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2019-BEN IS OLVASSÁK A NAPLÓT!

Már csak pár nap és elérkezik az év legjobban várt ünnepe, a karácsony. Friss
fenyõ-, valamint bejgliillat lengi be az otthonokat, és szeretet költözik az emberek
szívébe. Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve a Város-Kép Nonprofit Kft.
minden szerkesztõsége békés, meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és na-
gyon boldog, sikerekben gazdag új esztendõt kívánjon mindannyiuknak! Köszön-
jük nézõinknek, olvasóinknak és partnereinknek, hogy az idén is bennünket válasz-
tottak. Hetilapunk az ünnepeket követõen legközelebb január 11-én, pénteken jele-
nik majd meg, de addig sem maradnak le a városunkat érintõ legfrissebb hírekrõl. A
Nyíregyházi Televízióban és a www.nyiregyhaza.hu weboldalon naprakész infor-
mációkkal fogunk szolgálni. Áldott ünnepeket!

Bár az adventi idõszak hamarosan véget ér és négy
nap múlva itt a karácsony, a Nyíregyházi Advent prog-
ramsorozata addig is csalogatja a városban élõket és a
vendégeket, sõt, azt követõen is. Lapunk következõ meg-
jelenéséig is szeretnénk egy kis segítséget nyújtani eb-
ben, ezért összeszedtük a legfontosabbakat.

A Könyvtárak Karácsonya (az ünnepvárás jegyében)
keretében kézmûves foglalkozások zajlanak még e hét
vasárnapig a Városháza ebédlõjében, 15–18 óra között,
a Mikulásházban pedig a nagyszakállú fogadja a kicsi-
ket, 9–12 és 15–19 óra között. A Kossuth téri színpad
hétvégi programja: december 22-én, szombaton 16.30-
kor a Móricz Zsigmond Színház elõadásában a Diótörõ
meséjét láthatják Dézsi Darinka, Tóth Károly és Nagyidai
Gergõ fõszereplésével. Másnap, vasárnap 16.30-tól a
negyedik adventi gyertya meggyújtása idején Szulák
Andrea lesz a sztárvendég. Mindennap hattól pedig ut-

cazene várja a nyíregyháziakat, valamint a látványos,
óriási körhinta, amikor pedig csendes a fõtér, akkor a
finomságok, például a John Bull terasz helyén épített
házikóban december 23-áig.

BULI ÉS KONCERT

Az óév utolsó és az új év elsõ napja is a hagyományok-
nak megfelelõen telik, már ami a programokat illeti. De-
cember 31-én, a Városi Szilveszteren DJ Hajnal pörgeti
majd a korongokat este nyolctól, a sztárvendég a
Desperado (tíztõl), az éjféli himnuszt, tûzijátékot és pol-
gármesteri köszöntõt követõen pedig fél egytõl a Cory/
Happy Gang produkciót láthatják. 2019. január 1-jén 17
órától a Continental Arénában pedig már a 32. Újévi Kon-
certet adja a nívódíjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar a
majorette csoportjaival.

PROGRAMOK A MELEGBEN

S aki inkább a melegben szeretne programokat, annak min-
denképpen javasolható a Munkácsy 50 (azaz, most már 51...)
kiállítás a Jósa András Múzeumban, mely Pákh Imre beleegye-
zésével január 6-áig marad Nyíregyházán. A rendkívüli be-
mutatót a két ünnep között csökkentett összegért (egységesen
500 forintért), regisztráció nélkül tekinthetik meg Nyíregyhá-
za város vezetése és a Jósa András Múzeum ünnepi ajándéka-
ként. S ha valaki a szobából sem szeretne kimozdulni, jó szív-
vel ajánljuk számára a Nyíregyházi Televízió év végi kínála-
tát, benne koncertekkel, kisfilmekkel, hangversenyekkel, a
Nyíregyházi Egyetemmel együttmûködésben elkészült Aka-
démiai Kaszinó friss epizódjaival, éves visszatekintõvel, de-
cember 30-án és másnap pedig például a színház többször
díjazott Carmen elõadásával, a LIKE 4 tehetségkutató gálá-
val, a VIDOR zenés összeállításával és a szalagavatók leg-
jobb pillanataival. (Részletek folyamatosan: nyiregyhaza.hu.)
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KARÁCSONYKOR (IS)
A SZERETET
MINDENKINEK JÁR
...MÉG 102 ÉVESEN IS

JEGYZET

Fotelben, pléddel betakarva, ablak
elõtt ülni és kitekinteni. Nézni az utcán
elhaladó embereket, és várni. Várni egy
rokoni szóra, egy ölelésre, egy látoga-
tásra. Bár évek óta nem érkezik senki,
de most hátha. Talán. Hiszen közeleg a
karácsony, csodák pedig vannak.

...Ebben bízik az egyik nyíregyházi
szeretetotthonban élõ, 102 éves Annus-
ka néni is. Hogy valakinek hiányzik,
hogy valakinek eszébe jut, hogy valaki
megfogja a kezét szenteste... Annuska
nénit évek óta nem látogatják a gyere-
kei és az unokái. Õ már csak a gondo-

zóitól kapja meg azt a szeretetet és tö-
rõdést, ami karácsonykor (is), minden-
kinek jár.

Annuska nénihez hasonlóan azonban
sokan várnak csodára. Hogy szeretetet
kapjanak és adjanak... Éppen ezért az
ízlésesen megdíszített ajándékdobozok
mellett, talán sokkal fontosabb lenne
ebben meglátni a karácsony lényegét.
Hiányozni valakinek és mikor érezzük,
hogy nekünk is hiányzik valaki: ebben
rejlik a szeretet ereje, ami a legfonto-
sabb érték az életben.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

KARÁCSONYFA-DÍSZÍTÉS
A Móra Ferenc Általános Iskola Pe-

tõfi Sándor Tagintézményének 7. a osz-
tályos tanulói is segédkeztek a borbá-
nyai közös karácsonyfa feldíszítésé-
ben. Ajándékdobozokkal és szalon-
cukrokkal tették szebbé a szeretet ün-
nepének jelképét.

1500 AJÁNDÉKCSOMAG
Idén is megszervezte jótékonysági

akcióját a kormányhivatal. Román Ist-
ván kormánymegbízott felhívására a
hivatalok munkatársai több mint 1500
ajándékcsomagot ajánlottak fel a me-
gyében élõ nehéz sorsú és beteg gyer-
mekek részére.

KARÁCSONYI KONCERT
Idén is megtartották a Városi Kará-

csonyi Koncertet, amelyen a Szabolcsi
Szimfonikus Zenekar és a Nyíregyházi
Cantemus Kórus Vegyeskara lépett fel,
Szabó Soma, Liszt-díjas karnagy veze-
tésével. Az ünnepségen dr. Kovács Fe-
renc polgármester mondott köszöntõt.

VÁCIRA EMLÉKEZTEK
Városunk szülötte, Váci Mihály em-

lékére koszorúzták meg – 94. szüle-
tésnapja tiszteletére – a Bessenyei té-
ren álló szobrát és a kulturális központ
elõtt felállított emléktáblát. A rendez-
vény a róla elnevezett kulturális köz-
pontban folytatódott.

