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MENÕ MIKULÁSOK

A Mikulás volt az elmúlt hét fõszereplõje: érkezett az égbõl (az Arénában), futva (a stadionban és egy oviban), gyalog,
tele puttonnyal (a kórházba vagy épp a múzeumba), üldögélve (a Kossuth téren), de még motorral is, mint azt képünk
illusztrálja. Utóbbi csapat (a Nyír1 Bikers Motoros Alapítvány szervezésében) jelentõs karavánt alkotott, s egy városi
tiszteletkörrel hívták fel a figyelmet a jótékonykodás fontosságára – náluk a gyermekosztályon fekvõ kicsik jelentették a
célcsoportot. A gyûjtés és adományozás azonban nemcsak a piros ruháshoz kapcsolódik, így folytatódik az adventi
forgatagban, a múzeumban – és még számos helyen. (Részletek a lapban és a nyiregyhaza.hu városi webportálon.)

MUNKANAP-ÁTHELYEZÉS A KÓRHÁZBAN
A karácsonyi ünnepek idejére hivatalosan meghirdetett, december 24-étõl 27-éig tartó, a

soron következõ hétvégével együtt összesen 6 munkaszüneti nap az egészségügyi ellátás foly-
tonosságában komoly nehézséget jelent. Ennek áthidalására a Jósa András Oktatókórházban,
élve a törvényadta lehetõséggel, fõigazgatói utasítás született arra vonatkozóan, hogy az erede-
tileg december 14-ére meghirdetett munkanap helyett december 27-ét tekintik munkanapnak.
Ennek megfelelõen december 14-én a  kórház  fekvõbeteg-ellátó osztályain és szakrendelésein
munkaszüneti nap lesz, ügyeleti ellátással, december 27-én pedig mind a járó-, mind a fekvõ-
beteg-ellátásban munkanapot szerveznek, ami a vérvételt is érinti a Központi Laboratóriumban
(14-én nem lesz, 27-én igen). Kivételt képeznek az alábbi ellátások, ahol december 14-én
fogadják a már elõjegyzett betegeket (december 27-én pedig ezeken a rendeléseken nem
lesz ellátás): Neurológiai, Angiológiai, Asztma, Reumatológiai, Fizioterápiás, Szülészet-
Nõgyógyászati Osztály DEXA szakrendelések, Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat, az
Onkoradiológiai Osztály Sugárterápiás részlege, a Megyei-Városi Tüdõgondozó Intézet.

MEGÚJULT A SZARVAS UTCA JELENTÕS SZAKASZA IS
Tovább folytatódik az évek óta tartó nagyszabású út-

felújítás-sorozat: ezúttal az egyik legrégebbi utca közel
fél kilométeres szakasza teremt méltó kereteket a belvá-
rosi közlekedéshez. S bár a Szarvas utcán novemberre
végeztek, a Korányin még folytatják – e kettõ egy prog-
ram részeként készül.

Egy 100 százalékos támogatottsággal bíró, az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében a
Szarvas utcán 245 méter új gyalog-kerékpárút épült, egy
430 méteres szakaszon megújult az útpálya, átépítették
az útcsatlakozásokat és a kapubejárókat. Az útburkolat és
a járda között új zöldsávot alakítottak ki. A fejlesztés so-
rán a burkolat felújítása mellett megvalósult a járdák, ke-
rékpáros létesítmények akadálymentesítése, utasváró pa-
vilon telepítése. A gyalog-kerékpárút szakadási pontjait
megszüntették, a hiányzó átvezetéseket pótolták, a meg-
lévõket akadálymentesítették. Megtörtént az autóbuszöb-
lök átépítése, autóbuszperonok akadálymentesítése, az
öbölpárok közötti biztonságos gyalogos átvezetés kiépí-
tése, és a csapadékvíz-elvezetés megfelelõségének ellen-

õrzése. Az útburkolat és a járda között a meglévõ rossz
burkolat elbontásával zöldsávot alakítottak ki, amivel nö-
velték a zöldfelületet is.

A KORÁNYIN MÉG VAN MUNKA
Ezrek érzékelhetik naponta, hogy a Korányi több kilo-

méteres felújítása még tart, bár egy újabb szakasz végéhez
közeledik. A Nyíregyháza Sajtószolgálatától kapott értesü-
léseink szerint a vállalkozó a kivitelezés folyamán szem
elõtt tartotta a helytakarékosságot, a felvonulási terület mi-
nimalizálását, a környezetterhelés megelõzését, valamint
az ingatlanokra való ki/bejutás biztosítását, egyben töreke-
dett a parkolás megteremtésére az adott körülményekhez,
munkafázishoz igazodva, minimalizálva az építési terüle-
tet. A hét elsõ felében befejezõdött az utolsó 250 méteres
szakaszon a kopóréteg aszfaltozása. A buszöblök bazalt-
betonozásai és a járdaépítés elkészültek, a kapubejárók,
útcsatlakozások helyreállítása és a padkarendezési munká-
latok lapzártánk idején még zajlottak, s kezdik a forgalom-
technikai jelzések felfestését, így hétfõn megkezdõdhet a
mûszaki átadás-átvételi eljárás. A következõ fázis a körfor-
galom kiépítése lesz majd a Csaló közi keresztezõdésnél.
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JÁRVÁNY MÉG NINCS, AZ OLTÁS MÁR JAVASOLT
MÁR JAVÁBAN DOLGOZIK AZ INFLUENZA-FIGYELÕSZOLGÁLAT

A megyei tiszti fõorvos azt javasolja, aki teheti, oltassa
be magát influenza ellen. Ingyenes védõoltást kaphatnak
többek között a 60 évesnél idõsebbek, a várandós nõk,
továbbá az asztmások, a cukorbetegek, valamint a szív-
és érrendszeri betegségben szenvedõk.

Az influenzaszerû megbetegedések monitorozása, mint
minden évben, most is az év 40. hetétõl indult el. Megyénk-
ben 63 házi-, illetve gyermekorvos heti rendszerességgel
ad jelentést, hogy hányan fordultak hozzájuk influenzasze-
rû megbetegedéssel. Ez alapján tudnak tájékozódni az inf-
luenza esetleges terjedésérõl. Az influenza vírusos, erõsen
ragályos betegség, amely szövõdményei révén számos ha-
lálos áldozatot is követelhet. Van ellene védõoltás, ráadá-
sul a rizikócsoportokba tartozók ingyen kaphatják azt meg.

SOKAKNAK TÉRÍTÉSMENTES

A megyei tiszti fõorvos, dr. Szabó Tünde azt javasolja,
aki teheti, oltassa be magát. Szabolcs-Szatmár-Beregben
mintegy 60 ezer térítésmentes oltóanyag érhetõ el, három
év alatti gyermekeknek is rendelkezésre áll, mintegy 210
darab. A védõoltást több ezren kaphatják ingyen térsé-
günkben is. – Felnõttek esetében természetesen a króni-

kus betegségben szenvedõk, azok, akik tartósan ágyban
fekszenek, az idõsek, a szívbetegek, tüdõbetegek, cukor-
betegek, tehát összefoglalva azok, akik ha elkapják az inf-
luenzát, akkor nagyon súlyosan esnek át a betegségen vagy
akár fatális kimenetelû is lehet – õk kaphatják ingyen a
védõoltást. Kisgyermekeknél elsõsorban szintén a tartó-
san beteg, illetve ágyban fekvõ gyerekekrõl van szó, vagy
az immunhiányosokról, de utóbbi vonatkozik a felnõttek-
re is – részletezte a tiszti fõorvos.

KÉT HÉT KELL A VÉDETTSÉGHEZ

Tavaly és tavalyelõtt is december közepén/végén kez-
dõdött az influenzajárvány hazánkban, ezért érdemes már
most beadatni a vírus elleni védõoltást, hiszen körülbelül
két hét, amíg a védettség kialakul. A megyei tiszti fõorvos
azok számára is javasolja az influenza elleni védõoltás
beadatását, akik arra nem jogosultak térítésmentesen. Szá-
mukra gyógyszertári forgalomban, orvosi rendelvényre
érhetõ el az oltóanyag. Az influenza-figyelõszolgálatban
részt vevõ orvosok jelentései alapján végzett becslés sze-
rint december elsõ hetében az országban mintegy 7680-
an fordultak orvoshoz influenzaszerû tünetekkel.

(Szerzõ: Dér Vivien)

90 ÉVES DR. BÁNSZKI ISTVÁN
Városunk szépkorú polgárát, a 90 éves dr. Bánszki

István Kálmánt köszöntötték születésnapja alkalmá-
ból Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatának emléklapjával. A ju-
bileumi alkalommal dr. Kovács Ferenc polgármester
is gratulált a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium nyugalmazott igazgatójának, aki koráb-
ban Inczédy György Életmûdíjat vehetett át a város-
tól. Dr. Bánszki István munkássága elismeréseként

ELKÉSZÜLT A MEGYE ÖSSZETARTOZÁS PÁLINKÁJA
Megalkották múlt pénteken Szabolcs-Szatmár-Bereg

megye Összetartozás Pálinkáját. Az almából készült
pálinkacuvée létrehozásában mind a 21, megyei keres-
kedelmi pálinkafõzde részt vett Érpatakon, saját italával.
Az idõpont, december 6-a is szimbolikus volt: Szent Mik-
lóst ugyanis a pálinkafõzés védõszentjének tartják. Mindez
alkalmat adott arra is, hogy a róla elnevezett kápolna
melletti harangot felszenteljék a Zsindelyes Cottage te-
rületén.

