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RENDEZETTEBB LETT A „KISERDÕ”, ÚJ FUNKCIÓKKAL
Ha azt mondjuk: Sóstói-erdõ, nem kell hozzá különö-

sebb magyarázat. Ám egy idegen számára a „kiserdõ”
kifejezés már feladja a leckét, de mi tudjuk, hogy a nyír-
egyházi köznyelvben ez a Mák, a Géza, a Nefelejcs és a
Hunyadi utcák által körbeölelt területet jelenti. Jó hír,
hogy a sokáig elhanyagolt rész most felfrissült, méltó lett
a belvároshoz. Bár igazi arcát tavasszal mutatja majd meg,
így, behavazva is szép.

A városházi pályázatok és projektmenedzsment
referatúra tájékoztatása szerint ez is egy uniós projekt ré-
szeként készült el. Az önkormányzat még 2017-ben nyer-
te a 100 százalékos intenzitású pályázatot, melynek egyik
részeként megújult a „Szabadtéri” (ma már: Rózsakert
Szabadtéri Színpad), mostanra pedig megvalósult a „kis-
erdõ” funkcionális bõvítése több mint 50 millió forint EU
(TOP-os) támogatással.

ZÖLDÜLÉS, JÁTSZÓTÉR, KERÉKPÁRTÁROLÓ

A fejlesztés során megújult a zöldfelület (mire kitavaszodik,
többet mutat majd magából), amellyel így az újonnan létreho-
zott játszóteret és a gyalogutat fasorok, facsoportok szegélye-
zik és cserjesorok határolják, továbbá a kedvezõbb városklí-
máért árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületeket lé-
tesítettek. Mindenképpen növelheti a közismert terület rekre-
ációs oldalát, hogy elkészült egy több-korcsoportos, sokfunk-
ciójú játszótér, mely két, homok eséscsillapító felülettel ellá-
tott részbõl áll, ezeket burkolt pihenõ- és gyalogút felület vá-
lasztja ketté. Az aktívabbak mellett gondoltak a passzív (pihe-
nésre vágyó) használók igényeire is, így kihelyezett padok,
asztalok, hulladékgyûjtõk és információs táblák segítik a fel-
üdülést, szórakozást. Ami a logisztikát illeti: a gépjármû for-
galmi út csatlakozásánál kerékpártároló felületet alakítottak
ki, a játszótér szélétõl pedig gyalogút vezet a kiserdõig és a
már meglévõ, erdõn átvezetõ ösvényhez csatlakozik. A va-
gyonvédelemrõl térfigyelõ kamerák gondoskodnak.

ÓRÁKON ÁT ROPTA A NYÍRSÉG

Négyórás produkcióval ünnepelte a nyíregyházi Nyírség Táncegyüttes fennállásának 45. évfordulóját múlt héten. A szabolcsi
megyeszékhelyen közel 300 táncos, 20 produkcióval mutatkozott be, mely az „Akármerre visz az utad...” címet kapta. A
Nyírség Táncegyüttes az ország egyik leghíresebb és szakmai körökben is legelismertebb hagyományõrzõ csoportja.

A Magyar Mûvészeti Aka-
démia színházmûvészeti
tagozata Életmû-díjat ado-
mányozott Bárány Frigyes-
nek, a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház örökös
tagjának.

Részletek lapunk
következõ számában.
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MOBILAPPOT HOZOTT A MIKULÁS AZ ÜGYFELEKNEK!
  IDÕPONTFOGLALÓ MOBILALKALMAZÁST VEZETETT BE A POLGÁRMESTERI HIVATAL

  Tovább digitalizálódik a városháza: mostantól több
osztályon egy könnyen elérhetõ mobilapplikáció segítsé-
gével szintén lehet idõpontot foglalni (ami mellett tovább-
ra is él az internetes lehetõség), és új helyszínekkel bõ-
vült a hívószámos rendszerrel felszerelt ügyfélvárók sora,
utóbbit egy felújítás tette lehetõvé – kaptuk a részletes
tájékoztatást a városházáról.

A hírekbõl ismert: az elmúlt években fokozatosan újul-
nak meg a polgármesteri hivatal épületrészei. Legutóbb a
B épület igazgatási ügyfélszolgálata, és az igazgatási osz-
tály irodái korszerûsödtek 1,5 millió forint-
ból.

HÍVÓSZÁMOS IGAZGATÁSI
OSZTÁLY

A felújítással párhuzamosan hívószámos
rendszerrel felszerelt ügyfélvárót alakítottak
ki. Ezáltal a sorszám alapján történõ behí-
vás már nemcsak az ügyfélszolgálati cent-
rumban – az adóosztály, szociális és köz-
nevelési osztály, építésügyi osztály ügyfél-
szolgálati ablakainál – érhetõ el az ügyfe-
lek számára, hanem az igazgatási osztály
ügyfélszolgálatán is.

EGYSÉGES IDÕPONTFOGLALÁS
A fejlesztés következõ lépéseként pedig

egységes idõpontfoglalási rendszert vezet-
tek be a hatósági jellegû feladatot ellátó
osztályok ügyfélszolgálatain, így az adóosz-
tályon, az építésügyi osztályon, az igazga-
tási osztályon, a közterület-felügyeleten, il-
letve a szociális és köznevelési osztályon.
Az új rendszer lehetõvé teszi mind inter-
netes felületen, mind mobilapplikáció se-
gítségével az elõzetes idõpontfoglalást,
amely várakozásaink szerint jelentõsen
megkönnyíti az ügyintézést, lerövidítheti a
hosszas hivatali várakozást. – Az interneten,
illetve az UrbanIQ mobilapplikációval 2
héttel elõre is lehet foglalni idõpontot, ez-

zel csökkentve a várakozás idejét. A mobil-
alkalmazást a NISZ Zrt. fejlesztette Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
igényeire szabva. Reméljük, hogy ügyfeleink
a rendszer használatával könnyebben beil-
leszthetik napi teendõik, szabadnapjaik közé
a hivatali ügyintézést – tette hozzá a hírhez
Kása Brigitta aljegyzõ.

CSÖKKENHET A VÁRAKOZÁSI IDÕ
A rendszer használatával elõre kiszámít-

hatóvá válik a várakozás ide-
je. Elég akár 5 perccel a lefog-
lalt idõpont elõtt megérkezni
és várakozni egy rövid ideig.
Megszûnik a bizonytalan,
hosszas hivatali várakozással
eltöltött idõ, lecsökkenhet a
várakozók száma. Az ügyfelek
hamarabb, nagyobb elége-
dettséggel intézhetik ügyeiket
a hivatalban, annál is inkább,
mert a rendszer arról szintén tájékoztatja
az adott ügyben idõpontot foglaló ügyfe-
let, hogy milyen iratokat hozzon magával
a gördülékenyebb ügyintézés érdekében.

MÁTÓL LETÖLTHETÕ
Az applikáció letölthetõ 2019. decem-

ber 6-ától az androidos és az iOS rendsze-
rekre ingyenesen az applikációs áruházak-
ból. Ezzel egyidejûleg a www.nyiregy-
haza.hu  weblapon az online foglalás le-
hetõsége is biztosítottá válik.

VÁRJÁK A VISSZAJELZÉSEKET
A rendszer bevezetõ szakaszában a hi-

vatal munkatársai folyamatosan monitoroz-
zák a mûködését és várják az ügyfelektõl
érkezõ visszajelzéseket szintén, hogy azo-
kat is figyelembe véve finomítsanak a rend-
szeren. – Amennyiben az elõzetes idõpont-

foglalás ügyfeleink körében kedvezõ fogad-
tatásra talál, a rendszer a jövõben kiterjeszt-
hetõvé válik a polgármesteri hivatal vala-
mennyi, nagyobb ügyfélforgalmat bonyolító
osztályainak ügyfélfogadásaira is – ezt már
Grósz Péter igazgatási osztályvezetõ tette
hozzá.