KARÁCSONYI AJÁNDÉK
A Nyíregyházi Család- és Gyermek-

jóléti Központ idén harmadik alkalom-
mal rendezte meg karácsonyi ado-
mánygyûjtõ akcióját. Közel 30 szpon-
zor segítségével több mint száz gyer-
mek kapott ajándékot.  Az akcióhoz az
önkormányzat is csatlakozott. 

FELAJÁNLÁS A KÓRHÁZNAK
Három darab mellszívó készüléket

adományozott a NaturAqua és a Ko-
raszülöttekért Közhasznú Egyesület a
Jósa András Oktatókórház Koraszülött
részlegének. Ezen kívül az osztály ka-
pott sapkákat, takarókat, lepedõket,
pelenkákat és inkubátorpólókat is.

ÜNNEPSÉG AZ ALVÉGESIBEN
„Kis karácsony, nagy karácsony...”

címmel, a generációk összefogásával
valósította meg karácsonyi rendezvé-
nyét az Alvégesi Nyugdíjas Egyesület
a Váci Mihály Kulturális Központ fenn-
tartása alatt mûködõ Alvégesi Mûve-
lõdési Házban.

A FÉNY FELÉ
Sediánszky Nóra, a Móricz Zsig-

mond Színház mûvészeti tanácsadó-
ja, dramaturg és fordító mutatta be
múlt hét kedden A fény felé címû har-
madik útirajzi kötetét a Bencs Villá-
ban mûvésztársaival, sanzonokkal és
felolvasással színesítve.
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KIOKOSÍTOTTÁK A ZEBRÁT A KORÁNYIN!
VILLOGNI KEZD, HA RÁLÉPÜNK!

 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
a téli gyermekétkeztetés igénybevételérõl

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

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

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

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

Az ingyenes szünidei étkezést a 2018/2019. tanév téli szünetében a szünidõre esõ
3 munkanapon lehet igénybe venni: 2018. december 27-étõl 2019. január 2-áig.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a téli szünet idõtartama alatt az
étkeztetést házhoz szállítással biztosítja az arra jogosultak számára. Hétköznap
10.00–14.00 óra között az ételeket lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg a
gyerekek.

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

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

Nyíregyháza, 2018. december 15.
Dr. Krizsai Anita

osztályvezetõ

Intelligens gyalogosvédelmi rendszert,
úgynevezett okoszebrát telepítettek a Ko-
rányi Frigyes utcára. A kétmillió forint ér-
tékû beruházást a Generali a Biztonságért
Alapítvány finanszírozta közérdekû köte-
lezettségvállalásból. A temetõ és a piac
közötti gyalogos-átkelõhelyen gyakoriak a
balesetek, ezért az önkormányzat is üd-
vözölte az okoszebra kialakítását.

– Nagyon veszélyes volt korábban itt át-
kelni az úttesten, engem már majdnem el-
ütöttek – felelte egy nyugdíjas hölgy, ami-
kor azt kérdezték tõle, mennyire veszélyes
átkelni a Korányin, a temetõ és a piac
között. Tény, hogy a négysávos úton több
ezer autó fordul meg naponta a piac, a te-
metõ, illetve a bevásárlóközpont között pe-
dig számos gyalogos közlekedik. Emiatt
gyakori itt a gázolás is.  Legutóbb  október
közepén például két nyugdíjas hölgyet ütött
el egy figyelmetlen sofõr. Mindkét sérültet
kórházba kellett szállítani.

AZ ELSÕ OKOSZEBRA
A VÁROSBAN

Keddtõl villogó jelzés figyelmezteti az
autósokat ennél a zebránál, annak érdeké-
ben, hogy körültekintõbben közlekedjenek.
Az intelligens gyalogosvédelmi rendszert a
Generali a Biztonságért Alapítvány finan-
szírozta.

– Fokozottan védi a gyalogosokat, hi-
szen, amint lelépnek a zebrára, egy asz-
faltba épített villogó hívja fel az autósok fi-

gyelmét arra, hogy itt egy gyalogos kel át
és meg kell állni – fogalmazott Olt Boglár-
ka, az alapítvány képviselõje.

  PÁLYÁZNI KELLETT
  Az alapítványnál pályázni lehetett az

okoszebrára. Az idei 22 millió forintos ke-
retükbõl az ország 10 pontján alakítottak
ki ilyen modern gyalogos-átkelõhelyeket.
A zebrát a város polgármestere is tesztelte
kedd délelõtt. Dr. Kovács Ferenc azt mond-
ta, ha a villogó fény beválik, a város más
pontjain is alkalmazni fogják.

– Azért választottuk ezt az átkelõt a fej-
lesztésre, mert itt többsávos út van, vagyis
nagyobb a baleseti veszélyforrás, sok autó
jár erre és meghatározó a gyalogosforga-
lom is. Itt a piac, a temetõ, a SPAR, és a
baleseti statisztikák is azt igazolják, hogy
szükség volt erre. Egyébként pont ezért fes-
tettünk ide már 2-3 évvel ezelõtt piros zeb-
rát, de az nem volt elég hatásos. Azt re-
méljük, hogy ez az okoszebra beválik, és
máshol is tudjuk majd alkalmazni, termé-
szetesen a legbalesetveszélyesebb helye-
ken – tette hozzá dr. Kovács Ferenc pol-
gármester.

DEBRECENBEN MÁR MÛKÖDIK
Hasonló okoszebrát Debrecenben már

telepítettek. Ott beváltotta a hozzá fûzött
reményeket. A felmérések szerint az autó-
sok sokkal gyakrabban álltak meg átenged-
ni a gyalogosokat a villogó fény hatására.

 (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

SPORTSZERCSOMAG A VÁROSI ÓVODÁKNAK

2015-ben a város vezetése kezdeményez-
te, hogy a sportcélú feladatokra szánt, ám
év végére megmaradt összeget fordítsák az
óvodák sporteszköz-vásárlásra. A kezdeti 1,4
millió forintos támogatást az önkormányzat
folyamatosan emelte. Az összeg 2016-ban
például már meghaladta a 2,5 millió forin-
tot, idén pedig már összesen 4 millió forint
értékben vásárolhattak az óvodák olyan kül-
és beltéri sportfelszereléseket, mozgásfej-
lesztõ eszközöket, melyek nagyban segítik
az óvónõk munkáját és sok örömöt okoznak
a gyermekeknek a csoportszobákban vagy
az óvodák udvarán.

– Megújulnak az óvodák, bölcsõdék, de
az is nagyon fontos, hogy a gyerekek él-
vezzék a mindennapokat, tudjanak mozog-
ni, játszani. Ehhez sporteszközök, játékok
kellenek, tulajdonképpen erre szolgál ez a
4 millió forint, ami pár évvel ezelõtt még

1,4 millió forint volt, de az összeg folya-
matosan növekszik. Én minden évben el-
megyek egy óvodába, átadni a felszerelé-
seket és mindig feltöltõdök; örömmel lá-
tom, hogy mennyire örülnek ennek a gye-
rekek és az óvónõk is – hangsúlyozta dr.
Kovács Ferenc polgármester.