A történelmi egyházak jelenlévõ püspökei áldották és
szentelték meg a Zsindelyes Cottage területén tavaly épí-
tett Szent Miklós Kápolna melletti új harangot. A 67 kilós
új harang abba a kápolnába hívogat, mely gyakran ad
helyet esküvõi szertartásoknak, Magyarországon rendha-
gyó módon több felekezet szertartása szerint. A Zsinde-
lyes új ékességét a székelyudvarhelyi harangöntõ mester, Lázár Imre készítette, a zsindely kárpátaljai, a faácsolat

felvidéki alapanyagból készült. De nem csak emiatt volt
ünnepség Miklós napján a pálinkáról nevezetes és min-
den szállal a hungarikumhoz kötõdõ érpataki helyszínen.

MINDEN NEGYEDIK KORTY INNEN

A gyümölcspárlat kapta a másik fõszerepet Miklós-nap
délutánján: a házigazdák kezdeményezésére elkészült Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye Összetartozás Pálinkája. A
Zsindelyes ugyanis megszólította a megyében található ke-
reskedelmi fõzdéket, melyek fejenként két és fél liter al-
mapálinkát ajánlottak fel sajátjukból, majd egy-egy képvi-
selõjük által összeöntve született meg a különleges, szim-
bolikus almapálinka-cuvée. A hozzáállást is megköszönte
és méltatta ünnepi beszédében dr. Nagy István agrármi-
niszter. – Ha az ember valamire büszke, a saját pálinkájára
igen. Elismerni azt, hogy a másé is van olyan, mint az enyém,

nagy eredmény. Gratulálok kedves Papp család, hogy ezt
sikerült megtenni: feloldani a különbözõséget, és keresni
az egységet. Óriási példamutatás ez! És mit hordoz magá-
ban? Ez a 21 pálinkafõzõ szolgáltatja az ország pálinkafo-
gyasztásának 25 százalékát. Óriási dolog ez, gratulálok!

KIVÁLÓ ADOTTSÁGOK

A pénteki esemény elõzményének tekinthetõ, hogy a
gyulai fesztiválon megalkották tavasszal a Kárpát-meden-
cei Nemzeti Összetartozás Pálinkáját. A fõszervezõ úgy
gondolta, mivel a cuvée alapanyagát adó alma termõte-
rületének a jelentõs része nálunk van, ráadásul megyénk
az országban található nyolc eredetvédett pálinkából há-
romnak adja a termõterületét – a szabolcsi almának, a
szatmári szilvának és az újfehértói fürtös meggynek –, így
nem is lehetne jobb helyszín egy regionális kezdeménye-
zésnek, amelyben mindenki részt vett. – Külön köszönöm
annak a 21 kereskedelmi pálinkafõzdének a hozzáállást,
akik az elsõ szóra igent mondtak, tehát pozitívan álltak
hozzá ehhez a történethez, ennek a bizonyos összetarto-
zás pálinkájának a megalkotásához – fogalmazott Papp
József, a Zsindelyes Alapítvány kuratóriumi elnöke.

LEHET FOLYTATÁSA IS

A szervezõk nevében a tulajdonos azt mondta, a korlá-
tozott mennyiségû összetartozás pálinkájának elkészítése
szimbolikus lépés volt. De szeretnének továbblépni e
hungarikum megismertetésében, nemzetközi rangra eme-
lésében, így akár annak elõkészítését is vállalnák, hogy
innen kerüljenek csúcsminõségû italok a diplomáciai ese-
ményekre is a jövõben.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

megkapta a pedagógusoknak adható legmagasabb ki-
tüntetést, az Apáczai Csere János-díjat. Nyugalomba
vonulása alkalmából a Magyarországi Evangélikus
Egyház által alapított és 1999-ben, a reformáció em-
lékünnepén elõször átadott Péterfy Sándor (a magyar
tanítók atyja) emlékérmet. Újjászervezte a Szabolcs
vármegye által létrehozott Bessenyei Kört, amely 1898
és 1948 között a poros kisvárost a régió tudományos,
kulturális központjává tette. 1987-ben alapították meg
a Bessenyei Társaságot, melynek azóta is õ az elnöke.
Céljuk a Bessenyei-kultusz ápolása és a megye szelle-
mi életének megpezsdítése.

ÚJ ÜGYVEZETÕ
Nyíregyháza Sajtószolgálata tájékoztatta szerkesz-

tõségünket, hogy dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV
polgármestere 2019. december 1-jétõl Petró Árpádot
nevezte ki a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõ igaz-
gatójának.

A megyei kötõdésû dr. Nagy István agrárminiszter
(balról) ezúttal Papp József meghívására érkezett a

hungarikumról is szóló rendezvényre

Több felekezet szertartásaira is hív a Miklós napján
felszentelt harang
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TOVÁBB BÕVÜLT A VÁROSI TÉRFIGYELÕRENDSZER
NYÍRSZÕLÕS KÖZTERÜLETEIT HAT ÚJ KAMERA ELLENÕRZI

A nyíregyházi Közterület-felügyelet közgyûlési döntés
alapján 2016 augusztusa óta üzemelteti a közterületi térfi-
gyelõ kamerákat a szabolcsi megyeszékhelyen. És bár Nyír-
egyháza biztonságos város, mégis szükség van a térfigyelõ
kamerákra – az elmúlt években például többször megron-
gálták a régi villamost a Hõsök terén, idén februárban pedig
a Huszártelep egyik utcájában, háztartásból kikerülõ nagy
mennyiségû hulladékot raktak le közterületre.

Városunkban jelenleg 205 térfigyelõ mûködik, ezek
közül 193 kamera képét figyelik a Közterület-felügyelet
központjában, 12 képét pedig az Érkerti Rendõrõrsön.

TÖBBSZÖR SEGÍTETTEK MÁR

Bodrogi László, a Közterület-felügyelet vezetõje kérdé-
sünkre elmondta: – Felvételeket tõlünk elsõsorban a

rendõrség kér ki, fõként azért, mert például történt vala-
milyen bûncselekmény. Esetleg valamilyen esemény
utánkövetése, az elkövetõk vagy jármûveik nyomon kö-
vetése miatt, illetve sok balesetnek az utólagos rekonst-
rukciójához kellenek ezek a felvételek. Alapvetõen nem
sok bûncselekményhez köthetõ esemény történik a ka-
merák elõtt – szerencsére. Szabálysértési ügyben már mi
is tettünk feljelentést kamerafelvétel alapján, elsõsorban
illegális hulladéklerakás miatt. Illetve, ha látunk például
sok, szabálytalanul parkoló gépkocsit valahol, akkor tu-
dunk oda irányítani közterület-felügyelõt.

KÉRIK, FOLYAMATOSAN BÕVÍTIK

A közterület-felügyelõk azt tapasztalják, a térfigyelõ
kamerák a szubjektív biztonságérzetet is növelik. Ezt az is
bizonyítja, hogy a felügyeletnek szinte folyamatosan jel-
zik igényüket térfigyelõ kamerák felszerelésére. A legújab-
bak, szám szerint hat kamera Nyírszõlõs közterületeit fi-
gyeli – azok kihelyezésérõl, a telepítési helyszínekrõl a
rendõrséggel is egyeztettek, a közgyûlés nemrégiben dön-
tött róla. – Szándékunkban áll a kamerarendszert folya-
matosan korszerûsíteni és bõvíteni – mondta kérdésünkre
Jászai Menyhért alpolgármester.

SEGÍTHETI A MEGELÕZÉST

– Most Nyírszõlõs olyan területeire helyeztünk ki ka-
merákat, ahol korábban nem volt. A központnál, a posta
mellett is van most már térfigyelõ, illetve a bõvülõ-szépü-
lõ közösségi parkunkban három kamera, hiszen ott futó-
kört alakítunk majd ki, mobilvécét helyeztünk el,
kondipark is épül majd. Sajnos probléma, ha átadunk egy
játszóteret, felépítünk egy gyönyörû létesítményt, akkor
megjelenhetnek bizonyos emberek és tönkretehetik, ezt
szeretnénk megelõzni a kamerarendszerrel – fogalmazott.
Mint ismert: a tavaly, a Tokaji úti piacon felszerelt többtu-
catnyi eszközzel már jóval 200 felett van a városi térfi-
gyelõ kamerák száma.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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TÍZMILLIÓ ESET A 100 ÉVES LABORBAN
100 éves a Jósa András Oktatókórház Központi Labo-

ratóriuma, mely a legrégebbi és a legnagyobb az ország-
ban. A centenárium alkalmából tudományos konferenci-
át rendeztek múlt csütörtökön, melyen felidézték a labor
múltját és az elmúlt évtizedek fejlesztéseit.

Az idén 120 éves a Jósa András Oktatókórház, a Köz-
ponti Laboratórium pedig kereken 100. Hazánk legrégeb-
bi, egyben legnagyobb laborjának a forgalma is tekinté-
lyes dr. Ajzner Éva tájékoztatása szerint. 860 000 beteg
fordul meg náluk éves szinten, s mivel egy páciensnek
akár 10–15 vizsgálatot is elõír az orvosa, így több mint
tízmillió esettel dolgoznak évente.

JELENTÕS FEJLESZTÉSEK

A kórház szakmavezetõ fõorvosa kiemelte, nagy fejlesz-
tések valósultak meg az elmúlt idõszakban. Az egyik ilyen
a pneumatikus csõrendszer beüzemelése volt, melynek se-
gítségével nem emberek viszik a vért, hanem csõrendsze-
ren érkezik a minta percek alatt az osztályról a vizsgálati

ÚJ SZÍVKATÉTERES ELJÁRÁS NYÍREGYHÁZÁN
Új, életmentõ mûtéti beavatkozást végeztek a Jósa

András Oktatókórházban. Az intézményben pénteken két
páciensnél is alkalmazták a rotablációs szívkatéterezést,
amire eddig Nyíregyházán még nem volt példa. A speci-
ális eljárást olyan betegek esetén alkalmazzák, ahol a me-
szesedés miatt a hagyományos hatástalan.