EGYSZERÛ ALKALMAZÁS
MOBILON

A telefonra telepített UrbanIQ alkalmazás
használata egyszerû. Regisztrálni lehet kö-
zösségi azonosítókkal, vagy csak egy e-mail-
cím és jelszó megadásával. A regisztrációt
követõen azonnal lehet – válogatva az ügy-
csoportokban – elõre lefoglalni idõpontokat.
A lefoglalt idõpontok az applikációban meg-
tekinthetõk.

IDÕPONTFOGLALÁS A
HONLAPON

A www.nyiregyhaza.hu honlapon találha-
tó e-idõpontfoglalás menüpontra kattintva megnyílik az
idõpontfoglaló alkalmazás, ahol – válogatva az ügycso-
portokban – elõre lehet le-
foglalni idõpontokat. Az
idõpont foglalásáról a rend-
szer visszaigazoló e-mailt
küld.

SORSZÁMMAL IS
LEHET

Természetesen továbbra
is van lehetõség idõpontfog-
lalás nélkül hatósági ügyet
intézni, ekkor a le nem fog-
lalt idõpontokban sorszám-
mal kereshetik fel a hivatal
ügyfélszolgálatait az ügyfe-
lek.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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A KULTURÁLIS NEGYED ÚJ ÉKESSÉGE LESZ A SZINDBÁD
AZ ORSZÁGBAN IS EGYEDÜLÁLLÓ TURISZTIKAI ATTRAKCIÓ KÉSZÜL A VOLT HELYÕRSÉGI KLUBBÓL

Szindbád néven színháztörténeti múzeum, pódiumszín-
pad és bisztró lesz a régi helyõrségi klub helyén, folyta-
tódik a Kállay-kúria megújulása és a Benczúr-Bessenyei
tér teljes arculata is egységesebbé válik. Ezt jelentették
be múlt héten a színházban. A polgármester kulturális
negyedként emlegeti a szabadtéri színpadtól a leendõ
görögkatolikus múzeumig terjedõ városrészt, és azt is
elárulta, hogy a három fejezetbõl álló beruházásra 1,6
milliárd forintot nyert Nyíregyháza.

Munkások dolgoznak az egykori helyõrségi mûvelõdé-
si otthonban, a Bessenyei téren. Az évekig Csipkerózsika-
álmot alvó épületben megjelentek a kivitelezõ munkatár-
sai, és teljes átalakításba kezdtek. 2020 õszére itt egy szín-
háztörténeti múzeumot alakítanak ki, melynek legfõbb
attrakciója egy 36 székes, 3D-s mozi is. A megújult épület
a Szindbád nevet viseli majd és ide kerül a színház jegy-
irodája, pódiumszínpadot kap, na meg bisztrót és kávé-
zót.

– A 3D-s moziban az egyes színháztörténeti korszako-
kat élményszerûen mutatjuk majd be, többnyelvû audio-
narrációval. Az épület színházi hangulatát pedig külön-
bözõ korszerû installációkon, tárgyi relikviákon keresztül
ismerhetik meg a látogatók. Megjelennek az egyes korok
jelmezei is, a látogató pedig kipróbálhatja ezeket az úgy-
nevezett fotótükör segítségével, s lefényképeztetheti ma-
gát benne – mondta el Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond
Színház igazgatója. A kulturális intézményt egyébként a
Móricz Zsigmond Színház mûködteti majd és tölti meg
élettel, programokkal, tartalommal.

NYÁRON IS SZÓRAKOZÁST NYÚJT

A pódiumszínpad kialakításának köszönhetõen a
nyári hónapokban is szórakozásra találhatnak majd a
látogatók az épület kerthelyiségében.

1,6 MILLIÁRDOT KÖLTHET A VÁROS 
Az átalakításra a Terület- és Településfejlesztési Operatív

Program forrásaiból több mint 755 millió forintot nyert az ön-
kormányzat. Errõl már Nyíregyháza polgármestere beszélt. Dr.
Kovács Ferenc hozzáfûzte, folytatódik a Kállay-kúria felújítá-
sa is. Erre a célra 400 millió forintot nyertek a Modern Városok
Programból és a kúria mögötti épület újulhat meg belõle. Rá-
adásul jut forrás arra is, hogy a Bessenyei és Benczúr tér arcu-
latát egységesítsék, új  burkolatokat, kandelábereket helyez-
zenek el, és mindkét tér akadálymentessé váljon, ehhez a Bel-
ügyminisztérium forrásaiból kap a város több mint 442 millió

forintot. A polgármester kiemelte, a szabadtéri színpad és a
görögkatolikus múzeum közötti városrész igazi kulturális
negyeddé alakulhat, ami jó hatással lehet a turizmusra.

– Ez egy olyan kulturális, turisztikai centrum is lesz, ami ide
vonzza a hozzánk látogató turistákat és még érdekesebbé, iz-
galmasabbá teszi a várost. Egyébként ez a folyamat is meg-
kezdõdött, nagyon örültem, hogy a Szinyei Merse Pál-kiállí-
tásra rengetegen érkeztek – emelte ki dr. Kovács Ferenc.

MARKETINGBEN IS JÓ A SZÍNHÁZ!

A sajtótájékoztatón arról is szó esett, hogy a nyíregy-
házi Móricz Zsigmond Színház kapta idén a Marketing
Szövetség fõdíját. A teátrum az Év marketingaktív vál-
lalkozása díjjal gazdagodott, valamint ötszörös Marke-
ting Gyémánt-díj büszke tulajdonosa lett. Az elisme-
réshez a három éve folyamatosan növekvõ bérlet- és
jegyeladások is hozzájárultak.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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KEDVEZMÉNYRE
JOGOSÍTÓ KÁRTYA

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyete-
mi Oktatókórház is csatlakozott a Most Élsz Egyesület kez-
deményezéséhez, amelynek célja, hogy az autista gyere-
kek soronkívüliséget élvezzenek a szükséges kórházi vizs-
gálatok során. Nyíregyházán ez 2–300 gyereket érinthet.

A szociális ügyek intézése, ételintolerancia-vizsgálat,
terápiás lovagoltatás, tanácsadás, képzés, ismeretterjesz-
tõ konferenciák szervezése mellett mostantól soronkívüli-
séget jelentõ kártyát is kibocsát a Most Élsz Egyesület,
ugyanis az autista gyerekekben akár epilepsziás rohamot
is okozhat a hosszú várakozás.

– Saját érintettségem révén tapasztaltam azt, hogy az 
autizmussal élõ gyerekeknek sokszor kirívó a viselkedé-
se, környezetüket megbotránkoztatják. Különbözõ fények,
hangok, szagok, illatok az ingerküszöbüket annyira túllé-
pik, hogy türelmetlenné válnak, kiszámíthatatlan lesz a
mozgásuk, a viselkedésük. Ezért is van nagy elõnye a Most
Élsz kártyának – emelte ki Farkas Árpád, a Most Élsz Egye-
sület elnöke.

Az ENSZ döntése szerint december 3-a a Fogyatékos
Emberek Világnapja. Ehhez az alkalomhoz igazították az
egyesület és a megyei kórház között született együttmû-
ködési megállapodás aláírását, illetve az elsõ Most Élsz
kártyák átadását.

A Most Élsz kártyát, az arcképes, névre szóló igazol-
ványt az egyesület irodájában, a Városmajor utcai Civil-
házban két darab igazolványképpel és az autizmust iga-
zoló orvosi papírral lehet igényelni.

TEMPLOMOT SZENTELTEK
Megújult a Pásztor utcai Szent László templom. A Bán

Ferenc tervezte épület egy komplex felújításon esett át,
szigetelték a tetejét, kifestették és új burkolatot is kapott.
A templom új ékességgel is büszkélkedik, az oltár felett
egy Szent László freskóval gazdagodott és megújult a fa-
lakat díszítõ keresztút is.