Az Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár
Tagintézményének óvodásai karácsonyi
mûsorral, énekekkel és tánccal köszönték
meg az ajándékokat. Dr. Adorján Gusztáv
önkormányzati képviselõ kiemelte: – Ezek
a sportszerek a gyerekek testi-lelki fejlõdé-
sét elõsegítik, az agytevékenységüket is fej-
lesztik. Most az adventi idõszakban, azt
gondolom, hogy hasznos is lesz az aján-
dék és nagyon fognak örülni neki.

A 4 millió forintos támogatás alapján egy-
egy óvoda több mint 110 ezer forint érték-
ben tudott kül- és beltéri sportfelszerelése-
ket, mozgásfejlesztõ eszközöket vásárolni.

ÚJ HULLADÉKGYÛJTÕ JÁRMÛVEK
 Egy több mint 7,3 milliárd forintos pro-

jekt keretében folytatódik a megyei hulla-
dékgazdálkodási rendszer megvalósítása,
fejlesztése.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szi-
lárdhulladék-gazdálkodási Társulás a nyer-
tes uniós pályázat keretében többek között
új hulladékkezelési technológiákkal növe-
li a  hulladék  újrahasznosításának arányát.
Az elsõként beszerzett hulladékgyûjtõ jár-
mûvek mûszaki átadása hétfõn történt, a
Bokréta utcai telephelyen. Több mint 1,1
milliárd forint értékben többek között
tömörítõlapos hulladékgyûjtõ gépkocsik,
konténeremelõ és -szállító jármûvek, nyer-
ges vontatók kerültek a társuláshoz; a leg-
több jármûvet a szelektív hulladékgyûjtés

során használják majd megyénkben. Egy
hasonló nagyságrendû, egymilliárd forin-
tos hulladékgyûjtõ edény beszerzése pedig
folyamatban van. Több tízezer edény ke-
rül majd a megyébe: vegyes  hulladék, sze-
lektív, illetve zöldhulladék gyûjtésére, to-
vábbá olyan infrastrukturális beruházások
valósulnak majd meg Kisvárdán, Nagy-
ecseden és Nyíregyházán a meglévõ telep-
helyeken, amelyek a vegyes, illetve a sze-
lektív  hulladék  kezelését szolgálják. A tár-
sulás – az eddigi rendszer szerint – a most
beszerzett jármûveket használatba adja a
saját és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
közös tulajdonában álló Észak-Alföldi Kör-
nyezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek; a
társaság a megye teljes területén végzi a
hulladék közszolgáltatását.

Az úgynevezett SafeCross okoszebra hivatalos tesztje
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BIZTONSÁGOSABB LETT A KÖZLEKEDÉS SÓSTÓHEGYRE
ÚJABB KERÉKPÁRÚT ÉS JÁRDASZAKASZ ÉPÜLT

Közel 1 kilométer hosszú és 3 méter széles gyalog- és
kerékpárút épült a Korányi Frigyes és Mogyoró utca közötti
szakaszon. Ez egy része annak az összesen 1,8 milliárd fo-
rintos csomagnak, amelyet Nyíregyháza kapott kormány-
zati forrásból területi infrastrukturális fejlesztésekre.

Újabb szakasszal bõvült Nyíregyháza gyalog- és kerék-
párút-hálózata. A Korányi Frigyes utcai szakaszt meg-
hosszabbították egészen a Mogyoró utcáig, így teljesen
biztonságossá vált a közlekedés Sóstóhegyig. Ez egy régi
terve volt az önkormányzatnak, és több lakossági kérés is
érkezett emiatt. A közel 1 kilométer hosszú és 3 méter
széles gyalog- és kerékpárutat dr. Kovács Ferenc polgár-
mester adta át.

2 MILLIÁRDOS FORRÁSBÓL

– Idén Nyíregyházán jelentõs út-, járda- és kerékpárút-
fejlesztés valósult meg. Ez a munka közel 2 milliárd forin-
tos forrásból zajlott és 33 helyszínt érintett. Épült gyalog-

kerékpárút, járda, és 7 földútból aszfaltos vagy térköves út
is. Mindezek mellett a NYÍRVV önkormányzati forrásból
10 földútból épített aszfaltos utat 2018-ban. Idén március-
ban kezdtük el a munkát, mostanra pedig már be is tudtuk
fejezni – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

A LAKOSOK NAGYON ÖRÜLTEK NEKI

– Nagyon örülünk neki, én a fiam és a menyem nevé-
ben is köszönöm. A gyerekek és az unokák is szeretnek
kerékpározni, ezért büszkék vagyunk arra, hogy Sóstóhe-

gyet is biztonságosan el lehet érni kerékpárral. Köszönjük
szépen a kivitelezést a városnak és mindenkinek, akik eb-
ben részt vettek – emelte ki Szászi Barnabás, sóstóhegyi
lakos.

A „Területi Infrastrukturális Fejlesztések keretében meg-
valósítandó lakóutcák fejlesztése, útfelújítása, járdafelújí-
tása, kerékpáros létesítmények kivitelezése” címû projekt-
nek köszönhetõen az útépítések mellett, 12 utcában, illet-
ve útszakaszon valósult meg teljes útfelújítás, 14 utcát érint-
ve újultak meg járdaszakaszok, valamint 3 kilométer
hosszan a Pazonyi úti kerékpárút.

„EZ A PROBLÉMA IS MEGOLDÓDOTT”
– Konstruktív fejlesztési idõszak van

mögöttünk. Hosszasan lehetne sorolni,
hogy az elmúlt néhány évben mennyi
minden plusszal gyarapodott Sóstógyógy-
fürdõ és Sóstóhegy. Most a kerékpárút-
nak örülünk, jó látni, hogy ez a problé-
ma is megoldódott – tette hozzá Ágoston
Ildikó önkormányzati képviselõ, kezében
a városi kerékpárhálózatot mutató térképpel.

ÉVÉRTÉKELÉS A NYÍRSÉGVÍZ ZRT.-NÉL

FEJLESZTÉS VOLT, FEJLESZTÉS LESZ
Ugyancsak idei eredmény, hogy bõvült a NYÍRSÉGVÍZ

Zrt. mûködési területe a Hodászi kistérséggel, megújult a
Kállósemjéni Szennyvíztelep, új eljárás szerint akkredi-
tálták laboratóriumaikat – saját laborral dolgoznak, sok
ezer szennyvízmintát vizsgálnak –, történtek informatikai
fejlesztések – mûszaki adatokat gyûjtenek, értékelnek, ele-
meznek –, bõvült a labor mûszaki parkja, lecserélték a
jármûpark egy részét és egy autódarut is beszereztek.

JAVUL A BEKÖTÉSI ARÁNY

– A csatornázottság tekintetében is évrõl évre javul
a bekötöttségi arány. Ezt folyamatosan mérjük, de tud-
juk, hogy több év kell ahhoz, hogy mindez „befus-
son”. Nehézséget jelent, hogy a kisebb településeken
sok az üres ingatlan és például idõs, egyedül élõ em-
berek esetében nem mindenhol van kereslet a csator-
názottságra, ugyanis kevés a vízhasználat. Szerencsére
azért általánosságban is elmondható, hogy minden
településen erõs az igény a szennyvízcsatornára való
rákötésre.