2000 szívkatéterezést végeznek el évente a Jósa And-
rás Oktatókórházban, de vannak olyan esetek, amelyek-
nél a hagyományos beavatkozás már nem hatékony. 
Nagyfokú meszesedés, elzáródás esetén egy speciális el-
járásra, új technikára, egy úgynevezett rotablációs esz-
közre van szükség. Mostantól ez is elérhetõ Nyíregyhá-

zán. Ezzel az eljárással a kritikus mértékû szûkületeket is
meg tudják nyitni, ugyanis egy miniatûr, nagy teljesítmé-
nyû fúróval átfúrják az elmeszesedett ereket. Pénteken két
ilyen mûtétet végeztek a kórházban.

   
FÚRÓVAL A SZÛKÜLETBEN

– A levezetett dróton keresztül egy fúrót is bejuttatunk
a szûkületbe, amelynek apró gyémántszemcsés bevonata
van, így képes  a nagyon kemény meszet is lecsiszolni,
lefúrni a szûkületbõl. Ezáltal kezelhetõvé teszi ezt a részt,
nemcsak az eltávolított anyaga miatt, hanem azért is, mert
olyan vibrációs energiát közvetít a szoros mészgyûrûnek,
amelynek megrepedése lehetõvé teszi a  továbbiakban a
szûkület tágítását – avatott be a részletekbe dr. Kõszegi
Zsolt osztályvezetõ fõorvos.

MÁR NEM KELL DEBRECENBE MENNI

Az ilyen beavatkozásokat igénylõ betegeknek eddig
Debrecenbe kellett menni, mert csak ott tudták elvégezni
ezt az eljárást. Dr. Adorján Gusztáv, a kórház igazgatója
elmondta, az intézmény számára nagy elõrelépés, hogy
olyan szívkatéteres beavatkozásokat is el tudnak most
Nyíregyházán végezni, ami korábban elképzelhetetlen-
nek tûnt. – Kõszegi tanár úr a debreceni klinikán is oktat,
ezt a módszert ott sajátította el és hozta haza. Így már a
megyei betegek is élvezhetik ennek a jótékony hatását –
hangsúlyozta dr. Adorján Gusztáv, az Sz-Sz-B Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.

ÚJSZÜLÖTTEK, MIKULÁS-
ZSÁKOCSKÁKBAN

Egy nagyon kedves kezdeményezéssel szeretnének
hagyományt teremteni a nyíregyházi Jósa András Ok-
tatókórház Újszülött Részlegén. Egy kisbaba születé-
se mindig nagy esemény, de talán még különlegesebb
alkalom, amikor valamilyen ünnepnapon jön világra
egy család legkisebb tagja. A kórház szülészetén kö-
zel ötven kis csöppség született meg december 6.
környékén, vagy érkezett a Mikulással egy idõben.

Dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár, Nyír-
egyháza országgyûlési képviselõje kedveskedett az
újszülött csecsemõknek és édesanyjuknak olyan aján-
dékkal, mely mindig erre a napra emlékezteti a kis
jövevényt és családját. A kedves gesztus célja, hagyo-
mányt teremteni az elkövetkezõ évek Mikulás-napi
újszülöttjei számára, hiszen õk ennek a napnak a leg-
kisebb, de legnagyobb ajándékai is egyben. A kórház
újszülött részlegérõl ezen a napon a Mikulás zsákjá-

Idén is mikuláscsomaggal ajándékoz-
ta meg a Jósa András Oktatókórház
Gyermekosztályán fekvõ gyermekeket
Nyíregyháza polgármestere, illetve a
Magyar Köztisztviselõk, Közalkalmazot-
tak és Közszolgálati Dolgozók Szakszer-
vezetének (MKKSZ) Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Alapszervezete. Az ajándékokkal ismét
nagy örömöt szereztek azoknak a gyer-
mekeknek, akik a kórházi kezelésük
miatt nem tölthették a családi otthon me-
legében ezt a napot.

FEJLESZTIK AZ ESZKÖZPARKOT

A szív- és érrendszeri megbetegedések Magyarorszá-
gon még mindig a vezetõ haláloknak számítanak, ezért is
fontos, hogy Nyíregyházán új készülékeket és új eljáráso-
kat honosítanak meg, hiszen az ilyen megbetegedéseknél
a gyors, szakszerû beavatkozások életet menthetnek. Az
eszközpark fejlesztésérõl dr. Szondi Zita beszélt. Az
orvosigazgató azt mondta, hogy újabb orvosi berendezé-
sek vásárlásáról döntöttek. – Várhatóan jövõre itt, a
hemodinamikai laborban egy új, nagy értékû röntgenké-
szüléket szerzünk be, amely még szélesebb körben teremt
lehetõséget a szív-érrendszeri betegek kezelésére.

(Szerzõ: Bakai Judit)

helyre. – Komoly változások történtek az elmúlt években.
Ha a laborról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy 5 vagy 6
városban van analitika, illetve vérvevõ hely, és valamennyi
a legmodernebb analitikai automatákat kapta meg.

A MEGYÉT IS SZOLGÁLJA

Az ünnepségen a diagnosztikai algoritmusokról, refe-
renciatartományról és a konzulensképzésrõl szóltak szak-
mai elõadások. A kórház fõigazgatója utalt a tömbkórház
projektre, melybõl jelentõs összeget fordítottak a közpon-
ti laboratórium új automatikájára, mely alapja a jövõ fej-
lesztéseinek is. – A jubiláló laboratórium nagyon fontos a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház életében, hiszen annak minden telephelyét,
egységét kiszolgálja eszközparkjával, szakembergárdájá-
val. Sokszor nem látható ez a munka, de hihetetlen fon-
tos, hisz a gyógyításhoz szükséges eredményeket innen
kapjuk meg, s ez nagyban segít mind a diagnózis, mind a
terápia felállításában – fogalmazott dr. Adorján Gusztáv
fõigazgató.

(Szerzõ: Bakai Judit)

Dr. Kõszegi Zsolt osztályvezetõ fõorvos és dr. Adorján
Gusztáv, az Sz-Sz-B Megyei Kórházak és Egyetemi

Oktatókórház fõigazgatója

ban és sapkájában engedték haza családjukhoz a pici
babákat. – Fülig ért a mosolytól a szánk, mikor a nõ-
vérek felöltöztették a babánkat a kis zsákocskába és a
sapkába. Mi hatan vagyunk egy szobában, mindenki-
nek itt van a babája, és nem gyõzünk bennük gyö-
nyörködni. Egy örök emlék lesz a kis mikulászsák és a
sapka – mesélte mosolyogva az egyik kismama.

AJÁNDÉKCSOMAGOK GYERMEKEKNEK
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TÜKÖRBEN A SZAKKÉPZÉS: ERASMUS+
Délrõl és északról, Görögországból és Norvégiából is

érkeztek vendégek a Szakképzési Centrumba, hogy meg-
ismerjék a Digitális Közösségi Alkotómûhely oktatási
módszereit. A vendégeket Szemán Sándor címzetes fõ-
jegyzõ fogadta a városházán.

Elismerten példaértékû a nyíregyházi szakképzés, hiszen
alkotómûhelyében az élménypedagógia eszközeivel tanít-
ják a jövõ szakembereit. Itt jelen vannak a drónok, a robo-
tika, a hegesztõszimulátor, fa- és könnyûipari eszközök.

EGYMÁSTÓL TANULNAK

Ennek gyakorlatát mutatja meg a Szakképzési Centrum
a Tempus Közalapítvány Erasmus+ programjában, mely a
jó gyakorlatok cseréjére épül. A partnertalálkozó 14 ven-
dége spanyol, olasz, portugál, görög és norvég intézmény-
vezetõ, illetve pedagógus. – Van mivel dicsekednünk. A
Digitális Közösségi Alkotómûhely elsõként nyílt meg az
országban és nagyszerû lehetõséget kínál a fejlõdni kívá-
nó pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt. Maga az
alkotópedagógia minden országban példaértékû lehet. Mi
pedig kíváncsian várjuk, hogyan mutatják ezt meg nekünk
– hiszen a vendégeink is sok mindenben jók – mondta a
centrum szakmai fõigazgató-helyettese, Pivonka Szilvia.

KINCS A JÓ SZAKEMBER

Portugáliából például egy magániskola érkezett, ahol
minden képzés vállalkozásokkal közösen mûködik. Maria
Ntourountaki görögországi iskolájában mûszaki szakem-
bereket, autógyártókat, illetve a szépségszakmában fod-

rászokat és kozmetikusokat tanítanak. A mûszaki tanár azt
mesélte, náluk is kincs a jó szakember, a vállalkozók a
legjobb tanulókat már az iskolában megkeresik. – A diá-
kok öt napot járnak iskolába egy héten, kb. 35 óra a taní-
tási órák száma, ebbõl 15 a gyakorlat. Három év után sok-
kal nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyakorlati oktatásra.
Akkor már külsõ cégeknél vannak a diákok, és ott már
sokkal gyakorlatiasabb az oktatás – mondta. A partnerta-
lálkozó házigazdái a következõ két évben utaznak, hogy
sorra megismerjék a pályázatot nyert intézményekben fo-
lyó szakképzést a munka jövõjérõl és a jövõ állásáról hir-
detett program támogatásával.