A Pásztor utcai, 1983-ban
épített Szent László templom-
ban a külsõ és belsõ átalakí-
tás során kicserélték a nyílás-
zárókat, megújult a tetõszer-
kezet, fûtéskorszerûsítés tör-
tént, új burkolatot kapott a
templom belsõ tere. Ehhez a
római katolikus egyház forrá-
sai mellett pályázati pénzt
nyertek. A Bán Ferenc tervez-
te modern épületbe modern
stílusú díszítõelemeket ter-
veztek, így esett a római ka-

tolikusok választása Mihálka Györgyre, aki egy másik
templom festésénél már bizonyított.

A megújult Szent László templomot ünnepi szentmise
keretében szentelték fel. Ezt a Debrecen-Nyíregyházi Egy-
házmegye püspöke, Palánki Ferenc végezte el december
elsején.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

ÚJ IDÕSÜGYI TANÁCS
Lejárt az ötéves mandátuma Nyíregyháza Idõsügyi Taná-

csának, januárban új tagokat választanak a szépkorúak tes-
tületébe. Az önkormányzat megköszönte a tanács munká-
ját, amely az elmúlt öt évrõl beszámolót készített. Ebbõl az
derült ki, hogy a nyugdíjasok és az önkormányzat kapcsola-
ta erõsödött. 

TEMPLOMSZENTELÉS, KEDVEZMÉNYKÁRTYA, BÚCSÚZÓ TANÁCS – HÍREK

Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára kiemelte, idén
hetedik alkalommal rendezték meg a Szépkorúak Sportta-
lálkozóját, melyen minden korábbinál többen, 700-an vet-
tek részt. De sok érdeklõdõt vonzott a Szépkorúak Akadé-
miája, a Senior Örömtánc, az Alkotó Idõsek Kiállítása vagy
éppen a Mozdulj Nyíregyháza! azon programjai is, melye-
ket kifejezetten az idõsebbeknek találták ki. A testület titká-
ra azt mondta, a város nagy figyelmet fordít az idõsekre és
ezt a szoros együttmûködést folytatni kellene.

– Azt gondolom, hogy elég sok mindent sikerült közösen
elérni és sok minden van, ami várat magára. Próbáljuk azt az
utat járni, amit elkezdtünk, várjuk az alakuló ülést és a további
munkát – hangsúlyozta dr. Ulrich Attila alpolgármester.
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NEM LESZ BAJ A CSOMAGOKKAL!

Bõvítette csomagfeldolgozó kapacitásait Nyíregyházán
a Magyar Posta. A cég egy 5500 négyzetméteres csarno-
kot bérel a Tünde utcán, innen szállítják majd ki a külde-
ményeket a címzettekhez. Több mint 200 munkatársat
alkalmaznak az új csarnokban. A fejlesztésre azért volt
szükség, mert évrõl évre nõ a feladott küldemények szá-
ma Magyarországon.

A Magyar Posta számára a GKI Digital által készített
felmérés szerint évrõl évre növekszik mind a külföldi, mind
a belföldi internetes vásárlások mennyisége. Jelenleg mint-
egy 3,2 millió magyar vásárol legalább egyszer online

évente. Tavaly az átlagos vásárlási érték átlépte a 11 ezer
forintot. A Magyar Posta tapasztalatai szerint, kismérték-
ben és elsõsorban a nagyvárosokban élõk esetében csök-
ken a háznál kézbesítést igénylõk aránya, helyette a ru-
galmasabb fixponti átvételt preferálják.

Számos webáruház decemberben már közzéteszi hon-
lapján, hogy meddig garantálja a karácsony elõtti kiszállí-
tást, érdemes ennek figyelembevételével dönteni a vásár-
lásról. A Magyar Posta a szállítási és átfutási idõk tekinte-
tében azt javasolja, hogy amennyiben karácsonyra adnak
fel csomagot szeretteiknek, azt a postákon december 19-
éig tegyék meg.

REKORD NAGYSÁGÚ
ADOMÁNY

Óriási összefogásnak köszönhetõen, rekord nagy-
ságú adomány érkezett a Nyíregyházi Állatparkba egy
nap alatt. Az immár hetedik alkalommal megrende-
zett 100 Ft-os napon a belépõ minden látogató szá-
mára 100 forintba került, csupán annyi kérés volt,
hogy aki megteheti, hozzon magával egy ajándékot.

 

Már a kora reggeli órákban kígyózó sor fogadta a
park munkatársait, s zárásig több mint 16 000 ember
érkezett az ország leglátogatottabb vidéki turisztikai
látványosságába.

A több teherautónyi adományért – mely fõleg tar-
tós élelmiszer, higiéniás termék, játék és ruhanemû
volt – még aznap eljött a 25 városi és megyei család-
segítõ szervezet.

Ráadásul a jelképes összegû belépõ miatt sok olyan
ember érkezett – nemcsak az országon belül, de a
határon túlról is –, aki egyébként nem tehetné meg,
hogy állatkertben kiránduljon.
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HARMINC ÉVE OMLOTT LE A FAL
 A német egységrõl, a berlini fal leomlá-

sáról és a fordulat utáni idõszakról készült
karikatúrákból nyílt kiállítást tekinthettek
meg az érdeklõdõk november 27. és decem-
ber 5. között a Vasvári Pál Gimnáziumban.
A tárlat abból az alkalomból jött létre, hogy
idén lesz 30 éve, hogy leomlott a fal, jövõ-
re pedig a német újraegyesítés 30. évfor-
dulóját fogják ünnepelni. A kiállítást a nyír-
egyházi Iserlohn Bizottság szervezte meg,
a megnyitón pedig részt vett a budapesti
Német Nagykövetség sajtóreferatúrájának
vezetõje is.

– Öröm számunkra, hogy leomlott a fal
és begyógyultak a kettéosztottság sebei.
Úgy vélem, a legjobb, ami történhetett ve-
lünk, hogy egy egységes Németország ala-
kult ki és megszûnt a kettéosztottság. Ter-
mészetesen vannak problémáink, de eze-
ket a problémákat igyekszünk folyamato-
san orvosolni. Kelet-Németország is rend-
kívül sokat elért, csak hálásak lehetünk
azért, hogy már egységben élünk – emelte
ki Jens Preißler, a Német Nagykövetség
sajtóreferatúrájának vezetõje.

Halkóné Rudolf Éva önkormányzati
képviselõ a látogatás kapcsán a testvérvá-
rosi kapcsolatok fontosságát is kiemelte,

mert mint mondta, ezek meghatározóak
nemcsak Nyíregyháza, de a fiatalság szem-
pontjából is. A német testvárossal való
kapcsolat pedig ráadásul az egyik legin-
tenzívebb.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Jens Preißler, a Német Nagykövetség
sajtóreferatúrájának vezetõje szerkesztõ-

ségünkbe is ellátogatott

Nagyvállalkozók, figyelem!
A december 20-án esedékes helyi iparûzési

adó elõleg kiegészítés (feltöltés) nem szûnt meg

Az idén elfogadott nyári adócsomag rendelkezett a társasági adó feltöltési kötele-
zettség intézményének megszüntetésérõl. Ezzel szemben a feltöltési kötelezettség
az önkormányzat felé fizetendõ helyi iparûzési adóban továbbra is megmaradt!

A lényegében változatlan szabályozás szerint 2019. december 20-áig azon adó-
zónak kell az iparûzési adóelõleget kiegészíteni (feltölteni) az adóévi várható fize-
tendõ adó összegére, aki társasági adóalany, az elõzõ adóévben (2018-ban) az
éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, és könyv-
vezetése kettõs.

Az elektronikus úton teljesítendõ bevallást minden esetben be kell nyújtani, ak-
kor is, ha az adóelõleg kiegészítés összege 0,-Ft, azaz fizetési kötelezettség nincs.

