért alpolgármester
vezetésével egy helyi vállalkozókból álló
delegáció utazik a lengyel partnerváros-
ba, ahol további egyeztetések zajlanak
majd a gazdasági kapcsolatok szoro-
sabbra fûzésérõl.

nos idõszakához viszonyítva a kereskedel-
mi szálláshelyeken, Nyíregyházán. Az idei
év 1–9. hónapjában (január–szeptember)
9,42 százalékkal több turista érkezett hoz-
zánk és az általuk eltöltött vendégéjszakák
száma is 7,61 százalékkal emelkedett.

EGYRE TÖBBEN ÉRKEZNEK
BELFÖLDRÕL

Kiemelkedõ a belföldi vendégéjszakák
számának növekedése, amely több mint 11
százalékkal nõtt 2017 azonos idõszakához
képest. Ez azt jelenti, hogy több mint 10
000 éjszakával többet töltöttek el nálunk a
belföldi vendégek. Mindemellett a külföldi
vendégek száma is pozitív képet és ezzel
együtt növekedést mutat.

TOP 5 KÜLFÖLDI VENDÉGEK
(2018. 1–9. HÓ)

Románia – 10 641 vendégéjszaka
Szlovákia – 9744 vendégéjszaka

Lengyelország – 8840 vendégéjszaka

Ukrajna – 4189 vendégéjszaka

Németország – 3310 vendégéjszaka

Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyhá-
zi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje
arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy
2018-ban több tényezõ együttes hatásának
köszönhetõ a növekedés: a folyamatos, in-
tenzív közös marketingkampányok, az ak-
tív social média jelenlét, az új kereskedel-
mi szálláshelyek nyitása és a belföldiek uta-
zókedvének növekedése is hozzájárult a
pozitív eredményekhez.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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IZGALMAS GASZTRONÓMIAI KÍNÁLAT A KOSSUTH TÉREN
MELEGEDÕHÁZIKÓBAN MELEG MENÜK

A karácsony az év legmeghittebb idõsza-
ka. Mindannyian szeretnénk, hogy a várva
várt ünnep tökéletes legyen, de a decem-
ber sokszor az idõvel való versenyfutásról
szól, és az év végi hajrában nincs idõnk elõ-
re, tudatosan megtervezni a karácsonyi
menüt sem. Ebben kaphatunk segítséget a
Kossuth téren, ahol december 23-áig, min-
dennap 12.00 és 21.00 óra között, beleles-
hetünk, pontosabban meg is kóstolhatjuk,
hogy mi kerüljön a karácsonyi asztalra.

Még több fény, óriási körhinta, e-sport
és persze ínycsiklandozó ételek. Igazán
izgalmas és varázslatos lett az idei advent
Nyíregyházán. Az újdonságok között sze-
repel, hogy négy nyíregyházi étterem
(Centrál Hotel és Étterem; Korona Hotel,
John Bull Pub; Chloé New Yorkban Étte-
rem; Lugas Hotel és Étterem) saját fõztjé-
vel kedveskedik az adventi forgatagban sé-
tálóknak, ráadásul meleg helyen, kellemes
környezetben, a John Bull Pub teraszának
helyére felépített melegedõházikóban. Itt ün-
nepi hangulatban lehet elfogyasztani például
a házi tyúkhúslevest csigatésztával, a halász-
lét, vagy éppen a vörösboros szürkemarha-
pörköltet tojásos nokedlivel.

A KÍNÁLAT DECEMBER 14. ÉS 23. KÖZÖTT

Lugas Étterem és Hotel    december 14-15.
Halászlé; vörösboros szürkemarhapörkölt tojásos nokedlivel

Centrál Hotel és Étterem    december 16.
Fácánesszencia-leves mini húsgombóccal, fürjtojással; szarvasfilé borókabogyós
zöldségmártással, zöldfûszeres szalvétagombóccal; gesztenyebonbon rumos
újfehértói fürtös meggyel, csokoládéköntösben

Chloé New Yorkban Étterem    december 17-18-19.
Jókai bableves; káposztás, baconös sztrapacska

Korona Hotel, John Bull Pub    december 20-21-22-23.
Házi tyúkhúsleves csigatésztával; lecsóval sült harcsafilé rondell burgonyával és
tejföllel, jénai tálban tálalva

POZITÍVAK A VISSZAJELZÉSEK

Nádasdi Péter, a Korona Hotel ügyve-
zetõje arról tájékoztatta szerkesztõségün-
ket, hogy folyamatosan fogadják a vendé-
geket, és szerencsére pozitív visszajelzé-
seket kapnak.

– Kitûnik, hogy a hétvégék a legnépsze-
rûbbek, ilyenkor térnek be a melegedõhá-

zikóba a legtöbben és fogyasztanak el egy
ebédet vagy egy vacsorát. Annak ellenére,
hogy az adventi forgatagban ez még egy
újdonságnak számít, pozitív visszajelzése-
ket kapunk. A házikóban megfelelõ a hõ-
mérséklet, nincs hideg, éppen ezért min-
den adott ahhoz, hogy a vendégek jó han-
gulatban élvezhessék az ételek elfogyasz-
tását. Azt tapasztaljuk, hogy többségében

ÓRIÁSI KÖRHINTA ÉS DIGITÁLIS
SZÓRAKOZÁS A FORGATAGBAN

A nyíregyházi advent több, igazán kü-
lönleges meglepetéssel is szolgál az érdek-
lõdõ nagyközönségnek. Rendkívül népsze-
rû a Star Flyer, de emellett a látványos att-
rakció mellett a megszépült és megújult
karácsonyi forgatagban, a szintén újdon-
ságnak számító digitális szórakozást  is vá-
laszthatják a nyíregyháziak.

Az érdeklõdõk december 22-éig az extrém
magas körhinta szomszédságában, a szökõ-
kút melletti faházban látogathatják a  Camelot
és a Gamers for Gamers csapatának közös pro-
dukcióját és próbálhatják ki – az önkormány-
zat támogatásának köszönhetõen – ingyene-
sen  az e-sport játékokat. A faházban a játék-
lehetõség két területre oszlik. Az elsõ terüle-
ten  Playstation játékkonzolokon és a hozzá-
juk tartozó VR kiegészítõkön játszhatunk.
Segítségével olyan élményben lehet ré-

szünk, mintha a csatatér vagy akár a szá-
guldó versenyautó volánja mögött lennénk.

A konzolokon a gyerekjátékoktól a FIFA-
ig minden korosztálynak biztosított a kikap-
csolódás. A faház másik területén a szin-
tén ingyenes városjáró játékkal játszhatunk.
A játék során maximum 8 fõs csapatunk-
kal több feladatot kell végrehajtanunk a
Kossuth téren és környékén. Amennyiben
sikeresen teljesítjük a küldetést és kinyit-
juk a széfet, egy kis ajándékot találhatunk
benne a Mikulástól, és a megfejtett kóddal
egy elõnyhöz juthatunk a Camelot Katlan
játékában. Erre a játékra, tekintettel a nagy
érdeklõdésre, érdemes elõre helyet, idõ-
pontot foglalni a www.camelotplaza.hu/
katlan  weboldalon. A játékokat december
22-éig térítésmentesen, naponta 14–19 óra
között lehet kipróbálni a nyíregyházi ad-
vent karácsonyi forgatagában.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város vezetése – a korábbi évek hagyományaihoz hí-
ven – idén is frissen sült lapcsánkával várja csütörtökönként 15.30-tól az adventi
forgatagban sétálókat. A lapcsánkát most is Szoboszlai Gyula mesterszakács, a Nyír-
ségi Ízkirályok Egyesületének elnöke készíti.

nyír-
egyháziak tér-
nek be hozzánk,
körülbelül 25 százalékuk elõre foglal asz-
talt. December 23-áig még várja a vendé-
geket a melegedõházikó. A hétvégékkel
érdemes elõre kalkulálni és bár még min-
den napra vannak szabad idõpontjaink,
azért érdemes biztosra menni és foglalni.

MÉG VAN SZABAD IDÕPONT

Asztalfoglalás nem szükséges, de ér-
demes elõre tervezni. Elõzetes bejelent-
kezés csak személyesen, a John Bull
Pubban, ahol a négy szolgáltató kínála-
tára (idõpontjára) rögzítenek foglalást a
pincérek.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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CIPRUS UTÁN NYÍREGYHÁZÁN FOLYTATÓDIK A RALI EB
Múlt héten végre pont került a Rally Európa-bajnokság

2019-es kalendáriumának végére. Most már biztos: jövõ-
re, november 8. és 10. között a szabolcsi megyeszékhe-
lyen csapnak össze a kontinens legjobbjai. Mindez pedig
nemcsak óriási sportdiplomáciai siker, hanem a helyi tu-
rizmust is elõsegítheti majd, hiszen a tapasztalatok azt
mutatják, egy-egy ilyen versenyre hatalmas számú nézõ-
közönség szokott összegyûlni, tehát tízezrek érkezhet-
nek majd belföldrõl és külföldrõl is Nyíregyházára.