A tájékoztatás során megtudtuk, a jövõ tekintetében
továbbra is cél lesz az ivóvízkutak felújítása – több mint
200 kút van a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. mûködési területén, je-
lentõs részük a nyíregyházi vízellátó rendszerhez tartozik
–, de a szennyvízellátásban is lesznek további bõvítések,
hiszen új települések lépnek majd be, sõt, telephelybõví-
tés is várható, méghozzá Kemecsén és Szabolcsveres-
marton.

Mozgalmas évet tudhat maga mögött a NYÍRSÉGVÍZ
Zrt. Amellett, hogy bõvült a mûködési területük, fo-
lyamatosan rekonstrukciós munkálatokat is végeztek.
Az innovativitás ugyanis elengedhetetlen a társaság éle-
tében, hiszen évente 15 millió köbméter vizet értéke-
sítenek – több mint egyharmada Nyíregyházán fogy el
–, a vízszolgáltatás pedig nem szünetelhet, még ün-
nepnapokon sem.

– Csakúgy, mint minden évben, idén is szembe-
sültünk új feladatokkal – tájékoztatta szerkesztõsé-
günket Szabó Istvánné, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezér-
igazgatója. – Javarészt építési-szerelési munkálato-
kat végeztünk, de ez az év plusz teendõket is hozott.
A Nyugati elkerülõ kivitelezése miatt a közmûveket
ki kellett váltani, szükség volt az átépítésükre. Mind-
emellett gyárbõvítés is történt a városban, méghoz-
zá az Eissman Automotive Hungaria Kft.-nél. Mind-
ez azt vonta magával, hogy itt is át kellett építeni a
közmûveket.

CÉL A JÓ SZÍNVONAL MEGTARTÁSA

– Szintén kihívást jelentett, ráadásul ezzel nem
is szembesülünk minden évben, hogy új szabvány
bevezetése miatt át kellett dolgozni a minõségirá-
nyítási rendszerünket, ami sokat segít a jó színvo-
nal megtartásában. Ennek fontos eleme a kocká-
zatértékelés. Ez a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tevékenységé-
ben komoly szerepet játszik, ugyanis a közmû-üze-
meltetésben is vannak kockázatok. Mi pedig idõt
és energiát fordítottunk arra, hogy ezeket azonosít-
suk, ugyanis a cél a folyamatos, jó színvonal meg-
tartása.

(x)

A sóstóhegyiek örömmel vették birtokba az új kerékpárutat, mellyel bekapcsolódtak a városi vérkeringésbe
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BÖLCSÕDÉKET IS KORSZERÛSÍTETT AZ ÖNKORMÁNYZAT IDÉN
Ahogy arról folyamatosan beszámoltunk, több városi

intézmény újult meg idén. Nyíregyháza korszerûsítési
listáján óvodák, bölcsõdék, egészségügyi és szociális in-
tézmények, valamint önkormányzati tulajdonban lévõ
iskolaépületek is szerepeltek. Sok intézmény pályázati
forrásból korszerûsödött, most például négy nevelési in-
tézmény, hiszen befejezõdött a Bölcsõdefejlesztés Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál címû
projekt.

A munkálatok részleteirõl dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter, Jászai Menyhért alpolgármester és dr. Nagy Erzsébet,
a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény igaz-
gatója mellett a négy intézmény vezetõje, Koszta Györgyné
(Micimackó Bölcsõde), Verdes Lászlóné (Aprajafalva Böl-
csõde), Poór Sándorné (Õzike Bölcsõde) és Széles Andrea
(Napsugár Bölcsõde) számolt be.

MINDEN INTÉZMÉNYT ÉRINT

Az Aprajafalva, az Õzike és a Micimackó Bölcsõde
korszerûsödött: új lett a fal- és padlóburkolat, nyílászáró-
kat és bútorokat cseréltek, festettek, akadálymentesítették
az intézményeket, melyek fõzõkonyháit is felújították. A
projekt keretében, a negyedik, infrastrukturális fejlesztés-
sel nem érintett Napsugár Bölcsõdénél jelentõs, közel 5,5
millió forint értékû eszközbeszerzés volt. Többek között
új öltözõszekrények, pelenkázók, fejlesztõeszközök és
játékok kerültek az intézménybe. A négy bölcsõde fejlesz-
tése, a projekt közel 238 millió forintból valósult meg. Dr.

Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta: – Az önkor-
mányzat a pályázati forrásokon kívül még több mint 38
millió forintot, saját forrást fordított bölcsõdei fejlesztésekre
– nem erre a négyre, hanem – másik féltucatnyi bölcsõdé-

Dr. Nagy Erzsébet, a Nyíregyházi Gyermekjóléti
Alapellátási Intézmény igazgatója, dr. Kovács Ferenc

polgármester és Jászai Menyhért alpolgármester
a projekt beszámolóján

nél. Így az az ígéretünk, amit tettünk korábban, hogy 2020-
ig minden bölcsõde fel lesz újítva, már jövõre megvaló-
sul. Természetesen kisebb eszközbeszerzések, javítások
ezután is lesznek, de azt már a rendszer, az intézmény
költségvetése önmagában tudja kezelni.

JÖVÕRE BÕVÜLÉS VÁRHATÓ

Dr. Nagy Erzsébet, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alap-
ellátási Intézmény igazgatója kiemelte: – Hat év alatt a
kilenc önkormányzati fenntartású bölcsõdébõl nyolc
szinte teljesen megújult. Ugyan mindig van min javíta-
ni, de a nagyberuházások – mint a mostani – mellett
azokról a problémákról is beszélnünk kell, amelyek
azonnali intézkedést igényeltek az intézmények biztos
mûködéséhez, hogy a környezet megfeleljen a gyerme-
keknek és a huszonegyedik századi elvárásoknak. A
felújítások utolsó helyszíne a Tas utcai Bóbita Bölcsõde
lesz, ahol új gondozási egységet alakítunk ki, ami lét-
számbõvítéssel is jár.

JELENTÕS KEDVEZMÉNYEK

Nyíregyházán összesen kilenc önkormányzati bölcsõ-
de van. Jászai Menyhért alpolgármester azt mondta, a
különbözõ, részben önkormányzati kedvezményeknek
köszönhetõen a családok hetvenöt százaléka vagy csök-
kentett étkezési költségtérítést fizet, vagy díjmentesen ve-
heti igénybe a szolgáltatást. A megyeszékhely bölcsõdé-
iben magas színvonalú a nevelõmunka, ezért népszerû-
ek az intézmények, de mindenkinek jut hely. – Jelenleg
716 férõhellyel rendelkezünk, ám további férõhelybõví-
tésben gondolkodunk. A kihasználtság optimális, hiszen
a férõhelyekre levetítve 94 százalékos, így minden gyer-
meknek tudunk férõhelyet biztosítani.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-

la Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉR-
BEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIR-
DETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti
idõpontokban és tartalommal nyújtható be a pályázat.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes
pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.

 A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás
bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül vissza-
vonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismere-
te és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elen-
gedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
„D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További infor-
máció kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540;
42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

SZAKKÉPZÉSI KARÁCSONY
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum

immár 4. alkalommal tartotta meg kará-
csonyi ünnepségét, ezúttal az NYSZC
Inczédy György Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiuma Központi
Képzõhelyében. A legkiválóbb diákok
névre szóló oklevelet és egy ajándék-
utalványt vehettek át.