Az adóelõleg kiegészítésérõl szóló bevallás letölthetõ, kitölthetõ és elküldhetõ az
E-Önkormányzat Portálon keresztül (ohp-20.asp.lgov.hu) bejelentkezés < ügyindí-
tás < önkormányzat keresõ < ágazat: adóügy > ügytípus: helyi iparûzési adó
(ASPADÓ037 sz. nyomtatvány) lépések követésével. A bevallás az állami adóható-
ság (NAV) elektronikus rendszerén keresztül is teljesíthetõ a 19HIPAEK nyomtat-
vány használatával.

Az adózók/vállalkozások ilyen irányú munkáját segítendõ és egyszerûsítendõ ja-
vasoljuk, hogy az E-Önkormányzat Portálon keresztül elõzetesen tekintsenek be
folyószámláikba, amely által tételesen ellenõrizhetik befizetéseiket, s ezek függvé-
nyében pontosan tudják majd teljesíteni tényleges feltöltésüket is.

A kötelezettség késedelmes, illetve nem teljesítése esetén mulasztási bírság meg-
állapítására kerülhet sor. Az adózó mulasztása, tévedése komoly mulasztási bírság-
hoz vezethet. Ha az adózó megbecsüli a feltöltendõ adó összegét, és nem fizeti meg
feltöltéskor az adót legalább 90%-os szintig, akkor az elmaradt különbözetre 10%
mulasztási bírságot kell megállapítanunk.

A befizetést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt.-
nél vezetett 11744003-15402006-03540000 számú számlájára kell teljesíteni.

Adózóinknak, ügyfeleinknek köszönjük az egész éves együttmûködést és azt, hogy
befizetett adójával hozzájárul Nyíregyháza Megyei Jogú Város mûködéséhez, fejlõ-
déséhez.

Dr. Kása Brigitta
aljegyzõ

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodá-

si Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat
keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI
az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti idõpontokban és tar-
talommal 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 szakaszá-
ban a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
„D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varos-
haza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy
telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

NYÍREGYHÁZI KITÜNTETETT:
20 ÉVE A TURIZMUSBAN

November 21-én rendezte meg a Magyar Turisztikai
Ügynökség  az Országos Tourinform Találkozót Budapes-
ten, a Danubius Hotel Héliában. A rendezvényen megje-
lenteket dr. Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója kö-
szöntötte.

A szakmai találkozón a résztvevõk többek között a tu-
rizmus digitalizációjáról, a Nemzeti Turisztikai Adatszol-
gáltató Központról, valamint a desztinációkban zajló fej-
lesztésekrõl hallhattak elõadásokat. Az országban jelen-
leg 118 Tourinform iroda mûködik, melyek az idei év nya-
rától megújult arculattal várják a vendégeket. A fejleszté-

sek a jövõben is folytatódnak, mivel az MTÜ nagymérték-
ben támaszkodik az irodákban folyó szakmai munkára,
valamint számít az ott dolgozó munkatársak szakmai tu-
dására, elkötelezettségére is.

JUBILÁLÓ MUNKATÁRS
Ennek egyik megerõsítéseként került sor a jubiláló mun-

katársak köszöntésére. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit
Kft. fenntartásában mûködõ Tourinform Sóstógyógyfürdõ
irodavezetõjét, Tatár Anikót (képünkön alul balról a má-
sodik) Juhász Szabolcs MTÜ igazgató köszöntötte, elis-
merve 20 éves szakmai munkáját.

Fo
tó

: M
TÜ
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ADVENT ADVENT

NYÍREGYHÁZÁN LÉP FEL A
SWING HERCEGE

Gájer Bálint – vagy ahogy sokan a The
Voice (Magyarország hangja) zenei tehet-
ségkutató mûsorból ismerhetik – „a swing
hercege” minden embert táncra perdít ze-
néjével. Várhatóan pedig, nem lesz ez más-
ként december 8-án, advent második va-
sárnapján Nyíregyházán sem, ahol – Cson-
ka András után – õ lesz a karácsonyi forga-
tag sztárvendége.

Már megszokhatták a városlakók, hogy
minden évben, az adventi idõszakban a
Kossuth téren felállított színpadon négy va-
sárnapon és az ezeket felölelõ hétközna-
pokon színes programkínálat teremt kará-
csonyváró hangulatot Nyíregyházán. Nem-
csak helyi fellépõ csoportok, zenekarok,
iskolák növendékei kedveskednek adven-
ti mûsorral, hanem a gyertyák
meggyújtását követõen
sztárvendégek is szórakoz-
tatják a közönséget. Az el-
múlt alkalommal Csonka
András koncertezett, de jön
még Zoltán Erika (december
15.), Mészáros Árpád Zsolt
(december 22.), decem-
ber 8-án 16.30-tól pe-
dig Gájer Bálint – vele
beszélgettünk.

RÉGI AMERIKAI
KARÁCSONYI

HANGULAT
– A december szá-

momra több szempontból
is a karácsonyi készülõ-
désrõl szól, hiszen ilyenkor a mû-
soraim is átalakulnak, és megtelnek
ünnepi dalokkal. Ebben az idõszak-
ban csak karácsonyi dalokat éneke-

lek, ráadásul csak magyar nyelven. Nyír-
egyházán a régi amerikai karácsonyi han-
gulatot szeretném megidézni. A legnépsze-
rûbb dalokat dolgoztuk fel, elhangzik majd
többek között a „Let it snow” és a „White
Christmas” is. Ígérhetem, hogy igazi ráhan-
golódás lesz az ünnepekre. Léptem már fel
egyébként korábban is Nyíregyházán, il-
letve a megye más pontján, de az itteni
zenekaros nagykoncertek még váratnak
magukra.

SZÍNPADON ÉS CSALÁDI KÖRBEN
– Jó korán elkezdtünk hangolódni az

ünnepekre, és az ilyenkor megnövekedett
számú koncertek miatt pedig sokszor él-
jük át a karácsony élményét, hiszen már
mindenhol áll a karácsonyfa és igazi ün-
nepi hangulat van az ország számos pont-
ján. Most lesz a karácsonyi nagykoncer-
tünk, de az ünnepek alatt is fellépek még
Siófokon, Sopronban és Hévízen is. Ennek
ellenére nem maradnak el a családlátoga-

tások sem. A szentestét a párom szüle-
ivel töltjük, de elmegyünk az én

szüleimhez is. Még csak ezt kö-
vetõen fogom beszerezni a

karácsonyi ajándékokat,
ami azonban már

megvan, az a fény-
dekoráció: azokat
is kihúzom majd
a lakásomban.

Bár egyelõre teljesen be
vannak táblázva a minden-

napok, de nagyon várom
a karácsonyt és persze
a vasárnapi nyíregyhá-
zi koncertet is!

(Szerzõ:
Bruszel Dóra)

VARÁZSLATOS KARÁCSONY, KANDALLÓVAL ÉS ÉDES KIS MACIKKAL

Fények, illatok, csillogás és ragyogás.
Hétfõtõl egészen december 17-éig ingyene-
sen látogatható a városháza Krúdy termé-
ben a „Csillagporos karácsonyunk...” címû
kiállítás, amelyen a feldíszített karácsony-
fáké, dekorációké, és a karácsonyi vendég-
várásé a fõszerep. Az ünnepi hangulatot – a
tavalyi évhez hasonlóan – idén is Gerliczki
Zoltán enteriõrtervezõ-mestervirágkötõ és
csapata álmodta egységbe.

Gerliczki Zoltán szerkesztõségünk megke-
resésére elmondta: a kiállításon idén ötféle
díszítésben láthatunk karácsonyi hangulatot
idézõ fenyõfákat, melyek vintage fehér és
púder színekben századfordulós és skandináv
jellegû, valamint gyermekszobát megidézõ
hangulatot teremtve várják a látogatókat.