A FIA Motorsport Világtanácsa múlt hét szerdán hagyta
jóvá Szentpéterváron tartott ülésén a rally Európa-bajnok-
ság 2019-es kalendáriumát. A bajnokság mezõnye az idei
évhez hasonlóan, jövõre is nyolc versenyhelyszínre láto-
gat majd el. Az évad március 21-én startol el az Azori-
szigeteken, majd május 2-án a Kanári-szigeteken, május
24-én Lettországban, június 28-án Lengyelországban, jú-
lius 19-én Rómában, augusztus 16-án Csehországban,
szeptember 27-én pedig Cipruson folytatódik. November
10-én ér véget Magyarországon, egészen pontosan Nyír-
egyházán. Itt rendezik meg a Rally Hungaryt november 8.
és 10. között. A 2019-es ERC-sorozatban négy aszfaltos
és négy murvás verseny szerepel, Magyarország az egyik
aszfaltos versenyt rendezheti meg.

MÁR ZAJLANAK A TÁRGYALÁSOK

A nyíregyházi futam egy hónapja került be az elõzetes
naptárba, amelyrõl múlt héten mondta ki a végsõ szót a
testület.

– Az idei Nyíregyháza Rally egyben EB kandidáló ver-
seny is volt. Nagy örömünkre a FIA által a versenyre kül-
dött nemzetközi megfigyelõ elégedett volt az itteni rende-
zéssel és a verseny körülményeivel. A világtanács ezért
elfogadta a kandidálásunkat, alkalmasnak találtak minket
arra, hogy ralit rendezzünk, vagyis 2019. november 8–
10. között Nyíregyházára érkezik az Európa-bajnoki me-
zõny – tájékoztatta szerkesztõségünket Õry Tamás, a

rendezvény társszervezõje. – Ez egy komoly sportdiplo-
máciai siker nekünk, a magyar autósportnak és persze Nyír-
egyházának is. A következõ idõszak feladata nagyon sok-
rétû, hiszen már el kell kezdeni a jövõ évi verseny szerve-
zését. Megkezdõdik a szerzõdéskötési folyamat a nem-
zetközi promóterrel, zajlanak a szponzori tárgyalások, és
persze egyeztetünk Nyíregyházával is arról, hogy miként
tudjuk a helyi turizmusban rejlõ lehetõségeket a versennyel
összekötni. Folyamatosan tanulunk mi is és nemzetközi
versenyszervezõkkel is egyeztetünk.

AZ ÚTVONALAK 80%-A VÁLTOZATLAN

– Mivel egy Európa-bajnoki futamról lesz szó, ezért
nemcsak a szervezést kezdjük el hamarabb, hanem a rész-
leteket is hónapokkal elõtte kezdjük kommunikálni. Vár-

hatóan rengeteg külföldi érdeklõdõ érkezik majd Nyír-
egyházára – nézõk és a csapatok stábjai is –, nagy fel-
adat lesz az õ kiszolgálásukat megoldani, de bízunk ben-
ne, hogy egy sikeres verseny és szervezés elõtt állunk.
Ezért pedig mindent meg is fogunk tenni a várossal, hi-
szen úgy tekintünk a nézõkre, a versenyzõkre, mint po-

tenciális turistákra, akik reményeink szerint majd vissza-
térnek még a városba.

ITT LESZ A RAJT ÉS A CÉL IS
A verseny útvonala az idei Nyíregyháza Rallyhoz

hasonló lesz, 80 százalékban változatlan marad. A
szervizparknak, a rajtnak és a célnak pedig az EB-n is
Nyíregyháza ad majd otthont, a Zemplénben, illetve
a tokaji régióban pedig a gyorsaságik lesznek.

RALIVERSENYZÕINKNEK „HÍRÜK” VAN

Számos magyar versenyzõ szerepel az Európa-bajnoki
sorozatban évrõl évre. Ifj. Érdi Tibor 2018-ban már soro-
zatban másodszor szerezte meg az ERC2 bajnoki címét.
Botka Dávid az idén szakaszt nyert az Azori-szigeteken
és Cipruson, míg a négyszeres magyar bajnok Herczig
Norbert 2018-ban mutatkozott be az ERC-sorozatban, ahol
két dobogós helyezést szerzett. Klausz Kristóf pedig 2014,
a sorozat elindulása óta állandó résztvevõje az ERC juni-
or bajnokságnak.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Ciprus is része a sorozatnak, aminek Nyíregyháza

A belváros újra megtelik sportautókkal és nézõkkel
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SZUPERHÕS NYÍREGYHÁZI ANYUKÁK, AKIK MINDENRE KÉPESEK
A szuperhõsök rendkívüli, emberfeletti képességekkel bír-

nak. Persze, ennek ellenére is sokszor kerülnek bonyolult
helyzetekbe, gyakorta kell kiállniuk kihívásokat, megolda-
niuk már-már lehetetlennek tûnõ szituációkat. A nyíregy-
házi anyukák évek óta bizonyítják: a nõk sem hiányozhat-
nak a szuperhõsök soraiból. Ha a szükség úgy hozza,
szülinapi tortát sütnek, babaszobát rendeznek be, vagy ép-
pen néhány óra leforgása alatt több doboznyi élelmiszert
gyûjtenek össze, mindezt a gyerekekért, a gyerekeknek!

Hogy mire képes egy anya? Hosszú-hosszú heteken át
funkcionálni egyetlen átaludt éjszaka nélkül is, lázasan
szülinapi tortát sütni, puszival és öleléssel sebeket gyó-
gyítani, és ha kell, hegyeket megmozgatni. Ezt a képessé-
get használják ki a nyíregyházi anyukák, akik már három
éve, hogy egy több mint ezer tagot számláló közösségbe
szervezõdtek és segítenek, ahol tudnak. Nyíregyházi Anyu-
kák Segítõ Csoportja néven tevékenykednek, önzetlenül,
fizetség nélkül, a gyerekekért és a rászoruló emberekért.

SOK A SEGÍTÕ KÉZ

A nyíregyházi anyukák a népszerû közösségi portálnak
köszönhetõen szervezõdtek közösségbe. Itt beszélik meg
az adott problémát és kezdik el megtervezni az adomány-
gyûjtést, ha a helyzet úgy hozza, akár pillanatok alatt is.

BEINDULNAK AZ ÖSZTÖNÖK
– Gyakran elõfordult már, hogy egy krízishelyzetet

– a megyében élõ hátrányos helyzetû gyerekeken és
családokon segítünk – néhány óra leforgása alatt kel-
lett megoldanunk. Amikor megcsörren a telefonom
vagy éppen az egyik csoporttagunkhoz jut el a segély-
kérés, akkor azt követõen gyorsan megtervezünk min-
dent. Kiírjuk az adott problémát a Nyíregyházi Anyu-
kák Segítõ Csoportja nevû Faceboook-oldalunkra és
átbeszéljük az anyukákkal, hogy milyen lehetõsége-
ink vannak, ki tud segíteni. Mindig kiszabunk egy ha-
táridõt. Van, hogy egy hetünk, míg máskor csak alig
pár óránk van – magyarázta Fazekas Betty, a közös-
ség vezetõje.

HÛTÕSZEKRÉNYTÕL A TARTÓS ÉLELMISZERIG
– Idén nagyon sok felajánlást kaptunk. Vittünk tartós

élelmiszert (még fürjet és fürjtojást is) – például egy két-
gyerekes családnak, ahol a családfõ lebetegedett, illetve
egy egyedülálló anyukának, aki 3 kislányát neveli – és
gyerekágyakat hátrányos helyzetû családoknak, hûtõszek-
rényeket nyugdíjasoknak, tévét gyerekeit egyedül nevelõ
anyának, DVD-lejátszót fogyatékos gyermekek intézmé-
nyébe, labdákat iskoláknak és többek között foglalkozta-
tó játékokat egyesületeknek. Szerencsére vannak nagyon
ügyes „angyal” anyukáink is, akik szuperül sütnek és fel-
ajánlották, hogy tortákat készítenek olyan gyerekeknek,
akiknek szüleik ezt nem tudnák biztosítani. Mi visszük a
tortát, összeadjuk a rágcsálnivalót, az innivalót és szülinapi
bulit szervezünk nekik.