DIGITÁLIS KARÁCSONY
Innovatív karácsonyi ünnepséget szerveztek a Nyír-

egyházi Szakképzési Centrum 10 tagiskolája képvise-
lõinek az ország elsõként létrehozott Digitális Közös-
ségi Alkotómûhelyében, hagyományteremtõ szándék-
kal. A diákok szakterületüknek megfelelõen járultak
hozzá a fenyõfa és a karácsonyi sütemények díszíté-
séhez: fémbõl, fából, és 3D nyomtató segítségével
készültek a tárgyak. A 2 méter magas karácsonyfát a
mûhely munkatársai tervezték és vágták ki lézervágó
segítségével. A keretet pedig egy olyan uniós (GINOP)
pályázat adta, mely a szakképzésben tanuló 9. osztá-
lyos diákokat segíti – a beilleszkedést támogatja, fi-
gyel a tehetséggondozásra, mérési és értékelési rend-
szerek beiktatásával. A GINOP pályázat persze nem-
csak az oktatásra, hanem a nevelésre is figyel, így szer-
veztek hagyományteremtõ szándékkal karácsonyi
ünnepséget az alkotómûhelyben.

BRAILLE-NYOMTATÓ
AJÁNDÉKBA

Braille-nyomtatót kapott karácsonyra ajándékba a Va-
kok és Gyengénlátók megyei egyesülete. Az eszköz más-
fél millió forintos költségét a Michelin Hungária Kft. állta,
mely – dr. Nemes Attila gyárigazgató megfogalmazása sze-
rint – aktívan keresi a társadalmi szerepvállalásuk kereté-
ben azokat a szervezeteket, iskolákat, egyesületeket, akik-

nél tudnak segíteni. Az egyesület ezer tagja – köztük 400
nyíregyházi – használhatja a jövõben az eszközt, melyet
Svédországból szereztek be. – E nélkül nehezebb lenne itt
a munka, hiszen rengeteg megrendelést kapunk, ami ezt
a fajta írásmódot helyezi elõtérbe, hiszen a felgyorsult di-
gitális világban még mindig van jelentõsége a Braille-nak
– indokolta a berendezés fontosságát Nemes-Nagy Tün-
de, a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének elnöke. Dankó
Pál, az egyesület iroda- és szolgáltatásvezetõje hozzátet-
te: – Nyomtatunk tananyagokat is, mivel nagyon sokan
járnak egyetemre, fõiskolára, esti gimnáziumban közép-
iskolai tanulmányaikat folytatják. Elkezdtük szorgalmazni
az éttermekben az akadálymentes menü- és kávélapok
elkészítését is, melyek nagybetûs és pontírásos formátum-
ban elérhetõek. Így a gyengénlátók is önállóan tudnak majd
rendelni étteremben, kávézóban, jelezve, hogy õk is aktív
tagjai a világnak – emelte ki. A nyomtatónak hangja van,
képernyõolvasója, és word dokumentumot is képes kon-
vertálni a 13 elektromágneses pontozóval mûködõ esz-
köz. S bár lassúbb, mint egy síkírású nyomtató, de gyor-
sabb, mint a régi, melynek költséges volt már a javítása,
alkatrészpótlása.

dr. Nemes Attila és Nemes-Nagy Tünde
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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.
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NAGYCSALÁDOS KARÁCSONY: SEPÁÉK
CSAPATKÉNT MÛKÖDNEK EGYÜTT

GUINNESS-REKORDERBÕL HÉTKÖZNAPI HÕS LETT
GYEREKEKEN SEGÍTENE A LABDAZSONGLÕR LÁSZLÓ GYULA

A gazdagságot nem csak pénzben mérik. Hanem olyan
emberi értékekben, mint: együttérzés, megértés, mások-
ra való odafigyelés, és többek között segíteni akarás.
Mindezek alapján pedig a 29 éves, többszörös Guinness-
rekorder labdazsonglõr László Gyula az egyik legtehetõ-
sebb. Csakhogy az õ gazdagsága nem a pénztárcájában,
hanem a szívében rejlik: hátrányos helyzete ellenére is,
saját érdekeit a háttérbe helyezve, a beteg gyerekeken
segítene.

László Gyulát már jól ismerik a nyíregyháziak, rend-
szeresen feltûnik a város több pontján, ahol naponta órá-
kon át gyakorolja BMX- és freestylefoci-trükkjeit. Egyen-
súlyozott már focilabdát homlokára helyezett mûanyag
flakonon, miközben 10:28 percen át táncolt; sétált 369
emeletnyit labdával – szintén a homlokán – egy emeletes
ház lépcsõin fel-alá, de 24 órán keresztül freestyle-ozott
is már, megállás nélkül. László Gyula tizenötszörös ma-
gyar rekorder, sõt, többszörös világrekorder, s ezek jelen-
tõs részét a Guinness Rekordok Könyvébe is bejegyezték.
Bár sosem tagadta, hogy mélyszegénységben él, semmi-
lyen jövedelme nincs – az utcai bemutatók során gyûjt
némi pénzt – és most is azért imádkozik, hogy így, télen,
a hideg ellenére is élje meg a reggelt, mégis másokon se-
gítene, önzetlenül. Ahogy õ fogalmaz: ezzel jobb ember-
ré szeretne válni.

„ÍGY AKAROM MEGHÁLÁLNI”

– Szerencsére már az ország számos pontján tarthat-
tam bemutatókat, de az egyik legemlékezetesebb az volt,
amikor a Heim Pál Gyerekkórházban dönthettem újabb
csúcsot: 3 perc 17 másodpercen keresztül pörögtem a BMX
kerékpárommal úgy, hogy közben tizenkétszer vettem le
és fel a pólómat, ez alatt nem foghattam a kormányt és a
kilépõn kellett állnom. Több mint egy percet vertem rá
ezzel a korábbi rekorderre. Akkor fogadtam meg, hogy
segíteni fogok a beteg gyerekeknek. Láttam csillogni a sze-
müket, ez pedig semmihez sem fogható. Ezt érezni kell.

ADVENTI GONDOLATOK
Ballag az idõ, advent hónapjában járunk. A koszo-

rún már meggyújtottuk a második gyertyát, s nézünk,
vagy inkább széttekintünk a Világba... a minket kö-
rülvevõ elcsendesült természetbe.

S aztán önmagunkba is. Befelé fordulunk, mert ez
a Rend. Az, hogy megálljunk egy pillanatra. Önma-
gunkat vizsgálva, vizsgálgatva feltenni azt a kérdést,
hogy mi célból vagyunk itt, a Földön? Aztán felelünk
rá, ki-ki a maga módján, lelki élete mélyérõl válaszol
erre. Ahogy a meggyújtott gyertyák száma növekszik,
úgy vágyódunk a fény felé... Várakozunk a Betlehemi
Csillag fényére...

Ilyenkor akár könyv is kerülhet a kezünkbe, s olva-
sunk. Talán legendákat. Arról a hercegrõl, aki elzárva
élt a külvilágtól. Mégis, amikor kikocsizott, megismer-
kedett a valódi való világgal. Egy leprással, egy eskü-
või, majd egy temetési menettel, és egy szerzetessel.
Megismeri a betegséget, a szerelmet, a halált és a gon-
dolkodást. S ahogy tovább lapozunk, szinte érezzük
azt, hogyan ébred rá a hivatására.

Ezzel rokon Oscar Wilde híres meséje: A boldog
herceg címû. A herceg szoborként emelkedik a város
fölé, megtapasztalva az õt körülvevõ világot, azért ál-
dozza fel magát, hogy másokat megsegítsen. S itt áll-
junk meg egy pillanatra! Pilinszky János ugyanis egyik
írásában kettéválasztja azt a dolgot, amit ilyenkor,
advent idején cselekszünk. Szerinte hajlamosak va-
gyunk összetéveszteni a jótékonykodást a felebaráti
szeretettel. Nem lehet a kettõt összemosni, mert a jó-
tékonykodás a tüneti kezelésre emlékeztet. Vagyis nem
más, mint adakozás. Ott lehet velünk, de akár el is
tûnhet az életünkbõl, ha a külsõ körülmények meg-
változnak, mert az adakozás után akár hálát is várha-
tunk... elvárhatunk.

A felebaráti szeretet az más. Nem függ külsõ körül-
ménytõl, cselekedete személytõl személyig szóló.
Nem kisegít, hanem megsegít.

Megvan a kellõ éleslátása, hogy felismerje a másik
igényét, és van ereje ahhoz is, hogy azt végre tudja
hajtani. A felebaráti szeretet nemcsak cselekedet,
megsegítés, hanem az emberi kapcsolat élesztése, el-
mélyítése, táplálása. Advent hónapjában, a Fény és a
Szeretet születésére várva fontos, hogy ezeken a dol-
gokon elgondolkozzék, és cselekedjék is az Ember!

(Szerzõ: Budaházi István)

Karácsony. E szó hallatán biztos, hogy mindenkiben
támad valamilyen érzés: van, akiben az örömteli várako-
zás és a meghitt, békés hangulat, de olyan is, akinek a
karácsonnyal és a szilveszterrel kapcsolatos szervezke-
dés és a vele járó stressz jut eszébe. A nagycsaládosoknál
sem könnyû a helyzet, pedig egy jól átgondolt logisztiká-
val minden megoldható. Így van ez a nyíregyházi Sepa
családnál is, akik szívesen osztották meg velünk, õk ho-
gyan karácsonyoznak.