PORCELÁNBABÁK ÉS
MINI VASÚTMODELL

Az elmaradhatatlan, ünneplõbe öltö-
zött fenyõfák a kiállítás minden szegle-
tében megtalálhatóak. A különbözõ
dizájnok között akad egy kék-piros, vi-
lágító kisautókkal, macikkal: a kicsit
kockás, egyre divatosabb farmer anyag
egyedivé és modernné varázsolja a ta-
lán már lecsengõben lévõ színpárt. Az
egyik alatt még egy mini vasútmodell is
elfut, ami a debreceni Krajcér József mun-
káját dicséri. Mindemellett egy igazi fe-
hér-ezüst vintage stílusban is gyönyörköd-
hetünk: hangulatos kandallóval, édes kis
macikkal és egy óriás hóemberrel kiegé-
szülve.

KARÁCSONYI ÉDESSÉGEKBÕL
SINCS HIÁNY

A piros és kicsit szürkés színek dominálnak a
skandináv stílusban, ahol elmaradhatatlan kel-
lék a (mû)torta és a kedves kis édességek, ame-
lyek Nádas Hajnalka alkotásai, de szemügyre
vehetjük Szatmári Istvánné saját tervezésû por-
celánbabáit és gyûjteménye bájos darabjait is.
Mellette, a barokk stílusban megterített asztal
az egyedi virágkompozícióval lenyûgözõ lát-
ványt nyújt. A kiállítás végét pedig a termé-
szetközeliség jegyében egy zöld stílus zárja, a
modern irányzatot kedvelõk számára...

A CSILLAGOK VANNAK A
KÖZÉPPONTBAN

– Ahogyan az a kiállítás nevébõl is tud-
ható: idén a csillagok vonulnak végig a kiál-

lított enteriõrök mindegyikében. A tavalyi
egységes színvilágtól eltérõen most sokkal
színesebb az egész kiállítás: másabb a han-
gulat és több lehetõség van a selfie-fotókra
is – magyarázta az enteriõrtervezõ.

Szép és értékes mivolta miatt tavaly is már
több ezer látogatót vonzott ez a két hétig tartó
kiállítás: a vendégkönyvben pedig már az
elsõ napon is sok-sok dicsérõ szó került.

December 17-éig hétköznap 9–17 órá-
ig, hétvégén pedig 10–19 óráig szeretettel
várnak minden kedves érdeklõdõt, aki már
az ünnepek elõtt szeretne elmerülni a ka-
rácsonyi hangulatban. Csoportos bejelent-
kezésre is van lehetõség (hétköznap), a 
+36-70/339-2969-es telefonszámon.

(Szerzõ: Borbély Szabina Niké)

HEGYEKET IS MEGMOZGATNAK A NYÍREGYHÁZI ANYUKÁK
Az anyai ösztön sokak szerint születé-

süktõl benne van a nõkben, míg mások
szerint az elsõ baba születése váltja ki.
Ami azonban biztos, hogy ettõl kezdve
óriási erõvel vértezõdnek fel: képesek fel-
áldozni önmagukat, a végletekig elmen-
ni és a lehetetlent is megpróbálni, csak-
hogy mosolygó gyerekarcokat lássanak.
Kétségtelenül hegyeket mozgatnak meg
a nyíregyházi anyukák (is), immáron négy
éve...

Közösségbe szervezõdtek a helyi „angyal
mamik”: Nyíregyházi Anyukák Segítõ Cso-
portja néven tevékenykednek. Lehetetlent
pedig nem ismernek: ha a helyzet úgy hoz-
za, pillanatok alatt segítõ kezet nyújtanak.
A népszerû közösségi portálon szervezõd-
nek, csoportjuk pedig már több mint 1000
tagot számlál.

– Bár már nagyon sok tagunk van, de
kétségtelen, hogy többségük csak szemlé-
lõdõ olvasó. Ennek ellenére azt tapasztal-
juk, hogy idõvel mégis mindenki segítõ lesz
– kezdte a beszélgetést Fazekas Betty, a
közösség vezetõje, aki hozzátette, bár a
csoport kezdetben anyukákra épült, mos-
tanra már titkos angyalaik is vannak, akik
ugyan a másik nemhez tartoznak, de még-
is szívvel-lélekkel segítenek.

VAN, HOGY CSAK ALIG PÁR
ÓRÁJUK VAN

– Amikor megcsörren a telefonom vagy
éppen az egyik csoporttagunkhoz jut el a
segélykérés, akkor azt követõen gyorsan
megtervezünk mindent. Kiírjuk az adott
problémát a Nyíregyházi Anyukák Segítõ
Csoportja nevû Facebook-oldalunkra és át-
beszéljük a tagokkal, hogy milyen lehe-
tõségeink vannak, ki tud segíteni. Mindig
kiszabunk egy határidõt. Van, hogy egy
hetünk, míg máskor csak alig pár óránk van.

EGÉSZ ÉVBEN
„ANGYALKODNAK”

– Néhány az idei angyalkodásaink közül:
beszereztünk egy légzésfigyelõt egy kórház-

ból haza érkezõ újszülöttnek; farsangi jelme-
zek találták meg kis gazdáikat, mivel a rászo-
ruló családoknak egy-egy farsangi ünnepség
ezen a téren is nagy kiadást jelenthet; gyer-
mek és felnõtt szemüvegkereteket adomá-
nyoztunk; nyolc hónapos kisbabának baba-
kocsit és bébikompot szereztünk be; tartós
élelmiszert, tisztálkodószereket, háztartási
eszközöket juttattunk el egy egyedülálló édes-
anyának, aki két gyermekét neveli, ráadá-
sul az egyik halmozottan fogyatékos. Tévé-
ket, asztalokat, mosógépeket és centrifugá-
kat adtunk rászoruló családoknak, és több
kicsi gyermek iskolakezdését is segítettük.

RENGETEG A TERV
– Az adománygyûjtés természetesen az

ünnepek közeledtével sem marad el – foly-

tatta a beszélgetést Betty. – Jelenleg is segí-
tünk egy nagymamát, aki öt unokáját ne-
veli. Továbbra is gyûjtünk nekik tartós élel-
miszert, valamint tisztálkodószereket, csak-
úgy, mint egy egyedülálló anyukának, aki-
nek halmozottan fogyatékos a gyermeke.
Természetesen a kórházban fekvõ beteg
gyermekeket is meg szeretnénk látogatni
Mikulás alkalmával, nekik édességeket vin-
nénk, illetve egy hátrányos helyzetû tele-
pülésen mûködõ iskola alsó tagozatos
gyermekeit is meglepnénk karácsony elõtt.
Nekik játékokat, könyveket, tisztálkodó-
szereket gyûjtünk. Meglátogatnánk egye-
dül élõ idõs embereket is, õk tartós élel-
miszert és süteményt kapnának. Csakúgy,
mint az év más idõszakában, most is sze-
retnénk segítõ kezet nyújtani az arra rá-
szorulóknak. Sok nyíregyházi angyalkánk
van, hiszem, hogy most is képesek leszünk
hegyeket megmozgatni.

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

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fazekas Betty az adományokkal
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IDÉN IS „ÖRÖMSÜTI” A NYÍREGYHÁZI ASSZONYOKKAL
A karácsonyi sütemények illata, illetve íze gyermek-

kortól a lelkünkbe ivódik, és ezek késõbb különféle em-
lékeket csalnak elõ belõlünk. Az ételnek ugyanis ünne-
pekkor különös szerepe van: a közös sütésre édesanyánk-
kal, nagymamánkkal, és a pislákoló gyertyafény melletti
süteménymajszolásra évek múltával is mosolyogva gon-
dolunk vissza. Vannak azonban, akik egyedül töltik az
ünnepeket, vagy éppen rászorulók, esetleg ilyenkor is
dolgoznak, ráadásul értünk. Nekik szeretnének idén is
örömet szerezni a Nyíregyházi Asszonyok, akik kötényt
ragadnak és egy-egy tálca süteménnyel szebbé teszik
mások karácsonyát.

2014-ben indult útjára Budapestrõl az Örömsüti prog-
ram, mára pedig az ország majdnem minden városában

jelen van. Szinte az elsõk között csatlakoztak hozzá a
nyíregyházi nõk is, köztük profi cukrászok, édesanyák,
háziasszonyok, nagymamák, akik önként, saját költsé-
gükön sütiket sütnek, amit aztán elvisznek szociális, il-
letve gyermekek bentlakásos intézményeibe, de gondol-
nak többek között a nyíregyházi mentõállomás dolgozó-
ira is.