„MINDEN PROBLÉMA NEHÉZ”
Betty azt mondja, mindegyik probléma nehéz, amit meg

kell oldaniuk. Bár a csoport magánszemélyekbõl áll össze
és az anyukák önként tevékenykednek, valamilyen mó-
don mindig segítenek a rászorulókon.

– Ilyenkor, karácsony környékén érezhetõen sokkal job-
ban megmozdulnak az emberek, jobban elõjön belõlük a
szeretet és a támogatási kedv. Bár vannak fix tagjaink, de
a csoport létszáma folyamatosan változik. Szerencsére,
most már nemcsak anyukák, hanem apukák is segítenek,
mellettünk állnak közeli barátok és ismerõsök is.

„AZOK SEGÍTETTEK, AKIKNEK ELÕTTE ÉN IS”
– Nyáron autóbalesetet szenvedtem, ami nagyon

érdekes és elgondolkodtató volt. Pont elõtte egy hó-
nappal vettem fel a kapcsolatot a Kemecsei Mentõál-
lomással, akikhez több tárgyi adományt is eljuttattunk.
A véletlen úgy hozta, hogy a balesetembe õk jöttek ki
hozzám és mentettek meg.

Betty azt mondja, legnagyobb vágya a jövõre nézve,
hogy az õ munkájukra már ne legyen szükség, vagyis ne
legyenek olyan családok, akik krízishelyzetbe kerülnek.
Addig azonban tevékenykednek, és ha kell, minden követ
megmozgatnak: decemberben még tartós élelmiszereket
juttatnak el hátrányos helyzetû családokhoz, süteménye-
ket sütnek idõs embereknek és meglátogatják a kórház-
ban fekvõ kis betegeket is, mert az anyukák mindenre
képesek...

A Nyíregyházi Anyukák Segítõ Csoportja örömmel
fogad bárminemû tárgyi felajánlást, hogy azt aztán el-
juttathassák a rászorulókhoz. Bõvebb információ:
Facebook/Nyíregyházi Anyukák Segítõ Csoportja.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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HIRDETÉS

Közlemény
Az év végéhez közeledve, hamarosan elérkezik december 20-a, amikorra azok-

nak a vállalkozásoknak, akik társaságiadó-feltöltésre kötelezettek, teljesíteniük kell
helyi iparûzési adó feltöltésére vonatkozó kötelezettségüket is.

A helyiadó-feltöltés vagy hivatalosan elõlegkiegészítés azt jelenti, hogy az érin-
tett vállalkozásoknak meg kell becsülniük a tárgyévi teljesítményük eredményét elõ-
zetesen, azaz számba kell venniük a várható nettó árbevételüket és az ebbõl levon-
ható korrekciós tételeket (így az eladott áruk beszerzési értékét, a közvetített szol-
gáltatás, alvállalkozói teljesítések értékét, anyagköltséget, az alapkutatás, alkalma-
zott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségét), és ez alap-
ján kell helyi iparûzési adójuk (HIPA) elõlegét kiegészíteniük.

A fenti határidõ tehát nemsokára lejár, eddig az idõpontig ki kell egészíteni a
helyi iparûzési adóelõleget a várható éves fizetendõ HIPA összegére és ezzel egyi-
dejûleg bevallást is kell tenni ügyfeleinknek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adóelõleg-
kiegészítés összege 0 Ft, azaz fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Fontos, hogy ügyfeleink a határidõre figyeljenek, mert a feltöltés elmulasztásához
joghátrány is fûzõdhet, a kötelezettség késedelmes vagy nem teljesítése esetén mu-
lasztási bírság megállapítására kerülhet sor.

Ügyfeleinknek a befizetést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744003-15402006-03540000 számú számlájára
kell teljesíteni.

Az adóelõleg kiegészítésérõl szóló bevallás letölthetõ a Polgármesteri Hivatal
honlapjáról: www.varoshaza.nyiregyhaza.hu /(E) Ügyintézés,   Adóügyek, Adóosz-
tály E-bevallási nyomtatványai/. A bevallás benyújtása kizárólag elektronikus úton
történhet, beküldése a NAV-on vagy az önkormányzati elektronikus rendszeren ke-
resztül történhet.

 Megköszönve adózóink éves együttmûködését, békés karácsonyi ünnepeket és
gazdasági eredményekben bõvelkedõ új esztendõt kívánunk!

dr. Kása Brigitta
aljegyzõ

KIOSZTOTTÁK A KABAY JÁNOS-DÍJAKAT
Az MTESZ megyei egyesülete Kabay

Jánosról, a híres gyógyszerészrõl nevez-
te el a díjat, amelyet minden évben két
olyan természettudományos területen te-
vékenykedõ, kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó szakember vehet át, aki a megyé-
ben maradandót alkotott és pályatársai
is érdemesnek ítélték meg a díj átvételé-
re. Az egyik Kabay János-díjat Kovács

Ferencné, a Bátor-Tex Kft. ügyvezetõje,
a Textilipari Mûszaki és Tudományos
Egyesület tagja kapta. Kabay János-díjjal
ismerték el Kulcsár Attila építész mun-
kásságát is; több általa tervezett épület
található Nyíregyházán. Az idei évben
elõször a Kabay János-díjak mellett Élet-
mûdíjat is kiosztottak, ezt dr. Török Ist-
ván vehette át.
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MEGÚJULT A STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP
Nyíregyháza területére 2012-ben készült el az elsõ stra-

tégiai zajtérkép, amely aktualizálása most, 2018 novem-
berében történt meg. Egy európai uniós jogszabály elõír-
ja, hogy minden 100 ezer fõ feletti nagyvárosnak el kell
készítenie, illetve ötévente meg kell újítania az ún. „stra-
tégiai zajtérképét” – tájékoztatott az önkormányzat.

ges, hanem tervezett állapotokat is bemutassanak. Ma a
zajtérkép elengedhetetlen eszköz a várostervezõ szak-
emberek és a döntéshozók kezében, hiszen gyorsan és
szemléletesen képes bemutatni egy-egy tervezett válto-
zás környezeti zajállapotra gyakorolt hatását. Segítségé-
vel nemcsak a zajszinteket, hanem a lakossági érintett-
séget, annak változását is nyomon követhetjük. Így a
városban bekövetkezõ tervezett változások környezetre
gyakorolt hatását gyorsan, szemléletesen és objektív
módon határozhatjuk meg.

CÉL A ZAJCSÖKKENTÉS

A zajtérkép nem öncélú produktum, amely csak szem-
besít bennünket a környezeti zajállapottal. Az európai
uniós szabályozás azt is elõírja, hogy a városnak – a meg-
újított zajtérkép információi alapján – zajcsökkentést cél-
zó intézkedési tervet kell készítenie. Ezt az intézkedési
tervet a nyilvánosság bevonásával kell összeállítani.

Ezért lehetõséget biztosít az önkormányzat arra,
hogy városunk nyilvánossága zajcsökkentési ötletei-
vel, javaslataival járuljon hozzá az intézkedési terv
összeállításához. Ezt a következõ módon tehetik meg:
elektronikus úton zakany.zoltan@nyiregyhaza.hu cím-
re, valamint postai úton a 4401 Nyíregyháza, Kossuth
tér 1. Pf. 83. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemelteté-
si Osztály részére.

NÉGY ZAJFORRÁS

Az önkormányzat felhívja szíves figyelmüket arra, hogy
a stratégiai zajtérképek csak a négy felsorolt zajforrások-
ra/zajforráscsoportokra (közút, vasút, repülés, üzemi léte-
sítmény) vonatkoztathatók. Pl. zenés rendezvények, disz-
kók stb. zajhatásai nem képezik a zajtérkép tárgyát – így
jelen intézkedési tervét sem. E zajforrások kezelése más
eszközrendszerrel történik. Mindezt figyelembe véve tisz-
telettel kérik, vegyenek részt aktívan a zajcsökkentési in-
tézkedési terv elkészítésében, melyben elõre is köszönik
a közremûködést.