Ági, az édesanya nyilatkozott szerkesztõségünknek ar-
ról, hogyan készülnek az ünnepekre. Ahol három lány van,
ott talán nem is annyira vészes a helyzet, mint gondol-
nánk: a 20 éves Adél és a 18 éves Gréta szerencsére na-
gyon sokat segítenek abban, hogy a 6 éves Dorka számá-
ra felejthetetlenné tegyék a karácsonyt. A csajok nagyon
sokat segítenek a takarításban, a családfõ, Pál pedig meg-
kapja a bevásárlólistát, amit az ünnepi menünek megfele-
lõen a felesége állít össze. Így tehát a sokat dolgozó Ági-
nak már „csak” a fõzésre kell koncentrálnia szenteste
napján.

DORKA ELÕTT MINDEN TITOK

A szülõk már októbertõl azon gondolkoznak, hogy mit
vegyenek a gyerekeknek. Szeretik a hasznos dolgokat,
ezért próbálnak úgy a kedvébe járni a lányoknak, hogy a
kapott ajándék valóban a hasznukra legyen. Bár a nagyok
már tudják, a kicsinél teljes titok fedi, hogy mit fog kapni
a Jézuskától. A fa vásárlásától kezdve az élelmiszerek és
az ajándékok bevásárlásán keresztül szinte minden titok-
ban zajlik a kicsi Dorka miatt. Nagyon várja a Mikulást és
a Jézuskát, sõt, november végén külön levelet is szokott
nekik küldeni, hogy mi a vágya. December 24-én már
délelõtt is meglátogatja a Jézuska a Sepa családot. Ilyen-
kor Dorka meglepetten tapasztalja, hogy felkelés után az
elsõ, amit lát, az az udvar közepére helyezett fenyõ, ami-
bõl a karácsonyfa lesz. Kíváncsian érdeklõdik ilyenkor,
hogy vajon késõbb is fog-e még jönni a Jézuska...

A JÉZUSKA BECSENGET

Miután az édesapa behozza a fát, a két nagylány segít a
legkisebbnek feldíszíteni azt, illetve, ahogy tudnak, édes-
anyának is besegítenek a sütés-fõzésbe. Miután mindenki
felöltözött szép ruhába és az ünnepi étkészlet is felkerült
az asztalra, jöhet az ünnepi vacsora: általában házi ka-

kasból készült húslevest, sült tarját és rántott húst, külön-
bözõ köreteket, illetve krumpli- és kukoricasalátát fogyasz-
tanak. Desszertnek a bejgli elmaradhatatlan: 8–10 rúddal
is készítenek, így a nagyszülõknek szintén bõven jut belõ-
le. Vacsora után Dorkát becsalják egy szobába, hogy elte-
reljék a figyelmét, és akkor gyorsan minden ajándékot be-
hordanak a fa alá. A teraszajtót nyitva hagyják és csenget-
nek egyet, ezzel jelezvén: „itt járt a Jézuska”. Mindenki a
fához szalad és meglepõdve tapasztalják, hogy a Jézuska
nemhogy itt járt, de már el is ment: idén ismét „lecsúsz-
tak” róla...

„EGYÜTT VAGYUNK”

Dorkának ez minden évben egy hatalmas élmény! A
család tagjait is nagy örömmel tölti el, ahogyan látják a
hitet a kicsi arcán. Ahogyan az ajándékokat bontja, és
amennyire örülni tud neki, az felemelõ érzés az egész
családnak. Az este pedig a játszásé, kifulladásig. Általá-
ban karácsony elsõ napján a nagyszülõknél ebédelnek,
viszont a második napot pihenéssel töltik: bármeddig le-
het aludni, enni és játszani. Ági nagyra értékeli, hogy ilyen
jó csapattá forrnak össze a családtagok karácsonykor is,
és mindig szépen, békében töltik mindannyian az ünne-
peket. Az együtt töltött minõségi idõt ilyenkor tudják a
legjobban biztosítani egymás számára.

(Szerzõ: Borbély Szabina Niké)

Azonban most nem csak a trükkjeimmel akarom felvidíta-
ni õket.

FOCIKLASSZISOK MEZEIT ÉS LABDÁIT
AJÁNLJA FEL

– Van egy Dzsudzsák Balázstól és egy Király Gá-
bortól kapott dedikált mezem, illetve a Szpari játéko-
sai által aláírt focilabdám. Ezeket szeretném árverésre
bocsátani, a befolyt összeg egy részébõl pedig játéko-
kat venni a Jósa András Oktatókórházban fekvõ kis
betegek számára. Nekem is sokan segítettek – köztük
Németh Szabolcs karateedzõ –, most ezt így szeret-
ném visszaadni.

– Vallom, mindegy honnan indulsz, milyen a bõröd szí-
ne és hány éves vagy. Ezek nem számítanak. Ha másokon
segítesz, jobb emberré válhatsz. Sokáig a csupasz beto-
non aludtam. Mára már több ágyam is van, paplanom,
kályhám. Ha nekem is lehetne egy nagy álmom, akkor az
lenne, hogy: egyrészt kapjak bizalmat és lehessen egy fix
munkahelyem. Másrészt meg tudjam csinálni a lakáso-
mat és ne legyen többé lyukas a tetõ. Harmadrészt pedig
újabb csúcsot dönthessek meg, ezúttal a Burdzs Kalifán.
Ezzel sok embernek erõt adhatnék, mert igenis az álmok
teljesülhetnek, csak nagyon akarni kell.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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HELYI TERMELÕK ÉS NÉPI IPARMÛVÉSZEK AZ ADVENTI VÁSÁRBAN
Az Aranykapu Népmûvészeti Egyesü-

let tagjai idén is megmutatják legújabb
alkotásaikat. December 24-éig minden-
nap 13.00–18.00 között nemcsak a sze-
meinket gyönyörködtethetjük a külön-
bözõ, iparmûvészek által készített tár-
gyakban, hanem meg is vásárolhatjuk
õket.

Az elmúlt évek során már megszokhat-
tuk, hogy a kézügyesség és a kreativitás

mindig helyet kapnak az év végi ünnepi
idõszakban: a nyíregyházi és vidéki mes-
terek kis bódékban árulják legújabb porté-
káikat a megyeszékhely ünnepi vásárában.
A Made in Nyíregyháza házikóban pedig

a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési
program 20 résztvevõje, helyi termelõk
mutatkoznak be portékáikkal.

FONTOS AZ ISMERETSÉG

Nagyon fontos, hogy a nagyközönség
megismerje a népmûvészek, népi iparmû-
vészek munkáját, és ezáltal kicsit õket ma-
gukat is, hiszen az alkotó ember általá-
ban elvonul a külvilág elõl. Ahhoz viszont,
hogy a hagyományokat õrizni tudjuk és
továbbadni, szükséges, hogy amikor csak
lehet, kilépjünk az emberek közé – árulta
el szerkesztõségünknek dr. Puskásné Oláh
Júlia, az Aranykapu Népmûvészeti Egye-
sület és Információs Központ alapítója és
elnöke, Nyíregyháza díszpolgára.

MINDIG MEGÚJULNAK

Azt is megtudtuk, hogy a mûvészek fo-
lyamatosan kutatnak a legújabb trendek
iránt azért, hogy a vásárlóik igényeit – az
aktuális divattal összhangban – ki tudják
elégíteni. Így minden évben valami mást,
valami újat láthatunk az alkotóktól. A 20
kiállító számos különbözõ iparágban kép-
viselteti magát, akik 3 napos váltásban lát-

hatóak a Városalapító atyák szobránál meg-
található pavilonokban.

A MÉZESKALÁCS ÁLLANDÓ

A mesterek között van például ékszerész,
hímzõ, csipkeverõ, kosárfonó, bõrmûvész,
illetve fazekas, fafaragó és tûzzománc-
készítõ. Akik pedig a lovak rajongói, azok-
nak szintén érdemes kilátogatni, hiszen

nemcsak lovaspólókat, hanem eszközöket
is találhatnak a szemfülesek. A készítõk
idén ismét lelkesen készültek és nagyon sok
szeretettel várják az adventi térre látogató-
kat. Bár a váltakozó rendszernek köszön-
hetõen 3 naponta új mesterekkel találkoz-
hatunk, az egyetlen kiállító, akit mindig ott
fogunk találni, az a mézeskalács-készítõ –
ez ugyanis mindig „divat”.

(Szerzõ: Borbély Szabina Niké)
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VÁROSI MIKULÁSFUTÁS

25 éve szerveznek Nyíregyházán Mikulásfutást. Idén
is több százan vettek részt rajta múlt héten szombat reg-
gel, a Városi Stadionban. Természetesen a Mikulás is je-
len volt és mindenkit ajándékkal lepett meg. Ezen kívül
számos kiegészítõ programon is részt vehettek az érdek-
lõdõk, volt mikulásvonatozás, cukorágyú és tombola.