– Egy süteményes-tortás facebookos csoportból indult

el a kezdeményezés, mára pedig szerencsére több száz
tagja van országosan is – emlékezett vissza az elõzmé-
nyekre Koósné Kertész Adél. – A nyíregyházi csoport is
szépen gyarapodott, sorra csatlakoztak a cukrászok, az
ismerõsök, a családtagok, és azok a fiatal lányok, asszo-
nyok, nagymamák, akik a hétköznapokban is szeretnek
sütni. Ezt követõen megkerestünk különféle intézménye-
ket, akik örömmel fogadták a süteményeinket, így már
kialakult egy kör, ahová minden évben elmegyünk, de
természetesen folyamatosan vannak újabb helyek is.

„MINDENKI MEGÉRDEMLI A FIGYELMET”

– A mi célközönségünkbe azok az emberek tartoznak,
akik az év többi napján nem jutnak házisüteményhez,
mert nem engedi meg az anyagi lehetõségük, vagy ép-
pen bentlakásos intézményekben élnek, és nem látogat-
ják õket, de évente legalább kétszer sütünk a nyíregyhá-
zi mentõállomás dolgozóinak is, akiknek mindig csak
hálával tartozhatunk. Szoktunk sütni a Kislétai Ápoló és
Gondozó Otthon, a Nyírszõlõsi Gyermekotthon, a Re-
zeda utcai Anyaóvó, az ÉLIM és a Pacsirta utcai Idõsott-
hon lakóinak, de nem maradhat ki a Patrónus Egyesület
sem. Idén is a lehetõ legtöbb helyre szeretnénk eljutni,
így várjuk a lelkes segítõket, akik velünk együtt szeret-
nék, akár egy kis mézeskaláccsal, bejglivel, muffinnal,
vagy éppen piskótatekerccsel szebbé tenni mások kará-
csonyát.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

FACEBOOKON SZERVEZÕDNEK
Az Örömsüti program tagjai Facebookon szerve-

zõdnek, hogy aztán kötényt ragadva, minél több rá-
szoruló asztalára jusson a házi finomságokból. A
helyi csoportnak jelenleg több mint 100 tagja van,
de szorgos kezekbõl sosem elég, bárki csatlakozhat
a kezdeményezéshez. Jelenleg Koósné Kertész Adél,
Vámosiné Verebélyi Marianna és Juhász Lajosné
Andrea koordinálja a lelkes segítõket. Bõvebb in-
formáció az Országos Örömsüti, Nyíregyháza és
környéke elnevezésû Facebook-csoportban olvas-
ható.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 7., szombat 19.00 9-tõl 5-ig, Bemutató bérlet, Nagyszínpad

December 9., hétfõ 10.00 Állati színjáték, Gumimacik bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 9-tõl 5-ig, Simor kombinált és nagyszínpadi bérlet, Nagyszínpad

December 10., kedd 9.30 Állati színjáték, Bubu bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Állati színjáték, Csingiling bérlet, MÛvész Stúdió
17.30 Többszemközt: Kováts Dénessel, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 9-tõl 5-ig, Arany kombinált bérlet, Nagyszínpad

December 11., szerda 10.00 Állati színjáték, Katica bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 9-tõl 5-ig, Hevesi bérlet, Nagyszínpad

December 12., csütörtök 9.30 Állati színjáték, Kis Mukk bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Állati színjáték, Kisvakond bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 9-tõl 5-ig, Vasvári kombinált bérlet, Nagyszínpad

December 13., péntek 19.30 Tengeren, Bemutató bérlet, Krúdy Kamara

ÁLOM + MUNKA = SIKER
Csonka András szerint kuriózum a magyar színházi

életben. Pontos irányt ad, határozottan tudja, mit akar és
rövid idõ alatt meg is valósítja. A színészek biztonságban
érzik magukat mellette, mert mérhetetlenül bízik ben-
nük és ez visszafelé is igaz. A 9-tõl 5-ig magyarországi
õsbemutatója kapcsán Szente Vajkkal beszélgettünk.

– Több sikeres elõadás van már mögötted, szeret a kö-
zönség. Számodra mit jelent a siker?

– Ez a kérdés azért érdekes, mert pont most válogattam
ki azokat a motivációs üzeneteket, amik a darabban az iro-
da asztalán lesznek. Az egyik ez: álmok + munka = siker.
Úgyhogy most beletrafáltál! Bár nem ennyire egyszerû. Ez
sok lépésbõl tevõdik össze. Az, hogy van egy jó ötleted,
csak az elsõ százalék és ezután még van kilencvenkilenc.
Itt még több ötlet kell. A sikeresség egyik kulcsa szerintem
az, hogy valami olyasmit csinálsz, ami nem pusztán önki-
fejezés. Én a színházat nem önkifejezési eszköznek tekin-
tem. Fontos, hogy foglalkoztasson a téma, de még fonto-
sabb, hogy más embereket érdekeljen. Az én színházam
sok asszociációból épül fel. Olyan nyelven beszél, ami
befogadható, de intellektuális kielégülést is tud adni.

– Egy interjúban azt mondtad, a színház a jelen mûfa-
ja. Téged mi fogott meg ebben a darabban?

– Vannak nagy alapigazságok, de kevés darab beszél a
dolgozókról. Láttam Londonban ezt az elõadást és õrjöng-
tek a nézõk, amikor a fõnököt végre felhúzták a garázska-
puval. Szerintem ez valahol mindannyiunkban munkál.
Van egy belsõ lázadásunk. Néha elgondolkodunk, ami-
kor valaki tesz ellenünk valamit, hogy de jó lenne most
bedugni a száját... Végre van három nõ, aki ezt megteszi.

– A Mee Too-kampányt belecsempészted?
– Benne van, igen. Ezt a darabot a New York-i Broad-

way-re írták, picit változtattak rajta, aztán átkerült Lon-
donba. Most februárban volt a bemutató. (Ezért is õrülete-
sen nagy fegyvertény, hogy még ugyanebben a naptári
évben be tudjuk mutatni Magyarországon.) A Weinstein-
ügy 2017-ben volt, azóta alakítottak rajta. Hol puhítottak,
hol ráerõsítettek.

– Te melyiket alkalmaztad?
– Hol ezt, hol azt. Nem akartam elmenni amellett, hogy

Puskás Tivadar, aki ezt a figurát alakítja, egy nagyon szelle-
mes színész. Ezt ki kell használni! Néha viszont befordítom

a figuráját egy olyan irányba, amibõl kiderül, hogy ez az
ember önzõ vágyai csillapítására a hatalmát használja.

– Mi a fontos számodra? Mit akarsz érezni, látni, lát-
tatni?

– Szerintem ez a színdarab jobb, mint a film. Jobban
össze van rakva, sûrûbbek a jelenetek, a fõszereplõk em-
beribbek. Nem szeretem a szélsõséges karakterformálást.
A színésznõknek az a feladatuk, hogy a saját személyisé-
gükre formálják a karaktert. Ne belebújjanak egy 30 éve
leforgatott filmhõsnõ bõrébe. Azt a Horváth Margitot sze-
retném látni, aki ilyen helyzetbe került.

– Nem elõször dolgozol együtt a társulattal. Ez könnyíti
vagy nehezíti a munkát?

– Nagyban könnyíti. Aki dolgozott velem, már tudja,
hogy meg kell jegyezni, amit elsõre mondok, hiszen azt
fogom kérni a bemutatón is. Nincs az, hogy közben át-
gondolom vagy megunom. Fridrik Noémivel elõször dol-
goztam, nagyon élvezem az õ játékát is. Van egy alapcsa-
patom Budapesten, de közben annyira jó új emberekkel
megismerkedni. Így kialakul egy álomcsapat.