ROTARYS DÍJAZÁS
Tehetséges és hátrányos helyzetû

diákokat díjazott a Rotary Club Nyír-

egyháza. A Talentum pályázatot há-
rom kategóriában hirdette meg a klub.
200-200 ezer forint támogatásban ré-
szesült három díjazott; mellettük a
Rotary két különdíjast is választott.

RÖVID HÍREK

DIÁKTÁMOGATÁS

41 hallgatónak, összesen 1 630 000
forint összegû támogatást ítélt meg
a Rászoruló Hallgatókért Közalapít-
vány kuratóriuma. A 30 és 50 ezer

forint közötti támogatást a fiatalok
saját belátásuk szerint költhetik el.
Idén elõször elsõ évesek is jelentkez-
hettek az alapítvány pályázatára.

MINISZTERI ELISMERÉS

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
az elmúlt évek tevékenysége kapcsán
hivatkozva a bûnmegelõzés területén

végzett kiemelkedõ tevékenységére,
együttmûködésére, miniszteri elisme-
résben részesítette Tamás  Attilát,  a Vi-
kár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskola intézményvezetõjét.

ELSÕ AZ EGYETEM!
Megjelent a HVG Diploma 2019-

es kiadványa, melyben pedagógus-
képzéseket folytató egyetemek rang-
sorában az oktatói kiválóság alapján
a Nyíregyházi Egyetem végzett az elsõ
helyen.

Gincsai Andrea Panna, Vitkos Bence
és Závaczky Bálint
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HÁRMAS IKREK SZÜLETTEK NYÍREGYHÁZÁN
A RÁKÓCZI CSALÁDBAN IDÉN MÁR ÖT GYEREKKEL LESZ TELJES A KARÁCSONY

Egy babát terveztek – a 11 éves Levi és a 2 éves Noel
mellé –, de hármas ikrek érkeztek a Rákóczi családba.
Idén karácsonykor így már nem mindennapi ajándék
lesz az ünnepi fájuk alatt: ott lesz a 7 hónapos Lia,
Attila és Bálint is.

három csemeténél pedig még fokozottabban jelentkezik
mindez. Ezt azonban a Rákóczi szülõk, Ancsa és Attila
korántsem bánják. Bár keveset alszanak, sokkal több te-
endõjük lett és egymásra is alig jut idejük, õk így boldo-
gok. Öt gyermekükkel, Levivel, Noellel, Liával, Attilával
és Bálinttal.

„SOKKOT KAPTAM, AMIKOR MEGTUDTAM”

– Már volt két fiunk, de szerettünk volna egy harmadik
babát, egy kislányt is – kezdte a beszélgetést az anyuka,
Ancsa. – Miután pozitív lett a terhességi tesztem, elmen-
tem a nõgyógyászhoz, de ott csak egy petesejtet láttak.
Abban maradtunk, hogy visszamegyek két hét múlva. Így
is tettem, de ott kiderült: hármas ikreink lesznek. Elsõre
sokkot kaptam a hírtõl, le is kellett feküdnöm a rendelõ-
ben.

TELJESEN MEGVÁLTOZOTT AZ ÉLETÜK

– 27 hetes terhesen már befektettek a kórházba, 34 he-
tesen szültem meg az ikreket, Liát, Attilát, Bálintot, 1960,
1860 és 1740 grammal. Azóta teljesen megváltozott az
életünk. Minden téren. Többet kell mosni, többet kell ta-
karítani, fõzésre meg már egyáltalán nincs is idõm.

VAN, HOGY EGYSZERRE KEZDENEK EL SÍRNI

– Minden idõnket a gyerekeknek szenteljük – vette át
a szót az apuka, Attila. – Ez kihat a kapcsolatunkra is,
hiszen nem tudunk egymással foglalkozni. Ancsa egye-
dül van otthon a gyerekekkel, én meg dolgozom. Sze-
rencsére nagyon jók a kicsik, igaz, az elsõ két hónapban
hasfájósak voltak. Akkor 2-3 óránként fel kellett kelnünk
hozzájuk. Van, hogy kettõ egyszerre kezd el sírni, a har-
madik egy kicsit lustább, mindig csak késõbb csatlako-
zik be.

Az egyik legcsodálatosabb dolog, amikor kiderül, egy
kis jövevény érkezik pár hónap múlva a családba. Már
egy gyerek születése is megváltoztatja az eddig megszo-
kott menetrendet, átírja az éjszakákat és a nappalokat,

KÖZLEKEDNI IS NEHÉZ AZ 5 GYEREKKEL
– Problémát jelent, hogy nehezen tudunk az öt gye-

rekkel autóval közlekedni. Ha városon belül kell men-
nünk valahová, akkor általában Attila elmegy a na-
gyobbik fiúval, Levivel, biciklivel, én meg a másik
néggyel utánuk autóval – magyarázta az anyuka.

A szokottnál is mozgalmasabb lesz az idei karácsony a
Rákóczi családban, de õk még így is élvezni fogják min-
den percét.

– Akiknél most derült ki, hogy ikreik lesznek, azoknak
is azt üzenjük, hogy ne ijedjenek meg. Bár nagy megpró-
báltatás, de minden pillanatáért megéri. Nem félünk mi
sem attól, hogy milyen nehézségek gördülnek majd elénk,
csak sodródunk és boldogok vagyunk az öt gyerekkel.
Persze, azért alig várjuk, hogy nõjenek egy kicsit és le-
gyen pár éjszaka, amit szülõkként mi is végigaludhatunk
– tették hozzá a Rákóczi szülõk.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A hét hónapos ikrek

A Rákóczi család
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KOLLÉGIUMI FEJLESZTÉS NYÍRSZÕLÕSÖN
A Nyíregyházi Tankerületi Központ több mint 76 millió

forint uniós támogatást nyert el „Az állami fenntartású köz-
nevelési intézmények tanulást segítõ tereinek infrastruktu-
rális fejlesztése” címû pályázatban. Az összeget a Nyírszõ-
lõsön lévõ Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általá-
nos Iskola Kollégiumának fejlesztésére fordították.

A tankerületi központ igazgatója, Gaszperné Román
Margit a múlt szombati – a kollégiumban lakó gyerekek
zenés-táncos mûsorával teljessé tett – sajtóeseményen azt
mondta, a kollégiumban általános iskolás gyermekek is
laknak, így nagyon fontos volt, hogy minél otthonosabbá
tegyék a környezetet. – A Nyíregyházi Tankerületi Köz-
pont igyekezett európai uniós lehetõségeket is megpályázni

és a saját forrásaival kiegészíteni, hogy a kollégista iskolá-
sok a mindennapjaikat korszerû, otthonos körülmények
között tölthessék.

IDÕSZERÛ VOLT

– A felújítás nagyon idõszerû volt az épület leromlott
állapota miatt. Több helyen beázott és már nem volt mél-
tó ahhoz, hogy megfelelõ szintû kollégiumi ellátást nyújt-
son. Örülünk, hogy ez a fejlesztés megvalósult, viszont az
udvarra érkezve látjuk azt, hogy van némi teendõ, amivel
még hozzájárulhatunk a fejlesztéshez. Lehet tovább szé-
píteni és csinosítani a környezetet azért, hogy a gyerekek
minél jobb körülmények között lakhassanak és készülhes-
senek a tanulásra – fogalmazott Jászai Menyhért alpolgár-
mester, a városrész önkormányzati képviselõje.