A stratégiai zajtérkép a város teljes közigazgatási terü-
letére készül, és megjeleníti a közúti közlekedés, a vasúti
és légi közlekedés, továbbá bizonyos (az egységes kör-
nyezethasználati engedélyre kötelezett) üzemi létesítmé-
nyek kibocsátása okozta környezeti zajterhelést. A terhe-
lést 5 dB-es lépésenkénti izovonalakkal mutatja be a tér-
kép – hasonlóan ahhoz, mint ahogy magasságvonalakkal
írjuk le egy terület domborzatát. Itt azonban egy terület
zajterhelését azonos zajszintértékkel rendelkezõ görbék-
kel írjuk le. A zajterhelés eloszlásának térbeli megjelení-
tése mellett a zajtérkép adatbázisa olyan statisztikai ada-
tokat is tartalmaz, amely megmutatja a lakosság környe-
zeti zajjal való terheltségét – azt, hogy hány városlakó
terhelt egy-egy adott jellemzõ zajszinttel.

SZÁMÍTÁSOK ALAPJÁN

A zajtérképek eredményértékeit számítással határoz-
zák meg. Ez lehetõvé teszi azt is, hogy ne csak tényle-

(Fotó: illusztráció)

MEGYEI TOP 100
Gazdasági fórum keretében mutatta be az idei TOP

100 Magazint a megyei napilap a Korona Hotel dísz-
termében. A megye gazdasági életének szereplõi, a száz
legnagyobb vállalkozás képviselõi elsõként vehették ke-
zükbe a kiadványt. A 2018-as év Gazdasági Díját Bö-
szörményi Attila, az Eissmann Automotive Hungaria
Kft. ügyvezetõje kapta.

A Kelet-Magyarország 1999-ben teremtett hagyo-
mányt, egy ideje együttmûködésben készítik el a me-
gyei adóhatósággal, illetve a megyei kereskedelmi és ipar-
kamarával. Az idei kiadványt bemutató gazdasági fóru-
mon a résztvevõkkel megosztotta gondolatait dr. Szabó
Tünde sportért felelõs államtitkár. Hangsúlyozta, a keleti
régió 2020-ra az ország egyik gazdasági központjává sze-
retne válni, ezért dolgoznak. Folyamatosan érzékelhetõ
a fejlõdés, amelyre mindannyian büszkék lehetünk.

GAZDASÁGFEJLESZTÕ BERUHÁZÁSOK
Dr. Kovács Ferenc polgármester a fórumon elmond-

ta, a megyeszékhely önkormányzata folyamatos és in-
tenzív kapcsolatokat ápol az itt mûködõ nagyvállalko-
zásokkal. Többek között a városfejlesztési programot is
a velük folytatott konzultációk alapján dolgozták ki. Sok
olyan gazdaságfejlesztést segítõ beruházás van, ame-
lyek részben megvalósultak, vagy a következõ két év-
ben fejezõdnek be. A száz legnagyobb megyei vállalko-
zás listáját az elmúlt év nettó árbevétele alapján idén is a
Michelin Hungária Kft. Nyíregyházi Gyára vezeti, a
második helyet a Master Good Termelõ és Kereskedelmi
Kft., a harmadikat a LEGO Manufacturing Kft. foglalja el.

Dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Szabó Tünde
államtitkár, Pekó László iparkamarai elnök

és Román István kormánymegbízott a rendezvényen



AKTUÁLIS

2018. DECEMBER 14.10

AZ ORSZÁG EGYIK LEGMODERNEBB NÕVÉRSZÁLLÓJA
ÉPÜLHET FEL NYÍREGYHÁZÁN!

 Vadonatúj nõvérszálló épülhet a Jósa András Oktató-
kórház területén. Egy háromszintes, 118 szobás épület
jöhet létre uniós támogatásból a megyeszékhelyen. Errõl
számolt be dr. Adorján Gusztáv. A fõigazgató hozzáfûz-
te, miután lebontják a régi infektológiát, kezdõdhet el a
beruházás. Nõvérszállója jelenleg is van a kórháznak, ez
telt házzal üzemel és már most nagy igény jelentkezik a
dolgozók részérõl újabb szálláshelyre.

 
Három éve lakik a Jósa András Oktatókórház nõvér-

szállójában Tóth Szilva. Jónak tartja, hogy a munkahelyé-
hez közel, kedvezõ áron bérelhet lakást. Azonban nem
bánná, ha korszerûsítenék a szálláshelyet. Szerinte ezzel
jobban meg is lehetne tartani a nõvéreket.

– Sokkal több nõvér maradna itt, mivel hogy közel van
a munkahelyünkhöz, kényelmes is. Ha korszerûsítenék,
még több nõvért lehetne idecsalogatni – tette hozzá a
Neurológiai Osztályon dolgozó Tóth Szilvia.

 
KÍVÜL MÁR MEGÚJULT

 
A nõvérszálló épülete ugyan belül egyelõre még nem,

de kívülrõl már megújult. Egy KEOP pályázat segítségével
új nyílászárókat kapott és le is szigetelték. A szállón most
hatvanöt nõvér lakik, de sokkal többen szeretnének beke-
rülni, még akkor is, ha nem túl modern.

 
KÁSLER: JAVÍTJUK AZ EGÉSZSÉGÜGYI

DOLGOZÓK LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEIT
 
A kórházi nõvérek lakhatási körülményei egy kormány-

döntésnek köszönhetõen javulhatnak Nyíregyházán. Az
egészségügyi miniszter kedden jelentette be, hogy az or-
szág 13 megyéjében 8,5 milliárd forintból épülnek és újul-
nak meg nõvérszállók. Az is kiderült, hogy Nyíregyházán,

Kaposvár, Kecskemét és Szombathely mellett vadonatúj
jöhet létre.

– Nagyon örülünk ennek a lehetõségnek, hiszen a nõ-
véreinknek a mindennapi munkájához hozzátartozik az,
hogy kulturált körülmények között tudjanak lakni. Ez egy
átmeneti idõ, addig, amíg esetleg férjhez nem mennek,
családot nem alapítanak, és kiköltöznek a nõvérszálló-
ból. Nekünk ez egy átmeneti jellegû lakhatás lesz mindig,
ahol az újabb belépõ dolgozóknak is tudunk biztosítani
szálláshelyet – emelte ki dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház fõigazgatója.  

MODERN MINIGARZONOK VÁRJÁK MAJD
A NÕVÉREKET

A jelenlegi információk szerint az új, modern nõvér-
szálló a régi infektológia helyén épül meg. Ezt a régi, tel-
jesen leamortizálódott létesítményt lebontják és helyébe
egy 1+2 szintes szálló jön létre, úgy, hogy a régi szálló is
megmarad. A tervek szerint összesen 2000 négyzetméter
hasznos alapterületen, 61 szobás 1, 2 vagy 3 személyes
minigarzonokat alakítanak majd ki az újban. Itt 118 nõ-
vér lakhat majd.                         (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

PÁRBESZÉD EURÓPA
JÖVÕJÉRÕL

A megyei Europe Direct több éve mûködik Nyíregy-
házán. Célja, hogy az iroda tájékoztató tevékenysége
kapcsán a lakosság minél szélesebb köre jusson hozzá
az Európai Unió tevékenységeivel kapcsolatos infor-
mációkhoz, különös tekintettel arra, hogy ezek a tevé-
kenységek hogyan befolyásolják mindennapi életüket.

A Europe Direct és az Európai Bizottság Magyaror-
szági Képviselete szerdán Párbeszéd Európa jövõjérõl
címmel szervezett rendezvénysorozatot Nyíregyházán.
Zupkó Gábor képviseletvezetõ a Vasvári Pál Gimnázi-
um diákjaival is találkozott, velük is beszélgetett töb-
bek között az Európai Unió megalakulásáról, mûködé-
sérõl, szervezeteirõl. Az Európai Bizottság magyaror-
szági képviseletvezetõje szerint nagyon fontos, hogy a
középiskolások széles körû tájékoztatást kapjanak töb-
bek között a szavazás menetérõl.

– Jövõ évben európai parlamenti választások lesz-
nek, ez egy nagyon fontos esemény, hiszen az európai
polgárok közvetlenül befolyásolhatják azt, hogy kik kép-
viseljék az õ érdekeiket az Európai Unióban. Az EU
befolyásolja a mindennapi életünket, Magyarország
ennek az érték- és érdekközösségnek a tagja. Ez befo-
lyásolja a gazdaságot, Magyarország fejlõdését. Azt
gondolom, hogy Magyarország, amely egy nyitott gaz-
daságú ország, gazdasági szempontból is közvetlen ér-
deke, hogy az Európai Unió sikeres legyen.