– Nehéz olyan dallal dolgozni, ami két Grammy-díjat 
nyert?

– Elvileg nehéz lenne egy popszámmal dolgozni, de
mivel ezt átalakították, így könnyû.

– Van idõd megpihenni, akár egy kört futni Sóstón?
– Most sokat ingáztam, de a sóstói futásra mindig szakí-

tok idõt. Ez az elsõ eset, hogy télen vagyok itt, de Sóstó
mindenhogy szép.

(Szerzõ: Körtvélyfáy Zsófia)

Szente Vajk
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December 8., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Haladás nõi röplabda-
mérkõzés közvetítése
December 9., hétfõ 20.30 Nyíregyhá-
za Spartacus–Budaörs labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése

December 7., szombat 10.00 Városi
Stadion, Mikulás-futás
December 8., vasárnap 13.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Buda-
örs labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

MINDEN MECCSET MEGNYERTEK

EZÜST A MÓRICZ KUPÁN!

A Standox csapata nyerte a Diego Kupa öregfiúk teremlabdarúgó tornát. A 2. az El-
Szállít, a 3. a Diego, a 4. a Tungsram együttese lett. A gólkirály a Diego játékosa, Orosz
Péter lett, a legjobb kapusnak Elek Gergõt, a legjobb játékosnak Erdei Zoltánt választot-
ták. Az Újfehértón rendezett torna pénzdíjas volt, és több korábbi NB I-es labdarúgó is
pályára lépett.

Elsõ alkalommal rendezték meg a Rajál Birs Kupa teremlabdarúgó tornát. A csapatok
izgalmas mérkõzéseket játszottak. Végeredmény: 1. Nyírség Copy Kft., 2. Vadász Presszó,
3. Gorillák Web FC. Gólkirály: Madzin István, Nyírség Copy Kft. Legjobb kapus: Polgári
László, Vadász Presszó. Legjobb játékos: Ruska Tamás, Gorilla Web FC.

KISPÁLYÁS TEREMTORNÁK
26. alkalommal rendezték meg a Mó-

ricz Kupa leány röplabda utánpótlás tor-
nát. 12 együttes érkezett az ország külön-
bözõ pontjairól, sõt a határon túlról is.

– Lengyelországból, Szlovákiából és
Szerbiából is jött csapat, de a ranglista alap-
ján a legjobb magyar gárdák szintén itt vol-
tak a hétvégén – mondta Moravszki Gyu-
láné, a Móricz DSE edzõje.

Zoltán, a Móricz Zsigmond Általános Isko-
la igazgatója.

Több olyan játékos van most az Extrali-
gában, akik egykoron a Móricz Kupán vet-
tek részt.

– Egy-egy élvonalbeli bajnokin a csapa-
tokban több olyan játékos is szerepel, akik
itt voltak a korábbi tornáinkon, és van, aki
egészen a válogatottságig vitte. Ez az ország
egyik legrangosabb leány röplabda után-

A házigazda együttes második lett a Móricz Kupán

Egy-egy ilyen torna jó alkalom arra is, hogy
a kapcsolatokat tartsák. A Móricz Kupára is
jelentkezett csapat például Spanyolországból.

– 2019-ben számos nemzetközi kapcso-
latot alakítottunk ki, többek között egy kí-
nai csapat is jelezte, hogy a jövõben szíve-
sen játszana ellenünk, de már most volt je-
lentkezõ Spanyolországból is. Egyelõre 12
gárdát tudtunk fogadni – tette hozzá Illés

pótlás eseménye, így kiemelten fontos a
szövetségnek és Nyíregyházának is – nyi-
latkozta Kósa Árpád kabinetvezetõ.

A torna izgalmas mérkõzéseket hozott,
és a döntõbe a Vasas, illetve a Sportcent-
rum Móricz csapata jutott. A találkozót az
angyalföldiek nyerték, így a házigazda
ezüstérmes lett. A Nyíregyházi Sportcent-
rum másik együttese a 11. helyen végzett.

Debrecenben volt az elsõ hivatalos U10/
C csoport jégkorongtorna a Szabolcsi Sóly-
mok, a Diósgyõr, a Debrecen, a Békéscsa-
ba és a Kazincbarcika részvételével. Kercsó
Árpád mester munkája meghozta az elsõ

szép nyíregyházi tornasikert. Négy meccs,
négy gyõzelem a mieink mérlege! Több mint
50 ütött és csak 2 kapott góllal zártak a Sóly-
mok. Mindenki kitett magáért, köztük a szép-
számú nyíregyházi szurkolótábor is.

Kercsó Árpád csapata remekül játszott Debrecenben
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HÉTVÉGÉN MIKULÁS-FUTÁS
Több mint három évtizede minden esztendõben meg-

tartják Nyíregyházán a Mikulás-futást. Idén sem ma-
radhat el a rendezvény, december 7-én, szombaton a
Városi Stadionban programokkal várják a gyerekeket
és a családokat. Természetesen lesz Mikulás Expressz,
Mikulás Szépségverseny, tombola és cukorágyú is. Az
OTP Bank Mikulás-futás 10 órakor kezdõdik.

– Volt egyszer egy ember. Ezzel a címmel tovább
bõvíti a múzeum – egy új teremben – a Jósa doktorról
összegyûjthetõ tudásanyagot. Állandó kiállítás.

– Mindnyájunk szíve – ma született Jézus: adventi,
karácsonyi kiállítással is várják az érdeklõdõket. A ki-
állítás termét két részre osztották. A látogatók a bal
oldalon a tanyasi, a jobb oldalon pedig a polgári ka-
rácsonyt láthatják. Megtekinthetõ: 2020. január 12.

A múzeum szakemberei már a jövõ évet tervezik,
több érdekességgel várják majd a látogatókat, és a ter-
vek szerint Rippl-Rónai József képeit is megcsodál-
hatják majd Nyíregyházán.

ÚJABB KIÁLLÍTÁSOK NYÍLTAK
A MÚZEUMBAN

Múlt hét pénteken, a Jósa-nap alkalmából négy új
kiállítás nyílt meg a Jósa András Múzeumban. Ezek-
bõl három még most is megtekinthetõ.

– Kereszt-utak: Vajda Mária, Ferenczy Noémi-díjas
textilmûvész, festõmûvész kiállítása. Külön érdekes-
ség, hogy a nagyobb díjnyertes munkái is megjelen-
nek, amelyekkel az utóbbi években nagy sikereket ért
el nemzetközi textilmûvészeti kiállításokon. Megtekint-
hetõ: 2020. február 2.

Vasárnap megnyitott a forgatag, felkapcsolták az ün-
nepi fényeket a belvárosban! Idén is a Kossuth-szobor
elõtt kapott helyet az adventi koszorú – az elsõ gyer-
tyát városunk országgyûlési képviselõi, dr. Szabó Tün-
de és dr. Vinnai Gyõzõ gyújtották meg dr. Kovács Fe-
renc polgármesterrel. Ökumenikus adventi áhítat is
volt, majd Csonka András énekelt a színpadon. Rész-
letes adventi programok a 8-9. oldalon.

VASÁRNAPONKÉNT ADVENTI GYERTYA-
GYÚJTÁS A KOSSUTH TÉREN

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. december 10., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther utca 3.

SZALAGAVATÓ AZ                   MÛSORÁN
A Nyíregyházi Televízió szalagavatós sorozatában

december 7-én, szombaton a Korányi Frigyes Gimná-
zium és a Budai Nagy Antal Szakközépiskola végzõ-
sei mutatkoznak be.

Adásidõk: szombat 20:30, vasárnap 9:30, 20:00, kö-
vetkezõ hét szerda 20:00, csütörtök 8:30.