 Dajka László fõszervezõ hozzátette: természetesen a
sportról is szólt az esemény, hiszen óvodások, általános is-
kolások és családok is részt vehettek a futóversenyen. Volt

KISKARÁCSONY FENYÕSZIGET ROTARY AJÁNDÉKOK

Ajándékcsomagokkal várta múlt héten a Rotary Club Nyír-
egyháza a gyerekeket a Jósa András Múzeumban. A Rotary
Mikulás már hagyomány a szervezetnél, melynek nyolcéves
kapcsolata van a múzeummal. – Ilyenkor 3-4-500 gyereket
szoktunk elhívni a város iskoláiból, fõleg azokból, a Bárcziból,
a Gölleszbõl és a Ridensbõl, ahol fogyatékkal élõ gyerekek
tanulnak, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy megvendégel-
jük õket egy kis mikuláscsomaggal. Különbözõ foglalkozáso-

Az adventi programsorozat keretén belül idén is saját
készítésû díszekkel öltöztették ünneplõbe a nyíregyházi
óvodások azt a 25 darab kis fenyõfát, amit a Vállalkozók
Nyíregyházáért Egyesület ajánlott fel. A Kiskarácsony fe-
nyõsziget ezúttal a Takarékpalota szomszédságában ka-
pott helyet, a nyírségi kisvasút kicsinyített másának öle-
lésében, melyet elõzetesen a NYÍRVV Nonprofit Kft. szak-
emberei láttak el fényfüzérekkel. A Városüzemeltetés
munkatársai után idén is a város több intézményébõl
érkeztek óvodások, hogy a kis dézsás fákra saját készí-
tésû díszeket rakjanak. – Nagyon nagy örömmel és iz-
galommal készültek a gyerekek, tobozokat, angyalká-
kat, téli tájat festettünk. Ezen kívül mézeskalácsot sü-
töttünk a gyerekekkel közösen, ugyanis szeretnénk a
szülõket meghívni egy nagyon szép ünnepségre, kará-
csonyra is tanultunk verseket és téli dalokat – mondta
kérdésünkre Toronyica Gyuláné óvodapedagógus. Az
adventet követõen pedig a kis fenyõfákat a Vállalkozók
Nyíregyházáért Egyesület a nevelési intézményeknek
ajándékozza, hogy azok az óvodák udvarát ékesítsék.

olyan, aki babakocsival futott. A legkisebbek óvodás kate-
góriában indultak a 400 méteres futáson, a rendezvény kö-
zéppontjában a sportolás és annak megszerettetése volt.
Ebben a versenyszámban Hagymási Lily nagycsoportos lett
az elsõ, aki nagyon szeret futni, az iskolások „versenyét” a
negyedikes Majoros Milán nyerte meg. – Ötödik alkalom-
mal vagyunk itt, négy gyermekkel. Nagyon szeretik a fut-
kározást, és a tombolát is várják. Most a legkisebbet hoztuk
el, hogy õ is átélje az izgalmakat – nyilatkozta szerkesztõ-
ségünknek Barnóczkiné Sveda Zsuzsanna. Rátkai Rita pe-
dig sokak véleményét összefoglalta: – Ez egy nagyon jó
rendezvény, szeretünk sportolni és nagyon tetszik minden!

kat szerveztünk nekik, és bábozással, zenével-tánccal leptük
meg õket. Távozáskor pedig mindenki ajándékcsomagot kapott
a Mikulástól – részletezte a Rotary Early Act elnöke, Diczkóné
Untener Mónika. A jótékonysági szervezet a múzeum „kis
doboznyi szeretet” elnevezésû ajándékgyûjtõ programjában
is segít. – Ennek lényege, hogy december 20-áig azok a nyír-
egyháziak, akik úgy gondolják, hogy van felesleges ruhane-
mûjük, játékuk, amit nem használnak, vagy éppen tartós élel-
miszer, akkor azt egy cipõsdobozba becsomagolva a múze-
um portájára behozhatják, amit december 20-a után a rászo-
ruló családoknak szeretnénk eljuttatni. Az ajándékgyûjtõk,
felajánlók minden csomagért egy múzeumi belépõjegyet kap-
nak – mondta Dohanics László, a múzeum PR-menedzsere.
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AGROVIRTUS: EGYETEMI SIKER
A mezõgazdasági mérnöki képzésen tanuló hallgatók

2 csapata jutott be a 2019-es Agrovirtus Akadémiára, va-
lamint az azt követõ elõdöntõbe, melyet november 18–
20. között rendeztek meg. Az Agrovirtus Akadémia egy
virtuális térben zajló vetélkedõ, ahol egy megadott létezõ
gazdaság területén kell megtervezni és végrehajtani me-
zõgazdasági termelési folyamatokat. A jelentkezést köve-
tõen 4 online fordulóban 8 feladatot kellett teljesíteniük a
csapatoknak. A selejtezõ feladatai között szerepelt: vetés-
forgó összeállítása, talajmûvelési rendszer tervezése, faj-
taválasztás, vetés, valamint betakarítás tervezése és szer-

ZELKES EREDMÉNYEK MOZDULTAK A MIKUVAL
Már reggel 8 órakor intenzív mozgással kezdõdött a nap

a Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézményé-
ben december 5-én. De ne egy átlagos testnevelés foglal-
kozást képzeljünk magunk elé: maga a Mikulás volt az,
aki ebben a hideg idõben sportolásra invitálta a kicsiket!
Éles Gizella tagintézmény-vezetõtõl megtudtuk: már har-
madik éve szokás, hogy aktivitással indítják az ajándéko-
zós napot, melyhez a szomszédságukban lévõ Vécsey is-
kola elsõs diákjai ugyancsak csatlakoznak, sõt, a szülõk,
testvérek és nagyszülõk (valamint az óvoda dolgozói) is.
Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy ezzel a kis furfanggal
a sportolást vonzóbbá tegyék, hiszen az egészséges élet-

A Zelk  Zoltán Angol és Német Kéttannyelvû Tagin-
tézmény felsõ tagozatos tanulói 2019 novemberében
Miskolcon részt vettek a Kéttannyelvû Iskolák Orszá-
gos Németversenyén – tájékoztatta szerkesztõségün-
ket Medve Róbert tagintézmény-vezetõ. Itt kizárólag
a legjobb diákok indulnak. Õk már a saját kéttannyelvû
iskolájukban egy elõzetes szûrésen mennek keresz-
tül. Minden évfolyamon 24 versenyzõ indult, iskolán-
ként maximum 3 fõ. A  Zelk  tanulói nagyon szépen
szerepeltek. Minden diák az elsõ tízben végzett, né-
gyen (Vancsik Ádám és Dankó Rajmond – 5. évfo-
lyam, Bagaméry-Szalay Agapé – 6. évfolyam, Barna
Dániel – 7. évfolyam) dobogós helyet szereztek. A
csapatversenyben az elõkelõ 4. helyen végzett a  Zelk
csapata. Vancsik Ádám 5. osztályos tanuló országos
bajnoki címet szerzett. Felkészítõ tanárok: Jeney
Béláné, Morauszkyné Gégény Éva, Molnár Márta,
Tóthné Szkróbó Anita.

vezése. Az elõselejtezõben induló 95 csapat közül az
online fordulókban nyújtott teljesítményük alapján a leg-
jobb 12 jutott be az Agrovirtus Akadémiára és vett részt
az elõdöntõben. A Nyíregyházi Egyetem mindkét induló
csapata bejutott az elõdöntõbe. Végül az egyik a döntõbe
is bekerült, sõt különdíjas lett. A fiatalok szakmai sikerét a
Nyíregyházi Egyetem is elismerte.

módnak a megfelelõ mozgás szintén a részét képezi. A
Mikulás pedig nemcsak azért futott elöl, hogy utat mutas-
son a csapatnak, hanem azért is, mert a célban õ várta –
természetesen ajándékokkal – a megfáradt, lelkes kis fu-
tókat, s még arra is külön odafigyelt, hogy vannak tojás-,
tej- és gluténmentes étkezést folytató gyerekek, akik ilyen-
kor is szigorúan betartják az elõírásokat egészségük javu-
lása érdekében.

MÉG NEM KÉSÕ A VÍZMÉRÕK TÉLIESÍTÉSE!
Bár az igazán ke-

mény, tartós fagyok
eddig elkerülték vi-

dékünket, nem célszerû abban bízni,
hogy ez tavaszig így lesz. A vízórák
téliesítését is jobb idõben elvégezni,
mint az esetleges elfagyást és annak
következményeit elszenvedni.

– Bár minden esztendõben idejeko-
rán jelezzük a téliesítés fontosságát, en-
nek ellenére a mûködési területünkön
minden hideg évszakban több száz, vagy
akár ezer esetben is megtörténik a
könnyen elkerülhetõ: elfagynak az „ak-
nás” vízmérõk – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket Szabó Istvánné, a Nyírségvíz
Zrt. vezérigazgatója.

MINDEN EZREDIK ELFAGY
Ha ehhez hozzátesszük, hogy a tár-

saságnál nagyjából százezer úgyneve-
zett bekötési vízmérõ van beépítve, esze-
rint közel minden ezredik felhasználó
nem hallja meg a rendszeres figyelmez-
tetést, vagy felejti el a rutinszerû cselek-
vést, esetleg elodázza, bízva az enyhe
idõben.

AZ AKNÁT KELL BURKOLNI,
NEM A MÉRÕT!

Pedig a megoldás egyszerû: téliesíteni
kell a kinti (aknás) vízmérõt. – A félreér-

tések elkerülése végett: nem magát a víz-
mérõt kell beburkolni ronggyal, vagy bár-
mivel, mert az akár nagyobb bajt is okoz-
hat, hanem magát az aknát kell szigetelni.
Bár egyre több helyen mûanyag a fedlap,
azért a jellemzõ még mindig a fém (vas),
ami átengedi a hideget, s a fagyhatár alatt
lévõ mérõ ilyenkor kárt szenvedhet. A leg-
egyszerûbb megoldás az akna szigetelése,
például hungarocell segítségével, megelõ-
zésként.