Az interaktív elõadáson a diákok ismertetõfüzeteket
is kaptak. A rendezvényen elhangzott, a Europe Direct
munkatársai nyíregyházi irodájukban tájékoztatást ad-
nak az érdeklõdõknek az EU-val kapcsolatos kérdések-
ben, legyen szó akár oktatásról, munkavállalásról, uta-
zásról, vagy az unió céljairól.     (Szerzõ: Horváth Kíra)

ÉVZÁRÓ AZ IDÕSÜGYI TANÁCSBAN
SLÁGER A SENIOR ÖRÖMTÁNC

A torta, pezsgõ és jókívánságok mellett a nyíregyházi
Idõsügyi Tanács idei munkájáról szóló beszámoló megvi-
tatása volt a hétfõi ülés feladata a Városházán.

Az önkormányzat megszervezte a szépkorúaknak kita-
lált Ki mit tud?-ot, a sportnapot, ingyenes fürdõjegyet aján-
dékozott, de említésre méltó a senior tánc népszerûsége
is. Dr. Kovács Ferenc polgármester, az Idõsügyi Tanács
elnöke most is részt vett az évzáró eseményen, ahol ha-
gyományosan kerekasztal-beszélgetés ad alkalmat arra,
hogy összegezzék az Idõsügyi Tanács aktuális esztendõ-
ben elért sikereit, de kérdésekkel is szembesítették a pol-
gármestert. Téma volt például a buszközlekedés és a kis-
vasút. Érthetõ, hogy nosztalgia, praktikum és nyereség
vetélkedik ez ügyekben egymással.

– Újra megkaptuk az Idõsbarát Önkormányzat címet.
Ebben az Idõsügyi Tanácsnak is nagyon aktív szerepe volt,
és szokás szerint kerekasztal-beszélgetésben megtárgyal-
juk azt, hogy a jövõben mik az új dolgok, mi az, amit
érdemes folytatni, amit érdemes elõvenni. Erre kaptam is
egy 8–10 pontból álló javaslatot  –  nyilatkozta az Idõs-
ügyi Tanács elnöke, dr. Kovács Ferenc polgármester.

20 EZER VÉLEMÉNY

Öt oldalon összegezte az eredményeket a 2012-ben ala-
kult nyolctagú tanács, akik a város 20 ezer nyugdíjasának
véleményét és érdekeit képviselik, hiszen kapcsolatot tar-
tanak klubokkal, intézményekkel és civil szervezetekkel.

– Nagy sikerû volt a Ki mit tud?, nagy sikerû volt az idõs
emberek sporttalálkozója és az Idõsek Világnapja. Olyan
sokan összejöttünk, hogy nem fértek be az emberek a he-
lyiségbe. És el kell mondanom, hogy nagyon örültünk az

ingyenes fürdõjegynek. Újra és újra visszatérõ téma azon-
ban, hogy a Kossuth téren ne legyen kerékpározás. Nem
tudom, mikor sikerül elérni, hogy ott, ahol a gyerekek
ugrálnak, sétálnak és idõs emberek közlekednek, ne nyar-
galjanak a kerékpárok – emelte ki Fintor Károlyné, az Idõs-
ügyi Tanács titkára.

Az élethosszig tartó tanulás kiváló lehetõségének ítélte
a titkár asszony az Idõsek és a Szépkorúak Akadémiája
ismeretterjesztõ elõadássorozatot, de lassan nagyobb ter-
met kell keresni a Váci Mihály Kulturális Központban a
senior örömtánc látogatóinak. Elõkerültek persze az örök-
zöldek is a megoldandó feladatok sorából.

Csemege ajándékokkal kedveskedett az önkormányzat
a nyugdíjas közösséget képviselõ tanácstagoknak, akik
tortaszelettel és egy pohár pezsgõvel kívántak egymásnak
szép ünnepet.                           (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Dr. Ulrich Attila alpolgármester,
dr. Kovács Ferenc polgármester és Fintor Károlyné,

az Idõsügyi Tanács titkára

A nõvérszálló látványterve
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KÖNYVBE KÖLTÖZTEK AZ UTCAMESÉK A NAPLÓBÓL
Amirõl az utcák mesélnek címmel új helytörténeti

könyv született Ilyés Gábor tollából. A Nyíregyházi Nap-
ló helytörténeti rovatának szerzõje nem egyszerûen össze-
gyûjtötte az öt éve jelentkezõ rovat több száz írását, ha-
nem egy városi barangolásokra csábító mûvet alkotott,
mely egyszerre szól a lokálpatriótáknak és a turistáknak.
A kötetet múlt hét szerdán délután mutatták be a Móricz
Zsigmond könyvtárban.

A Nyíregyházi Napló
2018. december 7-ei lapszá-
mában már a 261. része je-
lent meg a 16. oldalon annak
a helytörténeti sorozatnak,
melynek a civilben történe-
lemtanár Ilyés Gábor a szer-
zõje. A cikkek most új életre
keltek, és a jó visszajelzések-
nek, bátorításoknak köszön-
hetõen egy olyan hiánypótló
munka született, melynek se-
gítségével a Kossuth tértõl a
külterületekig megismerhetõ
Nyíregyháza egy színes, ér-
dekes kiadványban.

VÁROSTÖRTÉNETI BARANGOLÁS
– Egy várostörténeti kézikönyvet kap a kedves olvasó a

kezébe, mely azzal a szándékkal készült, hogy ténylege-
sen a város utcáit, tereit bebarangolva végigjárják, fölfe-
dezzék az utcákhoz kötõdõ nevezetes emlékjeleket, épü-
leteket, szobrokat. De akár otthon, a szobában ülve, kép-

zeletben is bejárhatják Nyíregyházát – fogalmazott Ilyés
Gábor helytörténész.

MÉLTÓ FOLYTATÁS

Ilyés Gábornak nem ez az elsõ kötete Nyíregyházáról:
megírta már a római katolikus templom, a helyi cserké-
szet és a Hõsök Temetõje történetét, de fontos munkája a
nyíregyházi elhurcoltakról és a megyei ’56-os emlékje-
lekrõl szóló kiadvány is. A mostani pedig akár segítõ kézi-
könyvként is használható, az alpolgármester megfogalma-
zásában Margócsy József tanár úr korábbi, klasszikus so-
rozatának méltó folytatásaként.

– Azért is fontos, mert legalább most már lesz hová nyúl-
nia, hogy ha valaki olyat keres, ami Nyíregyházával, akár
épülettel, emberrel kapcsolatos – végre van egy olyan kö-
tet, ahol ezt az ember, levéve a polcról, megtalálhatja –
nyilatkozta dr. Ulrich Attila.

ERÕSÍTI A „NYÍREGYHÁZA-ÉRZÉST”

A könyv megjelenését több mecénás mellett az önkor-
mányzat is támogatta. Az „Amirõl az utcák mesélnek”
ugyanis nem csupán ismereteket és színes olvasnivalót
kínál, hanem a lokálpatriotizmust is erõsítheti, amint azt
az egyik szakmai lektor, a levéltár igazgatója méltatásá-
ban megfogalmazta.

– Ez nem egy egyszerû könyv, hanem olyan, ami ide-
köti az embert Nyíregyházához. Most, amikor olyan gyö-
kértelenné válik az ember, még a szomszédját sem is-
meri, még szólni sincs kihez nagyon sok esetben, kell,
hogy valahová tartozzunk. Hát tartozzunk Nyíregyházá-
hoz! Nagyon sokat tesz érte Nyíregyháza, hogy ezt az
identitásérzést életben tartsa és ezeket a szálakat kicsit

megerõsítse, nyíregyházi legyen az is, aki Londonban,
Budapesten, vagy bármelyik szegletén él ennek a világ-
nak – mondta a könyvtár telt házas könyvbemutató ren-
dezvényén Kujbusné dr. Mecsei Éva.

FOLYAMATOS FOLYTATÁSBAN...
A könyvnek a szerzõ szerint akár folytatása is követ-

kezhet. Heti rendszerességgel mindenképpen, hiszen a
Nyíregyházi Napló e héten már a 262. résszel kerül a vá-
roslakók postaládájába.