TOVÁBBI FEJLESZTÉS VÁRHATÓ

A beruházás elsõdleges célja, hogy megteremtse töb-
bek között a hatékony tanulás tárgyi eszközeit. A projekt
megvalósítása során a tanuló- és lakószobák, valamint a
közösségi tanulásra alkalmas helyiségek újultak meg.
Nyílászárókat cseréltek, laminált padló burkolást kaptak
a szobák és új bútorokkal szerelték fel a kollégiumot. A
folyamatos beázások megszüntetése érdekében megjaví-
tották a tetõszerkezetet, valamint kifestették az egész épü-
letet. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tervei között sze-
repel a kollégium további fejlesztése.

TANKERÜLETI BERUHÁZÁSOK
A Nyíregyházi Tankerületi Központ számos, mosta-

nában zárult projektjérõl lapunk hasábjain is beszá-
moltunk, melyek közül több is érintette városunkat,
nem csak a nyírszõlõsi. Új, modern tornaszobában
mozoghatnak a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Álta-
lános Iskola Váci Mihály Tagintézményének tanulói –
ezt a saját költségvetésébõl hozta létre a tankerület.
Egy pályázat keretében hat tantermet és a mosdókat
újította fel a Bárczi Gusztáv Általános Iskolában, szin-
tén egy pályázat segítségével újította fel a Zrínyi Ilona
Gimnázium kollégiumának 4. emeletét, valamint a
Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium Szabolcs ut-
cai telephelyét is.

(Szerzõ: Horváth Kíra)

Jászai Menyhért alpolgármester, dr. Vinnai Gyõzõ
országgyûlési képviselõ,  Gaszperné Román Margit
tankerületi igazgató és Tamás Csaba tagintézmény-

vezetõ az átadáson
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ÚJ TEMPLOM ÉPÜL
Megkezdték az új református templom alapozási mun-

kálatait Örökösföldön. Az 500 millió forintos beruházás
egyházi forrásból, állami támogatásból és adományok-
ból valósul meg. A református közösség a tervek szerint
bõ egy év múlva veheti birtokba az új templomot.

Az elmúlt évben, a reformáció 500. évfordulóján, ün-
nepélyes keretek között tették le az új református temp-
lom alapkövét a Szalag és Törzs utca keresztezõdésben.
Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye es-
perese elmondta, most az építkezés is megkezdõdött, így
a jövõben a már meglévõ római katolikus és görögkatolikus
templom szomszédságában a városrészben élõ reformá-
tusoknak is lesz lehetõségük a közelben vallásgyakorlás-
ra. A terveket Kulcsár Attila Ybl-díjas építész készítette,
aki elmondta, az összes beépített terület 1080 négyzet-
méter lesz, melyen helyet kap a parókia, a gyülekezeti
ház és a templom – ennek toronymagassága megközelíti
a 30 métert.

Az örökösföldi református közösség a tervek szerint bõ
egy év múlva veheti birtokba az új templomot.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

ELHUNYT KÓSA FERENC
 Életének 82. évében, december 12-én elhunyt a

nyíregyházi születésû Kósa Ferenc Kossuth- és Balázs
Béla-díjas magyar filmrendezõ, volt országgyûlési
képviselõ, a Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) ren-
des tagja.

Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma mély megrendü-
léssel értesült a magyar film-
mûvészet meghatározó alak-
jának haláláról, akit saját ha-
lottjának tekint. Kósa Ferenc
1937. november 21-én szü-
letett Nyíregyházán, és szin-
tén a szabolcsi megyeszék-
helyen érettségizett 1956-
ban, a Széchenyi István Köz-

gazdasági Technikum diákjaként, majd a Színház- és
Filmmûvészeti Fõiskola rendezõ szakán végzett. Fõ-
iskolai diplomamunkája, az 1956-os eseményeket for-
radalomnak nevezõ alkotása, a Tízezer nap a legjobb
rendezés díját nyerte el az 1967-es cannes-i, nemzet-
közi filmfesztiválon. Dokumentumfilmjei közül jelen-
tõsek a Balczó András vívódásairól szóló Küldetés és
a dr. Béres József tudományos kutató küzdelmeirõl ké-
szült Az utolsó szó jogán címû filmjei. Kósa Ferenc
több elismerés mellett 2012-ben Prima Primissima
Díjat kapott, 2017-ben megkapta a Kölcsey-emlékpla-
kettet is. A filmrendezõ munkásságát a Nyíregyházi
Települési Értéktárba is felvették, a Nyíregyházi Tele-
vízió mûsorváltozással múlt szombaton délután tisz-
telgett a mûvész emléke elõtt több órán keresztül Kéry
Péter filmrendezõ felvételeivel.

Kósa Ferenc
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 22., szombat 19.30 Macbeth, Kiss Manyi kamara bérlet

December 27., csütörtök 19.00 Illatszertár, Bérletszünet, Nagyszínpad

December 28., péntek 19.00 Illatszertár, Bérletszünet, Nagyszínpad

December 29., szombat 19.00 Meseautó, Bérletszünet, Nagyszínpad

December 30., vasárnap 19.00 Balfácánt vacsorára!, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 Oscar, Bérletszünet, Krúdy Kamara

KARÁCSONYKOR KACSAMÁJAT SÜT VACSORÁRA
Rák Zoltán lúzerbõl pillanatok alatt aranyifjúvá válik a

Meseautó címû musicalben, míg a nemrég bemutatott
Balfácánt vacsorára! címû bohózatban a másokat kigú-
nyoló könyvkiadó az elõadás végére önbizalmát vesztett,
nevetséges figura lesz.

– A Szente Vajk rendezte Meseautót több mint tízezer
nézõ látta eddig, túl vagyunk a negyvenedik elõadáson,
ami igazi sikerszéria – nyilatkozta lapunknak a fiatal mû-
vész. – Egy autószalon tulajdonosát játszom benne, akit
megkér a barátja, a bank vezérigazgatója, rövid idõre cse-
réljenek szerepet, hogy megtudhassa, a szívének kedves
lány nem csupán a pénzéért szereti-e. Ami a kocsikat ille-
ti, most vásároltam meg életem elsõ autóját, mert eddig
csak egy nagy motorom volt. Mivel lassan egy éve, hogy
bõvült a családunk: megszületett a fiam, Zétény, ez na-
gyon szükségessé vált. A kislegény már pocaklakóként is
sokat utazott. Gyakran járunk Erdélybe, a Nyugati-Kárpá-
tokba, ahol Aranyos-völgyében – ezer méter magasban –
van egy kis telkünk, ott szoktunk néha pihenni. Amikor
csak tehetjük, Horvátországban meglátogatjuk a felesé-
gem, Viki nõvérét és családját. Zétény unokatestvérei fé-
lig horvátok. Ráadásul az én szüleim Békéscsabán élnek,
úgyhogy úti célban ezután sem lesz hiány.