A HIBAELHÁRÍTÁS PÉNZBE
KERÜL

S mi a teendõ, ha a kopogó mínuszok
erõsebbek voltak, mint a sok
csatornából érkezõ figyelmez-
tetõ információ? Természetesen
a cselekvés, de mindez már
pénzbe kerül. Hívni kell a hi-
baelhárítást, s ha a mérõ való-
ban megsérült, akkor cserélni
kell. – Viszonylag jó hír a baj-
ban, hogy az általam több hely-
rõl hallott soktízezer forint he-
lyett ez nálunk 17–18 ezer fo-
rintos költséget jelent, és van
belõle raktáron. Ez azért is fontos, mert a
cseréig nem lehet a lakásban víz, hiszen
addig le kell zárni a rendszert.

A CSÖVEK IS ELFAGYHATNAK
S hogy hol kell különösen figyelni mind-

erre? Például nem lakott, vagy ritkán hasz-

nált ingatlanoknál. A probléma fõleg ott
szokott elõfordulni, ahol nincs rendszeres
vízhasználat, vagy persze bárhol, ha tar-
tós, kemény hideg van. Elõbbi esetben arra
is figyelmeztetnek, hogy engedjék le a vi-
zet a hálózatból. A víztelenesítés azért fon-
tos – amit általában sokan meg is tesznek –,
mert a csövek is elfagyhatnak.

ELLENÕRIZZÜK RENDSZERESEN!
Fontos még tudni, hogy a mérõ utáni el-

záró szerelvényt követõ szakasz magántu-
lajdon, a felhasználóé, ha ott bármilyen
hiba, törés, folyás elõfordul, azt helyre kell
állíttatni. S ha elfolyt bármilyen mennyisé-

gû víz, célszerû bejelen-
teni. Csak akkor van
esély rá, hogy az elfolyt
víznek a csatornadíját –
ami igen jelentõs is le-
het – elengedje a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt., ha
meggyõzõdtek róla,
hogy az nem is kerülhe-
tett oda, ez esetben az
ellenõr egyeztetett idõ-
pontban felvesz egy

helyszíni jegyzõkönyvet. A probléma lehet
nagyon komoly, még ha elõször nem is
észlelik azt. Gyakran a kerti csapok fagy-
csapjánál fordul elõ. Például azt hiszi a tu-
lajdonos, jól elzárta a csapot, de az már
nem mûködik tökéletesen, tehát a földben
rengeteg víz elszivárog, mire ez kiderül. –

Számtalan ilyen esettel találkozunk.
Ha egy kéttagú családnál 6–8 köbmé-
ter megy el havonta, akkor az teljesen
rendben van, ha a többszöröse, akkor
valami gyanús. Tudni kell, hogy ekko-
ra hibát nem szokott csinálni a vízmé-
rõ, s bár el lehet küldeni hitelesítésre
független, hatósági méréssel, viszont
ha bebizonyosodik, hogy jó, a bevizs-
gálás költségét is a felhasználó viseli.
Mivel az okosmérés még csak szûk
körben mûködik a városban – egy
ilyen projektben mi is részt vettük –,
ezért érdemes idõnként ránézni az ak-
nában lévõ vízmérõre – tanácsolta a
vezérigazgató.

Szabó Istvánné
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 14., szombat 19.00 9-tõl 5-ig, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad

December 16., hétfõ 10.00 Állati színjáték, Kotkoda bérlet, MÛvész Stúdió
19.30 Tanár úr kérem!, Széchenyi „D” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

December 17., kedd 10.00 Állati színjáték, Kukori bérlet, MÛvész Stúdió
17.30 Kazár Tíciána és a Tamás Combo adventi mûsora, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 9-tõl 5-ig, Korányi kombinált bérlet, Nagyszínpad
19.30 Tengeren, Benczúr bérlet, Krúdy Kamara

December 18., szerda 9.30 Állati színjáték, Maci Laci bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Állati színjáték, Mikrobi bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 9-tõl 5-ig, Kelet bérlet, Nagyszínpad

December 19., csütörtök 19.00 9-tõl 5-ig, Bérletszünet, Nagyszínpad

FRICI BÁCSI ÉLETMÛVE
A Magyar Mûvészeti Akadémia Színházmûvészeti Ta-

gozata Életmûdíjat adományozott Bárány Frigyesnek, a
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház örökös tagjának,
aki november 17-én töltötte be 89. életévét.

Derûsen, barátságosan fogad, s mikor a számára a nagy
népszerûséget meghozó, Az aranyember címû filmrõl
(1962) faggatom, melyben Kacsuka Imre fõhadnagyot ala-
kította, azonnal sztorizni kezd.

– Teljesen véletle-
nül kerültem bele.
Debrecenben játszot-
tam viszonylag kezdõ
színészként. Szász
Károly rendezõvel
próbáltunk, aki egy
társaságban találko-
zott Gertler Viktorral.
A filmrendezõ elme-
sélte, hogy már min-
den készen áll Az
aranyember forgatásá-
hoz, csupán Kacsuka
kapitány alakítója
nincs meg. Szász en-
gem javasolt, s bár
Gertler nem hallott
még rólam, másnap
kaptam egy táviratot,
hogy utazzak Pestre, a

filmgyárban keressem Az aranyember produkciót. Egy fic-
kó rám csapta az ajtót: nem ér rá a rendezõ! Újra kopog-
tattam: ne haragudjon, de messzirõl, Debrecenbõl jöttem.
Behívott. A szoba tele volt emberrel, de mindenki elhall-
gatott, mikor kísérõm megszólalt, itt van a színész Debre-
cenbõl. Felállt egy õsz hajú, elegáns férfi, Gertler Viktor,
a nevemet kérdezte és hellyel kínált. Úgy nézett rám min-
denki, ahogy a lovat szokták mustrálni. Próbafelvétel sem
volt, rögvest aláírhattam a szerzõdést. Latinovits Zoltán-
nal, Greguss Zoltánnal, Gobbi Hildával – nagyon nagy
nevekkel – forgattam. A bemutató óriási siker volt. A foga-
dásra korán érkeztem, Gertler Viktor odajött, gratulált:
Uram, Önnek személyes sikere van ebben a darabban.

Ezután rengeteg filmbe hívtak, de állandóan katonatiszt
szerepre. Majd elfelejtettek, mert nem voltam hajlandó
lovagolni egy film kedvéért sem.

– Hogy került Nyíregyházára?
– 1981-ben alakult a színház, Bozóky István hívott. Itt

újra megnõsültem, letelepedtem. Mivel fizikai képtelen-
ség volt szinkronizálni, rádiózni járni, jeleztem Bozókynak,
hogy a szerzõdött évi kettõ helyett adhat több szerepet is,
ha nekem való feladatok vannak. Örült neki.

– Mi a színház varázsa Frici bácsi szerint? Mitõl jobb,
mint a film, a szinkron?

– Az, hogy itt élõ ember találkozik élõ emberrel, így
nem mindennapi kapcsolat alakul ki köztük. Én csinálok
valamit a színpadon, a nézõ kíváncsi rá, tehát adni tudok
neki.

– Elégedett a pályájával?
– Sok függ a szerencsétõl és a színdaraboktól is, ame-

lyekben játszhat az ember. Nem panaszkodom. Nagy örö-
möm és élmény volt, amikor Verebes Pista visszahozott
egy régi-régi szokást: a jutalomjátékot. Régen a „veretes”
öreg színésznek megadták a lehetõséget, hogy eljátsszon
egy szerepet, azt, amit õ akar. Én Gerhart Hauptmann
Naplemente elõtt c. darabját kértem. Eljátszhattam a fõ-
szerepet, s nagyon hálás vagyok, részint Verebesnek, ré-
szint a jóistennek, hogy ezt lehetõvé tette. Ez volt talán a
csúcs, bár van egy másik is. Az ember tragédiájában a
jóisten voltam, úgy, hogy kitalálták: nem csak az Úr hangja
leszek. Megjelent tehát a színen a jóisten, ez voltam én. A
fõpróba után az öltöztetõnõm azt mondta: Frici bácsi, végre
egy magának való szerep! Ennél följebb már nem lehet...

(Szerzõ: Kováts Dénes)

Kacsuka kapitányként Az aranyemberben,
Béres Ilonával

Jutalomjátékában, a Naplemente elõtt elõadásban,
Horváth Rékával

Bárány Frigyes
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December 15., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Kaposvár nõi röplabda-
mérkõzés közvetítése

December 13., péntek 17.00 Continen-
tal Aréna, Fatum Nyíregyháza–Kapos-
vár nõi röplabdamérkõzés
December 13., péntek 19.00 Bánki tor-
naterem, NYÍKSE–DEAC NB II-es ko-
sárlabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

AZ ÉGBÕL ÉRKEZETT

VISSZAHÓDÍTOTT BAJNOKI CÍM!

Évzáró ünnepséget tartott a Nyíregyhá-
zi Sportcentrum. Több mint 1200 gyerek
töltötte meg a Continental Aréna küzdõ-
terét. Az eseményen értékelték az eszten-
dõt, és sztárvendégek is felléptek.

Hagyomány már, hogy minden évben
egy évzáróval búcsúztatják a sportklubnál
az esztendõt. Volt mit ünnepelni, hiszen a
Sportcentrum létrehozásakor az volt a cél,
hogy minél jobb körülmények között, mi-

nél több gyerek sportolhasson. Ebbõl az-
tán az élcsapatok is profitálhatnak.

– A kosárlabda- és a nõi röplabdaegyütte-
sünknél is több saját nevelésû fiatal játszik.
Számunkra ez lehet a járható út, ha ered-
ményesek akarunk lenni, Nyíregyházára
nem tudunk világsztárokat igazolni, ezért
magunknak kell kinevelnünk jó játékosokat
– nyilatkozta Kósa Árpád kabinetvezetõ.