  (Szerzõ: Tarczy Gyula)

Ilyés Gábor

Részlet a december 7-ei Naplóból
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 15., szombat 19.00 Balfácánt vacsorára!, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad

December 17., hétfõ 9.30 A kis hableány, Süsü bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Világszép nádszálkisasszony, Hébehó bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
11.00 A kis hableány, Szaffi bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Világszép nádszálkisasszony, Pókember bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
19.00 Családi játszmák (Orlai Produkciós Iroda), Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 Oscar, Benczúr kamara bérlet, Krúdy Kamara

December 18., kedd 10.00 Világszép nádszálkisasszony, Szende bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
10.00 A kis hableány, Kukori bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Világszép nádszálkisasszony, Morgó bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
14.00 Meseautó, Bessenyei bérlet, Nagyszínpad
17.30 Bencs-estek – Karácsonyi koncert, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 Meseautó, Kossuth kombinált bérlet, Nagyszínpad

December 19., szerda 19.30 Kövek, Bérletszünet, Krúdy Kamara

December 20., csütörtök 19.30 Kövek, Bérletszünet, Krúdy Kamara

December 21., péntek 19.00 Illatszertár, Bérletszünet, Nagyszínpad

HEVES VÉRMÉRSÉKLETÛ LESZ A MI OSCARUNK
A Megdönteni Hajnal Tímeát, illetve a Víkend címû

filmekbõl is ismerjük Simon Kornélt, a színészt, aki de-
cember 14-én a Móricz Zsigmond Színházban az Oscar
címû vígjáték rendezõjeként debütál.

A sármos mûvész számára nem ismeretlen Nyíregyhá-
za, hiszen gyermekkorában, amikor Kazincbarcikán éltek
a szüleivel, gyakran meglátogatták itt az édesanyja unoka-
nagybátyját, akinek családjával máig tartják a kapcsolatot.
A rokonságból van olyan, aki most is a városunkban él. A
Centrál Színház által bemutatott Illatszertár címû László
Miklós darab sokunk számára marad emlékezetes; néhány
éve a VIDOR Fesztiválon elnyerte a legvidorabb elõadás
címet. Ebben Asztalos urat Simon Kornél alakította.

– Örömmel láttam, hogy a Móricz Zsigmond Színház is
bemutatta ezt a mûvet – nyilatkozta lapunknak. – Épp teg-
nap játszottuk mi is újra Pesten. A premierje 2012-ben
volt, de annyira szereti és igényli a közönség ezt a lélek-
emelõ történetet, hogy azóta levehetetlen mûsorunkról. A
Pletykafészekkel is szerepeltünk a régi Szabadtéri Színpa-
don, sõt, nyolc-tíz évvel ezelõtt egy utazó elõadással is
felléptünk itt. Nagyon örültem, amikor Kirják Róbert, a
Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ igazgatója, valamint
Göttinger Pál fõrendezõ megkérdezték, lenne-e kedvem
megrendezni az Oscar címû darabot. Ez egy remekül
megírt, a legjobb moliére-i hagyományokon alapuló fran-
cia vígjáték, amelyiknek ráadásul van egy nagyon komoly
és mély mondanivalója. Bár az elõadás alatt jókat nevet-
nek a nézõk, de hazafelé tartva bizonyára lesznek, akik
elgondolkodnak a látottakon. A társulat több tagját már
korábban is ismertem: Gulácsi Tamást és Rák Zoltánt pél-
dául a Pesti Magyar Színiakadémiáról, Martinkovics Má-
téval a szentesi gimnázium dráma tagozatára jártunk, ha
nem is ugyanabban az idõben, ráadásul a szüleim most is
Szegeden élnek, ahol õ felnõtt, így van közös témánk.
Puskás Tivadarral is régi (a) jó a kapcsolat, hiszen a fiával,
Petivel több alkalommal játszottam együtt Budapest nem
egy színházában.

SIKERES VÍGJÁTÉKOKAT RENDEZETT

Mostani munkáit tekintve, úgy tûnik, mindinkább a ren-
dezés felé orientálódik. Mint elmondta, ennek az az oka,
hogy mindkettõ –  a színészet és a rendezés –  tud számá-
ra olyan pluszt adni, amit a másik nem képes. Próbálja
egyensúlyban tartani a kettõt, mert ezek serkentõen hat-
nak egymásra, fej-fej mellett haladnak a személyisége és
a képességei formálásában. Minden rendezõ szeretné raj-
ta hagyni a „keze nyomát” az általa színpadra vitt dara-

bon, de arra jött rá, egy-két korábbi ötlete nem biztos,
hogy helytálló volt; felesleges lenne belepasszírozni azo-
kat az elõadásba. A jól szabott zakóra szokták mondani,
hogy annyira remek a szabása, hogy ezt észre sem lehet
venni. Véleménye szerint vonatkozik ez az õ munkájára
is. Hagyni kell érvényesülni a mûvet, a darab sajátossága-
it, a mondanivalót és a színészeket, s el kell tekinteni a
rendezõi „csinálmányoktól”. Így aztán sor került egy bi-
zonyos sallangtalanításra, ami által egységesebbé válik az
elõadás, jobban érvényesül a mûvészek játéka. Számta-

lan vígjátékban szerepelt, rendezett is jó néhányat, ame-
lyek szép sikert arattak, így kialakult már ebben egy kis
rutinja. Szándéka szerint heves vérmérsékletû, sodró len-
dületû elõadás lesz a mi Oscarunk, amelyet a Krúdy Ka-
marában mutatnak be. Ennek kimondottan örül, mert kö-
zel ülnek a nézõk, ami természetesebb, közvetlenebb já-
tékmódot tesz lehetõvé.

NEM LEHET AZ EGÉSZ ÉLETET
HAZUGSÁGBAN LEÉLNI

– A darab központi alakja nem Oscar, hanem egy
szappangyáros, akit Puskás Tivadar alakít – folytatta. – A
történet az õ meglehetõsen furcsa napjáról szól, amikor fény
derül például arra, hogy a lánya nem is az, akinek hitte,
nem vár valójában gyermeket, bár magát nagyon okosnak
tartja, az alkalmazottja ellop tõle húszmillió frankot... A
darab legfontosabb üzenete, amit a Kosik Anita által ját-
szott Jacqueline ki is mond: „Nem lehet az egész életet
hazugságban leélni.” Ezt fejtegeti tulajdonképpen az egész
mû, nagyon humoros formában. Szeretek itt dolgozni, úgy-
hogy örülnék, ha lenne folytatása a társulattal közös mun-
kának. Hamarosan itt a karácsony, amit a feleségem, Gryllus
Dorka családjával együtt ünnepelünk. Legalább húszan
gyûlünk össze a nappali szobánkban egy megterített ping-
pongasztal mellett, hiszen csak így férünk el.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Simon Kornél
Fotó: Németh Gabriella
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December 16., vasárnap 18.00 Nyír-
egyháza Spartacus–MTE labdarúgó-
mérkõzés közvetítése

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

KISHÚGOT KAPOTT A SZPARI
EURÓPÁBAN EGYEDÜLÁLLÓ TEREMBEN KÉSZÜLHETNEK AZ AEROBIKOSOK

Tiszavasvári út, raktárépületek, hangá-
rok egymás mellett. Az arra közlekedõk
közül senki meg nem mondaná, hogy az
egyikben egy tornacsarnokot alakítottak ki.
Hónapok óta dolgoztak a szakemberek, és
az épületbe lépve egyedülálló körülmé-
nyek fogadnak.

– Ennek a szõnyegnek az egyik fele ke-
mény, a másik oldala puha. Speciálisan
tornához lett kifejlesztve. De a szivacsgöd-
rünk is egyedi, egy fém emelvényt készí-
tettünk, a több méter mély gödröt pedig
speciális, erre a célra gyártott szivacsok-
kal töltöttük fel. Itt gyakorolhatják az ug-
rásokat a gyerekek – mutatta be az ezer
négyzetméteres termet Hubacsek László
vezetõedzõ.

Õ Budapestrõl érkezett, korábban ott

foglalkozott aerobikoktatással. Ma 135
gyerek felkészülését irányítja a Nyíregy-
háza Spartacusnál. Igen, nem elírás, a
Spartacusnál. Már torna szakága is van a
klubnak.

– Jelenleg 98 százalékban lányok alkot-
ják a csapatot, de várunk további fiúkat
is, akik szeretnének tornázni, aerobikozni.
Eddig a Szparinak csak labdarúgó-együt-
tese volt, most mondhatjuk, hogy kapott a
focicsapat egy kishúgot – emelte ki Révész
Viktória megnyitójában.

A tulajdonos Révész Bálint szeretett vol-
na egy olyan helyet kialakítani, ahol a gye-
rekek biztonságosan, jó körülmények kö-
zött készülhetnek. A beruházás magántõ-
kébõl valósult meg.

– Nyíregyházán is tehetséges gyerekek
vannak, most kaptak egy lehetõséget, hogy

megmutassák, mit tudnak. Nagyon jó a
várossal a kapcsolat, ez a tornacsarnok a
társadalmi szerepvállalás része, szeretném
ezzel az itt élõ fiatalokat segíteni – hang-
súlyozta Révész Bálint tulajdonos.