KÜLÖNDÍJAT KAPOTT
A „VÁROSÉPÍTÕ TIRPÁKOK”

A lakiteleki Népfõiskola Alapítvány idén a Duna-
versitas Egyesülettel és a Nemzeti Mûvelõdési Inté-
zettel közösen hirdette meg Kósa Ferenc emlékezeté-
re a XIX. Lakiteleki Filmszemlét, melyre több kategó-
riában lehetett nevezni. A felhívásban kiírt határidõig
a Kárpát-medencébõl 116 alkotás érkezett. A Nem-
zeti Mûvelõdési Intézet különdíját a Városépítõ Tirpá-
kok címû alkotás kapta, a filmet a nyíregyházi – Prima
díjas – Kéry Péter rendezte, aki szerkesztõségünk meg-
keresésére elmondta, a film több mint fél éven át ké-
szült, és megpróbálja az élet minden oldaláról bemu-
tatni a tirpákságot.

– Ez egy olyan film, ami bemutatja az áttelepítés
történetét, a tirpákok hitvilágát, gasztronómiáját, ki-
emelve a jellegzetes tirpák ételeket, a régi õsi mezõ-
gazdasági kultúra egyes részeit, egyszóval örömeiket,
bánataikat, szenvedéseiket.

A filmet a Nyíregyházi Televízió is levetíti. Vetítési
idõpont: december 18., szerda 18.25, december 19.,
csütörtök 20.30, december 20., péntek 21.25.

OROSI ADVENT. December 6-án 16.00: az orosi Herman
Ottó Tagintézmény diákjainak és a Nefelejcs Óvoda óvodá-
sainak mûsora. Mikulás érkezése. Helyszín: XX. sz. Emlék-
park. 11-én 17.00: kézmûves foglalkozás – csigakészítés.
Helyszín: Herman Ottó Tagintézmény. 13-án 16.00: harma-
dik adventi gyertyagyújtás. Helyszín: XX. sz. Emlékpark. Ezt
követõen: lucázás – a Nefelejcs Óvoda mûsora és mézeska-
lács-készítés. Helyszín: Nefelejcs Óvoda.

JÓSAVÁROSI ÜNNEPVÁRÓ december 6-án. 16.15: gyüle-
kezõ Jósaváros fenyõfájánál (Ungvár sétányi körforgalom).
16.30: ünnepi mûsor a Szent Imre iskola elõadásában, saját
készítésû díszek elhelyezése és a kivilágítás felkapcsolása.
17.00: a Mikulás érkezése a Jósavárosi Mûvelõdési Házba (elõ-
zetes bejelentkezés szükséges – Nagy Szabina, 30/293-4719).

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ROZSRÉTSZÕLÕN decem-
ber 8-án, 15-én és 22-én 10.30–12.30-ig.

MÉZESKALÁCSSÜTÉS A NAGYIKKAL december 10-én
9.00 órától a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG december 10-én 14.00 órától
a Felsõsimai Közmûvelõdési Színtérben.

KÖNYVBEMUTATÓ – Cey-Bert Róbert: A székely hadosz-
tály – december 10-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárban.

KELET-MAGYARORSZÁGI SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA
december 11-én 15.00 órától a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban. Nagy énekesek – zenetörténeti kitekintés. Elõadó:
dr. habil. Duffek Mihály egyetemi tanár, zongoramûvész (Deb-
receni Egyetem Zenemûvészeti Kar).

OMNIS ALAPÍTVÁNY – KARÁCSONYI MUSICAL decem-
ber 11-12-13-án 11.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban.

AZÉRT VANNAK A JÓ BARÁTOK... Mentha Projekt-koncert
Szécsi Pál, a Neoton, Charlie, Zalatnay Cini stb. dalaiból de-
cember 11-én 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

ALZHEIMER CAFÉ december 12-én 14.00 órától a Móricz
Zsigmond könyvtárban. A Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ, illetve az Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Ala-
pítvány várja az érdeklõdõket a következõ Alzheimer Café ren-
dezvényre, mely az Alzheimer betegségben szenvedõk hozzá-
tartozóinak nyújt találkozási lehetõséget és tanácsadást. Témá-
ja: A demencia megállapítását és mérését szolgáló tesztek el-
mélete és gyakorlata. A programon való részvétel ingyenes!

ADVENTI FORGATAG ÉS TEADÉLUTÁN december 12-én
14.00 órától a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

A BESSENYEI TÁRSASÁG december 12-én 16.30-tól tartja
hagyományos vendéglátással egybekötött évzáró társas össze-
jövetelét. Az este során Bakajsza András mutatja be Zarán-
dokidõ címû kötetét.

FORRÁSKIADVÁNY-BEMUTATÓ. Az MNL Sz-Sz-B Megyei
Levéltára várja az érdeklõdõket december 12-én 15.00 órára az
NKA „Arcok és könyvek a történelemtudomány mûhelyébõl”
sorozatának programjában „Belsõ várkastély” Bicskey Erzsébet,
egy fiatal lány naplója 1940–1946 címû forráskiadvány bemu-
tatójára. Köszöntõt mond: Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés
elnöke, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. A köte-
tet bemutatja: Komiszár Dénes történész.  Helyszín: megyehá-
za, Bessenyei nagyterem.

THALIA KEDVENCE – színjátszó szakkörös gimnazisták
vetélkedõje a Móricz Zsigmond Színház mûvészeinek
mentorálásával december 13-án 10.00 órától a Városmajori
Mûvelõdési Házban.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG december 13-án 18.00 órától
a Mandabokori Mûvelõdési Házban.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„HÍMESKERT KEBLÉBEN MINTHA SZÍV DOBOGNA”
A város Hímes nevû városrésze a Kótaji út és az Érpa-

taki-fõfolyás által határolt területen található. Itt az 1890-
es években szõlõskerteket alakítottak ki, eredetileg 70
parcellára osztották, ezer négyszögöles „nyilasokra”,
amelyekhez csak a belváros háztulajdonosai juthattak
hozzá árverés útján. 1893-ban jegyezték meg a Nyírvi-
dékben: „Az árverésnek igen fényes eredménye lett;
250–500 frtot adtak egy-egy nyilasért, míg pár évvel ez
elõtt a Hímes kert többi területei 80–120 frton keltek el
ugyancsak 1000 négyszögöles nyilasonkint”. Remek le-
hetõség volt ez a városban élõk számára, hogy a belvá-
rostól távol, kellemes környezetben munkálkodhattak,
de meg is pihenhettek és szüretet is tarthattak. A város a
befolyt pénzbõl elemi iskolát létesített Simapusztán a
vegyes felekezetû gazdasági cselédek gyermekeinek is-
koláztatására.

A „Hímes nevû szõlõkert” tulajdonosai alapszabállyal
rendelkezõ hegyközségi szervezetben éltek. Kötelezték
magukat, hogy a vásárolt telkeikre jófajta bor- és cse-
megeszõlõket, gyümölcsfákat telepítenek, azonban há-
zat nem építhettek. Ez utóbbi alól azonban mindig ta-
láltak kibúvókat, mígnem a tiltó intézkedések feledésbe
merültek és hasonlóan a város többi szõlõskertjeihez, a
Hímesben is megépültek a lakóházak és fokozatosan
benépesült a terület.

Nevének eredetét Kiss Lajos a nyíregyházi erdõrõl írt
tanulmányában így magyarázta: az „erdõnek a Sóstó
fölötti részét nevezték Hím-erdõnek”, amely „felnyúlik

egész a Kótaji határig”. A Hím erdõnév pedig a feledés-
be merült „hí” szóból alakult ki, jelentése: „pettyes,
különféle színekkel tarkára cifrázott, vagyis olyan, mely-
nek földszintjén elszórt pettyei és pontjai között sok hí,
azaz üres terecskék vannak”. Ezt látszik igazolni, hogy
az erdõnek ebben a részében sok volt a tisztás, amely
egy 1839-es térképen is látható. E magyarázat szerint a
városrész e közeli Hímerdõtõl kapta tehát a nevét.

A Hímeskertet átszelõ utcákat 1911-ben madarakról
nevezték el: Gém, Rigó, Fürj, Fecske, Galamb és Sza-
lonka utca.