KÜLÖNDÍJ AZ ARANY-METSZÉSÉRT

Zoltán, miként Arany János, Nagyszalontán született,
úgyhogy nem véletlen, hogy régi vágya volt egy önálló
összeállítással tisztelegni a költõ emléke elõtt. Az Arany-
metszésnek ráadásul színésze és rendezõje is volt. A pro-
dukció, amiben Pregitzer Fruzsinával, Dézsi Darinkával
és Gulácsi Tamással együtt lépnek színre, különdíjat ka-
pott nemrég a Kaleidoszkóp VersFesztiválon, amelyik Kö-
zép-Európa legnagyobb pódiummûvészeti seregszemlé-
je. December eleje óta társulatunk igen nagy sikerrel játssza
a nagyszínpadon a Balfácánt vacsorára! címû bohózatot
is. A rendezõje, Göttinger Pál elmondta a színészeknek a
próbák során, hogy van egy menedzserbetegség, amiben
a Zoltán által játszott Pierre Brochant könyvkiadó is szen-
ved: nem tud igazán örülni semminek, lekezeli az embe-
reket... Baráti társaságukkal együtt szórakozásként balfá-
cánnak tartott embereket hívnak meg vacsorára, akiket a
hátuk mögött kinevetnek különleges hobbijuk miatt. Az
ominózus esten a Horváth László Attila által játszott köny-
velõt pécézik ki, aki gyufaszálból készíti el az emberi gé-

Lancaster kapitányt alakítja. Jól ismeri a darabot, ugyanis
a Pesti Magyar Színház akadémistájaként Gulácsi Tamás-
sal együtt statisztáltak benne több mint százszor. Iglódi
István rendezte, s játszott benne többek között Agárdy
Gábor, Béres Ilona és Õze Áron is, akiket bámulattal fi-
gyeltek.

KARÁCSONYRA TÖNKRETETTÉK
AZ AJÁNDÉKOT

– Épp ma tizenegy hónapos Zétény, úgyhogy a felesé-
gemmel együtt (Szakály Viktória moderntánc-pedagógus
– szerk.) nagyon készülünk az õ elsõ karácsonyára – foly-
tatta. – A szentestét Békéscsabán töltjük, ahol ott lesz a
két Nagyszalontán élõ nagymamám is. Ilyenkor felidéz-
zük a régi, nagyszalontai karácsonyokat is, amikor a szü-
leim a templomból mindig hamarabb hazamentek, mint
én, s nem tudtam, hogy miért. A fõtér közelében, a Kálvin
utcán laktunk akkoriban. Nagy öröm volt számomra, hogy
mire hazamentem, már ott állt a feldíszített fenyõfa, alatta
az ajándékokkal. Egy alkalommal a szüleim Nintendóval
akartak meglepni engem és a bátyámat, de mint minden
játékot, ezt is már karácsony elõtt megtaláltuk, s tönkre is
tettük. Szenteste édesapám olyan ideges lett, hogy nem
mûködik a teljes család által örömmel vett ajándék, hogy
mérgében a fejét a hóba verte, bennünket ugyanis nem
akart bántani. A fiam még kicsi, hogy tartani kellene ha-
sonlótól, de látszik már most, akaratos, úgyhogy elõre fel-
készítem Vikit: ha hasonlít hozzám, nem lesz könnyû dol-
gunk vele. Szenteste édesanyámmal együtt fõzzük a va-
csorát. Én elõételként kacsamájat szoktam sütni, aminek
a tetejére tokaji borban mézzel karamellezett körtét te-
szek. Pulyka, illetve halételek kerülnek még az ünnepi
asztalra. Mindannyian kíváncsian várjuk, mit szól majd
Zétény a feldíszített fához.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Rák Zoltán és Zétény

niusz csodálatos építményeit. Ahogy a népmesékben len-
ni szokott, a gúnyolódó, nagyképû ember elnyeri méltó
büntetését a gonoszságáért: csodásnak hitt élete az elõ-
adás során kártyavárként omlik össze. Rák Zoltán követ-
kezõ premierje áprilisban lesz, a Bob herceg, amelyikben
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FITTKARÁCSONY BÉRES ALEXANDRÁVAL

A Fittkarácsony volt a 2018-as év Moz-
dulj Nyíregyháza! programsorozatának
záróeseménye. Vasárnap délelõtt várták
az érdeklõdõket a Continental Arénába.
Volt egészségügyi mérés, kismamatorna,
lövészet, kerékpározás és persze a részt-
vevõk közösen mozoghattak Béres Ale-
xandrával is.

– Az utóbbi idõben egyre többen mond-
ják, hogy Nyíregyháza egy sportos város.
De miért is ne mondanák, hiszen rengeteg
futópálya és mozgási lehetõség van. Több
mint 60 kilométer a kerékpárutak hossza,
ha hozzáveszem a város határán túli része-
ket, akkor eléri már a 100 kilométert is. Van
jégpálya, ahol korcsolyázni lehet, felújítot-
tuk a Júlia Fürdõt, lefedtük az ötven méte-
res medencét Sóstón és épül az uszoda is –
emelte ki a fitteseményen dr. Kovács Fe-
renc polgármester.

AJÁNDÉKOKAT IS KAPTAK

A Mozdulj Nyíregyháza! kiegészítõ ese-
ményei az úgynevezett „Fittrendezvények”
voltak, amelyeken ismert és elismert edzõk-
kel mozoghattak együtt a nyíregyháziak. A
mostani Fittkarácsony a 2018-as év záró-
eseménye volt, a karácsony közeledtére
való tekintettel ajándékokat is kaptak azok
a résztvevõk, akik kuponokat gyûjtöttek.

– Aki aktív volt, és a Fittkarácsonyon

LEZÁRULT AZ IDEI MOZDULJ NYÍREGYHÁZA! PROGRAMSOROZAT

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
megjelent, illetve végigcsinálta az adott fel-
adatot, kapott egy kupont, amit aztán fit-
neszszalagra és csemegemixre válthatott
be. Ezzel a kis meglepetéssel azt szerettük
volna elérni, hogy mindenki érezze magá-
énak az arénát, próbálja ki a szekcióter-
meket és ezáltal minél több kupont gyûjt-
ve úgy mehessen haza, hogy megdolgozott
ezekért az ajándékokért – magyarázta Hor-
nyák Enikõ sportreferens.

Senioroknak való könnyedebb órát és
intenzívebb aerobikórát is tartott Béres Ale-

xandra, aki már második alkalommal ér-
kezett Nyíregyházára idén.

SPORTOS VÁROS
– Nyíregyháza sportos város, eddig

még mindig szuper élményeim voltak.
Mikor legutóbb itt jártam, egyedül mo-
zogtam a színpadon, és tele volt a sport-
csarnok. Nagyon kellemes élményként
maradt meg bennem és azzal az érzés-
sel jöttem most is vissza – tette hozzá
Béres Alexandra.