Tavasz óta készülnek a csapat tagjai, de
csak most költözhettek az új helyre. A szü-
lõk is szombaton láthatták elõször a torna-
csarnokot.

– Egy nemzetközi verseny lesz az elsõ
komolyabb fellépésünk, majd a Magyar
Kupában szeretnénk elindulni. Nagyon lel-
kesek a lányok, és számunkra a legfonto-
sabb, hogy jól érezzék magukat, élvezzék
a mozgást. Olyan eszközökkel szereltük fel
a termet, mely az ízületeiket is kíméli. Bár-
mikor csatlakozhatnak hozzánk azok, akik
szeretnének aerobikozni, egyetlen feltétel,

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Révész Bálint tulajdonos közösen adták át a
tornacsarnokot

A Nyíregyháza Spartacus Torna Club csapata felavatta az új termet

hogy betöltsék a 3 éves kort – mondta
Takácsné Gál Krisztina edzõ.

Az ünnepélyes teremavatáson dr. Kovács
Ferenc is részt vett. Nyíregyháza polgármes-
tere szerint ezzel tovább bõvült a fiatalok
számára a lehetõség, hogy sportoljanak.

– Örülök a tornacsarnoknak, mert láttam
már ezeket a lányokat versenyezni, tudom,
hogy komoly eredményeket értek el. Szak-
képzett oktatók, jól felszerelt terem várja
õket. Ez nagy öröm számunkra, büszkék
lehetünk rá. Ahogy a vezetõedzõ elmond-
ta, ilyen körülmények nemcsak az ország-
ban, de szinte Európában sincsenek – tette
hozzá dr. Kovács Ferenc polgármester.

Az átadón a gyerekek kis ízelítõt is ad-
tak tudásukból, mely szintén egyre köze-
lebb van az európai elithez.

ÚJ NÉV A SERLEGEN

Harminckét csapat, nyolc csoportban
vett részt a hetedik Tiszántúli Takarék Te-
remlabdarúgó Tornán. Mindhárom napon
telt ház elõtt játszottak a csapatok és kö-
zönségszórakoztató produkciók tekinteté-
ben nem volt hiány. Az egyenes kieséses
sorozatban öt alkalommal is csak bünte-
tõkkel dõlt el a továbbjutás sorsa, és így
volt ez a döntõben is! A fináléban a Real
Ta-Te legyõzte az Autonet FC gárdáját, így
új név került a serlegre. Az eredményhir-
detésnél Kõhalmi Richárd, a Nyíregyházi
Sportcentrum ügyvezetõje értékelte a tor-
nát, majd Kola János, a Tiszántúli Takarék-

December 14., péntek 19.00 Bánki tor-
naterem, Sunshine NYIKSE–Mezõbe-
rény kosárlabda-mérkõzés
December 16., vasárnap 13.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–MTE
labdarúgó-mérkõzés
December 16., vasárnap 16.30 Conti-
nental Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
MEAFC kosárlabda-mérkõzés

szövetkezet igazgatója jelezte, jövõre is szí-
vesen támogatják az eseményt.

EREDMÉNYEK:
3-4. helyért: Nyírségi Ragadozók–
Offside Sport Cafe 2:0
Döntõ: Real Ta-Te FC–Autonet FC 0:0,
büntetõkkel 2:1
A torna gólkirálya: Kovács Róbert, Real
Ta-Te FC
A torna legjobb játékosa: Fabu Márton,
Offside Sport Cafe
A torna legjobb kapusa: Gazsi Tamás,
Autonet FC

Eredményesen zárták az NYVSC Kard és
Kerekesszékes Vívó Szakosztályának ver-
senyzõi a Gerevich-Kovács-Kárpáti Re-
ménység körversenyt, melyet a Vasas te-
remben rendeztek. Szántó Dávid (balra)
egész nap veretlenül versenyzett, csak az
aranyéremért vívott asszóban maradt alul,
de így is egy remek ezüstéremmel zárta a
szezont. Nyíri Villõ (jobbra) is remekül ví-
vott, az õ 5. helye is értékes!

EZÜST ÉS ÖTÖDIK HELY
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PROGRAMOK OROSI ADVENT
December 14-én 16.00: harmadik adventi gyertya-

gyújtás. Helyszín: XX. sz. Emlékpark. Lucázás – a
Nefelejcs Óvoda mûsora. Helyszín: Nefelejcs Óvo-
da, Oros, Deák F. u. 2. December 16-án 16.30: a
Cantemus Kórus jótékonysági hangversenye az orosi
római katolikus templomban. December 22-én 15.00:
negyedik adventi gyertyagyújtás. Ünnepi mûsor, ven-
déglátás. Helyszín: XX. sz. Emlékpark.

(Rossz idõ esetén minden programot az orosi Her-
man Ottó Tagintézmény ebédlõjében tartanak meg.)

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYÛJTÉS
Adománygyûjtés a gyermekosztálynak. Már hagyo-

mány, hogy idén karácsonykor 5. alkalommal elláto-
gat Pancsi bohóc (Csordás Anikó) a Jósa András Okta-
tókórház Gyermekosztályára (illetve tervei között sze-
repel az anyaotthon), hogy az ott fekvõ kicsiknek örö-
met varázsoljon az arcára. Ehhez várja a lelkes ado-
mányozók felajánlásait: a kórházba játékokat, plüssö-
ket, az anyaotthonba pedig száraz, illetve tartós élel-
miszereket, játékokat, ruhákat, édességeket. Pancsi
bohóc kéri a felajánlókat, hogy nevüket írják rá a do-
bozokra, táskákra, hiszen karácsonykor egy ásvány-
karkötõt sorsolnak ki közöttük. A felajánlásokat a kö-
vetkezõ címre várja: Nyíregyháza, Bujtos utca 27/A
vagy Nagykálló, Kossuth utca 116. Elérhetõség: +36-
20/553-4427.

CIPÕSDOBOZ-AKCIÓ
A Kelet-magyarországi Speciális Mentõ Egyesület

tagjai – együttmûködve a Baptista Szeretetszolgálattal
– idén is várják a nyíregyháziak adományait a város
karácsonyfája alatt, a Kossuth téren. Az akció decem-
ber 20-áig tart, mindennap 17.00–19.00 óra között
várják a segíteni szándékozókat.

A csomagokba elsõsorban játékokat, könyveket,
nem romlékony édességeket tegyenek, vagy például
íróeszközöket, piperecikkeket. Az elkészített csoma-
gokra kérik, írják rá, hogy hány éves leánynak vagy
fiúnak szánják.

TOVÁBB SZÓL A SUNSHINE FM
– ÚJABB 7 ÉV JÖN!

A Sunshine Rádió Kft. újabb 7 évre, plusz 5 év hosszab-
bítási lehetõséggel kapott mûsorszolgáltatási jogosult-
ságot Nyíregyházán a 99,4 MHz-en. A rádió hírszer-
kesztési stratégiája változatlanul is a helyi hírekre épül
majd, különös tekintettel a közéletre, sportra, kultúrára
és kiemelten a közlekedésre, útinformációkra.

A város életében meghatározó rádió 2001-ben in-
dult, de már korábban is, 1995-tõl hallható volt helyi
mûsorszolgáltatás a 99,4 MHz-en. Ez egyedülálló a
rádiók történetében, és a mostani döntés is történelmi
jelentõségû abból a szempontból, hogy a 99,4
Sunshine FM az egyedüli olyan kereskedelmi rádió a
megyeszékhelyen, amelynek tulajdonosi köre és irá-
nyítása is helyi, ezáltal a nyíregyházi és a megyei in-
formációk, illetve a helyi értékek közvetítését tartják
továbbra is szem elõtt.

EÖTVÖS ÉS ZAY SZALAGAVATÓ AZ  NYTV  MÛSORÁN

A hétvégén az Eötvös és a Zay végzõs diákjainak szalagavatós mûsorát tekinthetik meg a Nyíregyházi Televízi-
óban. Vetítések: szombat 20.30, vasárnap 9.30 és 22.00, szerda 20.00 és csütörtök 8.30. Az elkövetkezõ hetek
mûsorrendjérõl folyamatosan tájékoztatjuk majd Önöket.

ADVENTI PROGRAMSOROZAT az Orosért Közéleti
Egyesület szervezésében december 15-én és 22-én 15.00
órától a volt orosi termelõi piacon (Meggyes u. sarok).
Gyertyagyújtás, kulturális mûsorok, vendéglátás. 15-én:
cipõsdoboz-akció.

ZENÉS BÁBJÁTÉK. A Burattino Bábszínház december
15-én 16.00 órakor várja az érdeklõdõket a Korzó Bevá-
sárlóközpont B épület II. emeleti bábszínháztermében tar-
tandó õsbemutatóra. Wass Albert: Mese az erdõrõl (zenés
bábjáték). Báb-látvány: Sebõk Réka, zene: Kazár Pál, ren-
dezõ: Tóth Károly.

KICSI GESZTENYE KLUB december 16-án 11.00, 15.00
és 17.30-tól a Váci Mihály Kulturális Központban. Az elõ-
adás 60 perc, szünet nélkül.

JÓSAVÁROSI ÜNNEPVÁRÓ. Karácsonyi családi nap a
Dongó Együttessel – ajándékkészítés december 16-án
13.00 órától. A Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület karácso-
nyi ünnepsége december 18-án 14.00 órától. Karácsony-
ra elkészülhet! – ajándékok készítéséhez adnak segítsé-
get – december 19-én 17.00 órától. Helyszín: Jósavárosi
Mûvelõdési Ház. Információ: személyesen; 42/448-005,
70/611-0314; josavaros@vacimuv.hu, www.vacimuv.hu.

ROZSRÉTSZÕLÕI GYERTYAGYÚJTÁS A KÖZPONT-
BAN. December 16-án 16.30-tól; mûsort adnak: Nyíregy-
házi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tag-
intézménye. 23-án 10.30-tól; mûsort adnak: Görögka-
tolikus Egyházközség gyermekei.

ADVENTI ÁHÍTAT a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszo-
nya Társszékesegyházban. December 16-án 17.00: Adventi
zenés áhítat – Bárdos Lajos kórus. 23-án 17.00: Ünnepi
Vesperás – Ökumenikus Szkóla.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 18/4 szám
bemutatása december 17-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban.

SÉTA. TÁRSASÁG. EGÉSZSÉG. December 18-án 10.00
órától sétára várják az érdeklõdõket. Gyülekezõ a 100 Éves
Patikánál (Hatzel tér 1.). A séta vezetõje Ilyés Gábor, az

„Amirõl az utcák mesélnek” most megjelent könyv írója,
amibõl az elsõ 10 érkezõ ajándék példányt kap.

KARÁCSONYI KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS, ajándék-
készítés gyerekeknek december 18-án 10.00 órától az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Bõvebb információ, cso-
portok részére elõzetes bejelentkezés: 42/462-400.

KARÁCSONYKÖSZÖNTÕ A JÓSAVÁROSBAN VER-
SEKKEL, ÉNEKKEL. A Jósavárosi Irodalmi Kör december
19-én 10.00 órakor kezdõdõ összejövetelén várja tagjait
és az érdeklõdõket a szeretet ünnepére. Témavezetõ: dr.
Szabó Gyuláné. Helyszín: Nyírség Könyvtár Alapítvány,
Ungvár stny. 5.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – Zenei élet Nyíregyházán a
XX. század elsõ felében – december 19-én 16.30-tól a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: Tóth Sándor.

KETTEN AZ ÚTON – beszélgetés Vidnyánszky Éva ny.
magyartanárral (Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház
igazgatójának édesanyjával) és tanítványával, Tarpai Vik-
tóriával (az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház mûvé-
szével) december 19-én 17.00 órától a Városmajori Mû-
velõdési Házban. Közremûködik: Balogh Géza újságíró
(A sátán fattya c. film forgatókönyvírója), Dézsi Darinka
színésznõ, Karap Zoltán zenész, Nagy Zsófia Gitta vers-
mondó, Mokánszki Bálint és Bucilla Olívia Lolita (a Bíbor-
ka AMI Szabolcs DSE csoportjának táncosai). Díszven-
dég: Pregitzer Fruzsina színmûvésznõ.

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE Nyír-
egyházi Csoportja várja az érdeklõdõket december 19-én
17.00 órakor tartandó karácsonyi évzáró baráti összejö-
vetelére, melyen a Szent Imre Katolikus Gimnázium szín-
játszó csoportja karácsonyi mûsorral kedveskedik. A szín-
játszó kört vezeti és a mûsort betanította: Szupkay-Papp
Mária tanárnõ. Adventi áhítatot dr. Gaál Sándor, a Nyír-
egyháza-Városi Református Egyházközség esperes-lelki-
pásztora mond. Helyszín: Szent Imre Katolikus Gimnázi-
um kápolnája (Ungvár sétány 19.). A rendezvény nyilvá-
nos és ingyenes.

A BESSENYEI TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE december
20-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

KARÁCSONYI KONCERT december 20-án 18.00 órá-
tól az Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szõlõs-
kerti Angol Kéttannyelvû Tagintézményében.

ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK ORIGAMIBÓL címû ki-
állítás Ács Mónika alkotásaiból a VOKE Vasutas Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtárban. Megtekinthetõ: december 20-
áig, ingyenesen.

KARÁCSONYI HANGVERSENY a Piccoli Archi Ifjúsá-
gi Zenekarral december 21-én 18.00 órától a Kálvin téri
református templomban. A belépés díjtalan!

SPIRITUÁLIS KIÁLLÍTÁS. Az Átutazók Egyesület Az irá-
nyított káposztalé c. spirituális kiállítása a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Megtekinthetõ: december 31-éig.

Balogh Béla, a Sunshine Rádió Kft. tulajdonos-ügy-
vezetõje a jövõrõl szólva azt emelte ki, hogy a rádió
hírszerkesztési stratégiája változatlanul is a helyi hí-
rekre épül majd, különös tekintettel a közéletre, sport-
ra, kultúrára és kiemelten a közlekedésre, útinformá-
ciókra. A népszerû zenei kínálat is megmarad, sõt, a
jövõben nagyobb teret kapnak a magyar és helyi ze-
nekarok, énekesek. Továbbra is nagy hangsúlyt fektet
a rádió a társadalmi szerepvállalásra. Támogatja a
sport-, a kulturális és zenei programokat, illetve saját
rendezvényekkel is elõrukkol amellett, hogy számos
nemes ügy mellé áll. A jövõ évben több fejlesztés is
elindul a rádióban. Nagy hangsúlyt kap az informati-
kai fejlesztés, a közösségi média felületek aktív hasz-
nálata, és az évek óta bevezetett clubcard-rendszer-
rel is vannak további terveik.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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„A KÁLLAY NEMZETSÉG ÕRZÕJE”
A Nyírvíz-palota homlokzatán a

Kállay család címerét ábrázoló cé-
gér, Sebestyén Sándor szobrászmû-
vész alkotása betérésre, a második
emelet egyik lakásában ideiglene-
sen elhelyezett Kállay Gyûjte-
ményben lévõ kincsek megtekin-
tésére invitál.

Az egyedi gyûjteményt dr.
Kállay Kristófnak köszönheti Nyír-
egyháza, aki diplomataként, a Szu-
verén Máltai Lovagrend szentszé-
ki nagyköveteként lett ismert Ró-
mában, ahol ötven évet élt. Magán-
gyûjteménye a külföldön fellelt ma-
gyar kultúra szellemi és tárgyi ér-
tékeit tartalmazza. Ezt felajánlása-
ikkal gyarapították a Rómában élõ
barátai, például báró Apor Gábor
és õrgróf Pallavicini Hubert is.

Dr. Kállay Kristóf 1989–90-ben megbeszéléseket foly-
tatott a város vezetõivel és úgy döntött, hogy gyûjtemé-
nyét szülõvárosának adományozza. A város vezetõi ígé-
retet tettek arra, hogy az értékes gyûjteményt a Jósa
András Múzeum részeként egyben tartják, tudományo-
san feldolgozzák és a nagyközönség számára láthatóvá

teszik. A Kállay Gyûjteményt
1993. március 10-én nyitották
meg.

Dr. Kállay Kristóf 1997-ben
hazatelepült Kállósemjénbe,
2001-ben Nyíregyháza díszpol-
gárává választotta. Gyûjtemé-
nyét 2004-ben véglegesen Nyír-
egyházának, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyének adományozta.

A Kállay család leszármazot-
tainak, a velük leányágon rokon
Ilosvay famíliának és mások fel-
ajánlásainak köszönhetõen fo-
lyamatosan újabb és újabb ado-
mányokkal gyarapodik a gyûjte-
mény, amely állandó és idõsza-
ki kiállításokkal várja a látoga-
tókat. A gyûjtemény része továb-
bá a tízezer kötetes könyvtár,

kortörténeti értékû fotók, dokumentumok, Kállay Mik-
lós egykori miniszterelnök levelezése. A gyûjteményben
híven õrzik és ápolják egy õsi magyar nemesi család
tagjainak emlékét!