A Mozdulj Nyíregyháza! programsoro-
zat 2018-ban ezzel az eseménnyel zárult,
de jövõre folytatódik, 2019. január köze-
pén lesznek várhatóan az elsõ órák. A kez-
dés pontos idõpontjáról a szervezõk érte-
sítik majd a lakosságot, az elõkészítõ mun-
kálatok már zajlanak.
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PROGRAMOK

VÁROSI JÉGPÁLYA
ÜNNEPI NYITVATARTÁS

Közönségkorcsolya
December 24.: ZÁRVA
December 25.: 16.30–
18.30, 19.00–21.00
December 26.: 14.00–
16.00, 16.30–18.30,
19.00–21.00
December 27-28-29-
30.: 9.30–11.15, 11.45–
13.30, 14.00–16.00,
16.30–18.30, 19.00–
21.00
December 31.: 9.30–
11.15, 11.45–13.30
Január 1.: ZÁRVA

KARÁCSONYI HANGVERSENY a Piccoli Archi Ifjúsági
Zenekarral december 21-én 18.00 órától a Kálvin téri refor-
mátus templomban. A belépés díjtalan!

„ELSUTTOGOTT TÖRTÉNETEK ADVENT IDEJÉN” – bet-
lehemes mesejátékra várják az érdeklõdõket a Batyu Színház
elõadásában december 22-én 10.00 órától. A programra a
belépés ingyenes. Helyszín és információ: VOKE Vasutas
Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Nyíregyháza, Toldi u. 23. Tele-
fon: 42/504-490.

OROSI ADVENT december 22-én 15.00: negyedik adventi
gyertyagyújtás. Ünnepi mûsor, vendéglátás. Helyszín: XX. sz.
Emlékpark. (Rossz idõ esetén a programot az orosi Herman
Ottó Tagintézmény ebédlõjében tartják meg.)

ROZSRÉTSZÕLÕI GYERTYAGYÚJTÁS a központban. De-
cember 23-án 10.30-tól; mûsort adnak: Görögkatolikus Egy-
házközség gyermekei.

ADVENTI ÁHÍTAT a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszo-
nya Társszékesegyházban. December 23-án 17.00: Ünnepi
Vesperás – Ökumenikus Szkóla.

ZENÉS ÁHÍTAT a nyíregyházi evangélikus nagytemplom-
ban december 25-én 17.00 órakor. Közremûködik: a gyüle-
kezet énekkara, Ferencz Karolina (ének), Kiss Zoltán (orgo-

na), Kiss Benedek Máté (furulya), Martinovszky István (táro-
gató), Kovács László Attila (karnagy). Mûsoron: karácsonyi
ének- és hangszeres mûvek. A belépés díjtalan!

MINDEN ÖLTÉS KÉZZEL – Ladányi Attiláné foltvarró kiál-
lítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Megtekinthetõ:
december 26-áig. A belépés díjtalan!

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ OPERETT-MUSICAL GÁLA december
27-én 18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.
Fõszerepben: Mahó Andrea, Sáfár Mónika, Teremi Trixi,
Csengeri Attila, Nagy Balázs.

BALATONI PÉTER ZONGORAHANGVERSENYE decem-
ber 28-án 17.00 órától a Vikár Sándor Zeneiskola nagyter-
mében. A belépés díjtalan!

SZÍNES TINTÁKRÓL ÁLMODOM – Rózsás Judit üvegfes-
tõ kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Megtekint-
hetõ: december 31-éig. A belépés díjtalan!

KIÁLLÍTÁS. Szabó Menyhért – Tunyogmatolcsi cikk kiállí-
tása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megtekinthetõ: decem-
ber 31-éig.

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

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ SZILVESZTER december 31-én 19.00
órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Az élõzenét szolgál-
tatja: Nagy Zoltán. Bõvebb információ, asztalfoglalás: 42/462-
400, 30/369-4499.

KIS EMBER NAGY GONDDAL JÁR – Dombóvári István
(Dombi) önálló estje január 4-én 18.00 órától a Váci Mihály
Kulturális Központban. Vendég: Bellus István.

TERMÉSZETFOTÓ-KIÁLLÍTÁS. Bakos Zoltán fotográfus ter-
mészetfotó-kiállítása a Butykai Mûvelõdési Házban. Megte-
kinthetõ: január 5-éig, hétfõtõl péntekig 8.00–16.00 óráig. A
belépés díjtalan!

ÉRTÉKES ESTÉK PROGRAMSOROZAT – január 9-én 16.00
órától: Sipos László mûemlékvédõ és mûemlékfotós munkás-
ságát, mint nemzeti értékünket egy vetítéssel egybekötött elõ-
adás keretében ismerhetik meg az érdeklõdõk. Elõadó: Sipos
László fotómûvész, Forster-emlékérmes fotográfus. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár. A részvétel ingyenes.

SZALAGAVATÓ

AZ                       MÛSORÁN

December 22-én a Szent Miklós Görögkatolikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, december 29-
én a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium, január
5-én pedig a Korányi Frigyes Gimnázium, valamint
az Abigél Többcélú Intézmény diákjainak szalagava-
tós mûsorát tekinthetik meg a Nyíregyházi Televízió-
ban. Vetítések: 20.30-tól.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

Tavasszal elkábít az akác virágzásának illata, nyáron
jó hûsölni a fái alatt, õsszel gyönyörködni a színpompás
leveleiben, s télen pedig elgondolkodni a csendjében,
és még oly sok minden, amit a Sóstói-erdõ kinek-kinek
nyújt, s ki-ki megtalál benne. Szinte az egésze parker-
dõ, amelyet minden kor embere felfedez magának moz-
gásra, játékra, kikapcsolódásra, szerelemre.

A Sóstói-erdõt már jelölték az 1784-ben felvett hadi-
térképeken. Az akkor még 600 hektárnyi terület a 19–
20. század fordulójára 500 hektárra csökkent, majd a
város további terjeszkedése újabb épületeket emelt (pél-
dául fõiskola, kórház), így ma a területe alig 350 hektár.
Õsi, természetes eredetû erdõ, bár keletkezését legen-
da is õrzi: Károlyi gróf mákkal akarta földjét bevetetni,
de azt levelében tévesen makknak olvasták, így szüle-
tett meg a hatalmas tölgyerdõ. Ma az erdõ területének
egyharmadát alkotják idõs kocsányos tölgyesek és 20
százalék az õshonoshoz közeli összetételû felújítások
aránya. Már találunk itt például erdei és feketefenyõt,
juharlevelû platánt, madárcseresznyét, juhart, hársat,
kõrist, szilt, csertölgyet, szomorúfüzet és természetesen
a „Nyírség aranyát” is, a fehér akácot.

Az erdõnek van egy része, amelyet kevésbé érint a
lakossági használat, itt védett növényritkaságok is talál-
hatók: réti kardvirág, ligeti csillagvirág és a fokozottan
védett magyar nõszirom. Állatvilágának fontos védett faja
a nagy hõscincér, a szarvasbogár, a vörös rókalepke, a

„A MI ZIHÁLÓ TÜDÕNK”

mogyorós pele, a nyuszt és vagy tíz denevérfaj, vala-
mint a macskabagoly, a fekete harkály és a fekete gó-
lya.

A vállalkozó szellemûek 2013-tól a Kneipp-sétány 2,5
kilométeres szakaszát is bejárhatják. Közben részlete-
ket olvashatnak Krúdy Gyula A nyíregyházi beduinok
címû mûvébõl, amelybõl kiderül, hogy már az õ idejé-
ben sokan hódoltak a német természetgyógyász mód-
szerének, akik elõbb mezítláb, majd a ruháiktól meg-
szabadulva „ugráltak, virgonckodtak” az erdõben.