Az évzárón dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza polgármestere is értékelte az eszten-
dõt, és természetesen szóba kerültek a spor-
tot érintõ fejlesztések is. Kõhalmi Richárd,
a Sportcentrum ügyvezetõje szerint sokat
segítenek az elmúlt idõszakban felújított
tornatermek, és az új létesítmények.

– Ne feledkezzünk el a jégpályáról, és
rövidesen az úszók is új otthonra lelnek.
Természetesen az utánpótlássport tekinte-
tében a megújult tornacsarnokok is köny-
nyebbé teszik a munkát – mondta Kõhalmi
Richárd ügyvezetõ.

Ez az este nem a díjazásról szólt, sokkal
inkább a szórakozásról. Légtornász bemu-
tató, táncos produkciók, illetve Rico és Miss
Mood koncertje is szórakoztatta a gyere-
keket, az „égbõl” érkezett a Mikulás is. Sen-
ki sem távozott üres kézzel, mivel mindenki
ajándékot kapott.

SZPARI KARÁCSONY

Kovács Richárd jött, látott és gyõzött.
Minden meccsén! Az elmúlt hónapokban
rengeteget dolgozott az NYVSC-Big Box-
ing ökölvívója, hogy visszahódítsa tavaly
elveszített bajnoki címét. Ami azért is volt
fontos, mert 2020-ban olimpiát rendeznek,
korántsem mindegy, a 63 kg-os súlycso-
portban ki utazhat hazánkból Tokióba.

Nos, Nagy Lajos tanítványa magabizto-
san menetelt a döntõig, ahol a Vasas ver-
senyzõje, Fodor Milán volt az ellenfele. A
Nyíregyházi Egyetem hallgatója remek tel-
jesítménnyel nyert, és magyar bajnok lett!
Sõt, egy különdíjat is kapott!

– Köszönöm szépen mindenkinek, aki
szorított nekem, az NYVSC-nek pedig a tá-
mogatást! Külön köszönöm az edzõmnek,
Nagy Lajosnak, aki mindenben mellettem
állt, és együtt meg tudtuk csinálni! Sikerült

megnyerni az országos bajnokságot, mel-
lette bezsebelhettem a legjobb versenyzõ-
nek járó díjat is – nyilatkozta boldogan a
döntõ után Kovács Richárd.

Kovács Richárd edzõivel, Nagy Lajossal
(balra) és Kassai Ignáccal

Megtelt a Continental Aréna küzdõteré-
nek fele a Nyíregyháza Spartacus fiatal
sportolóival. Elõször ünnepelt együtt a
Szpari karácsonyon a Spartacus Torna Club,
a Bozsik Akadémia és a Nyíregyháza Spar-
tacus FC férfi és nõi szakága.

Az eseményen Nyíregyháza MJV részé-
rõl Jászai Menyhért alpolgármester köszön-
tötte a jelenlévõket, a díjátadásban pedig a
felnõtt játékosok mellett Nyilasi Tibor ko-
rábbi válogatott labdarúgó és Pákolicz Dá-
vid korábbi Spartacus-játékos is segédke-
zett, aki ma már a nõi válogatott mellett
dolgozik.

– Mozgalmas évünk volt, hiszen az aero-
bik szakág mellett több leány utánpótlás-

együttest is elindítottunk. A felnõtteknél az
edzõváltás után azért esett a választás Len-
gyel Rolandra, mert szerettük volna, ha egy,
a csapathoz kötõdõ tréner irányítja az
együttest – nyilatkozta Révész Bálint elnök.

A felnõtt keretben nyolc saját nevelésû
fiatal kapott szerepet az elmúlt idõszakban,
és a sor tovább folytatódhat.

– Elindult egy folyamat, melyet szeret-
nénk folytatni. Egy olyan ütõképes együt-
test létrehozni, melyben a saját nevelésû
játékosok alkotják a gerincet – mondta
Kozák Attila ügyvezetõ.

A rendezvényen Szakos Andrea élõben
énekelte el a Szpari új indulóját, bemuta-
tót tartottak az aerobikcsapatok, és számos
díj talált gazdára.

Megtelt a Continental Aréna küzdõtere ifjú focistákkal

SENIOR BAJNOK

A Mikulás a magasból érkezett a
Continental Arénába

3 fõs csapattal indult, és kiváló eredményeket ért el a
Nyírsenior 97 SE úszóklub az „Évzáró Kupa 2019.” nem-
zetközi rövidpályás senior úszóversenyen, Budapesten. 50
méteres nõi hátúszás V. korcsoportban Pethõné Csernyus
Beatrix 46,42-vel az 5., 50 méteres férfi hátúszás VII. kor-
csoportban Pethõ Károly a 4. helyet szerezte meg 54,42-es
idõeredménnyel. A legjobb eredményt a januárban 82. esz-
tendõs versenyzõ, dr. Gajdos László (képünkön) érte el, aki
a 12. korcsoportban aranyérmes lett az 50 méteres férfi pil-
langóúszásban 1:04,41 másodperces, nemzetközileg is ki-
váló idõeredménnyel!
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PROGRAMOK KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Egyesülete várja az érdeklõdõket karácsonyi
ünnepségére december 20-án 14.00 órától. Helyszín:
Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. (Esély Centrum), kon-
ferenciaterem.

MESEKÖNYV MIKULÁSRA
Béres Tamás: Igric Nagyi címû mesekönyvét mutat-

ták be az érdeklõdõknek december 4-én, a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtárban. A szerzõvel dr.
Karádi Zsolt irodalomtörténész beszélgetett. A rendez-
vényen közremûködött az Igrice Néptáncegyüttes. A

EZÜST MINÕSÍTÉSÛ DALÁRDA

SZIKLÁTÓL A KÕBALTÁIG:
ÖKOKIÁLLÍTÁS

Újabb kiállítást nyitottak a Jósa András Múzeumban.
December 5-étõl látogatható a Sziklától a kõbaltáig, az
erdõtõl a sivatagig címû tárlat, amelynek témája az egyik
legfontosabb mai globális probléma, az ember okozta
klímaváltozás. A kiállítás ökológiai szemlélettel mutat-
ja be a látogatónak azt a pillanatot, amikor hosszú tör-
ténete során az ember elõször befolyásolja jelentõsen
a környezetét, elindítva ezzel azt a hosszú folyamatot,
mely napjainkban már az ember fennmaradását is ve-
szélyezteti. A tárlat március 8-áig látogatható.

szerzõ (képünkön középen) tanulságos és sok humor-
ral megírt meséje a generációk közötti kötelékek fon-
tosságára hívja fel a figyelmünket, feltárja a helyi kö-
zösségekben, valamint családi hagyományokban és
értékekben rejlõ erõt. A történetet és a szereplõket Ta-
kács Viktória játékos és megható rajzai keltik életre.

ÚJABB SZTÁRVENDÉG ÉRKEZIK
Múlt vasárnap Gájer Bálint (képünkön), e hét utol-

só napján pedig Zoltán Erika szórakoztatja az adventi
programok látogatóit a Kossuth téren. A karácsonyi
idõszak rendezvénysorozata – mely a hét hat napján
kínál élményt a városlakóknak – nagyon népszerû,
amit erõsít a még több fény, szolgáltató, játék és új-
donság is, az önkormányzat szervezésében.

Ezüst minõsítést kapott a Nyíregyházi „STO-LAT”
Lengyel-Magyar Kamarakórus a X. Krakkói Adventi-Ka-
rácsonyi Kórusfesztiválon. A 2019. december 6–8. kö-
zötti megmérettetésen 14 országból 25 kórus vett részt,
melynek szakmai munkáját 5 tagú nemzetközi zsûri
értékelte. A kórus a gálakoncerten is részt vett, vala-
mint a versenyen kívül énekeltek még négy alkalom-
mal, különbözõ templomokban. Az Ezüst Minõsítésû
dalárda karvezetõje Pappné Szabó Ella, orgonán köz-
remûködött dr. Széles Csabáné Dvorszky Magdolna –
tájékoztatta szerkesztõségünket Bárkányi Wieslawa.

SZALAGAVATÓ AZ                   MÛSORÁN

A Nyíregyházi Televízió szalagavatós sorozatában
december 14-én, szombaton az Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnázium végzõsei mutatkoznak be.

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

OROSI ADVENT. December 13-án 16.00: harmadik ad-
venti gyertyagyújtás. Helyszín: XX. sz. Emlékpark. Ezt köve-
tõen: lucázás – a Nefelejcs Óvoda mûsora és mézeskalács-
készítés. Helyszín: Nefelejcs Óvoda. 15-én 17.00: a Cantemus
Kórus jótékonysági hangversenye az orosi római katolikus
templomban. 21-én 15.00: negyedik adventi gyertyagyújtás.
Ünnepi mûsor, vendéglátás. Helyszín: XX. sz. Emlékpark.
(Rossz idõ esetén a helyszín: orosi Herman Ottó Tagintéz-
mény ebédlõje.)

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA de-
cember 13-án 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Kedvenc adventi és karácsonyi történetem, versem! Az olva-
sóköri tagok felolvasó- és olvasmányajánló délutánja. Körve-
zetõk: dr. Bihari Albertné, Csabai László.

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

KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ december 14-én 10.00 órá-
tól a Butykai Mûvelõdési Házban.

KARÁCSONYI SZÖSZMÖTÖLÕ – kézmûves foglalkozás-
ra (karácsonyi manó és mini grincsfa készítése) várják az al-
kotni vágyókat december 14-én 14.00–17.00 óráig a VOKE
Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Írásbeli regisztrá-
ció szükséges! Jelentkezés és információ: nyiregyhaza@vo-
kevmh.hu.

KOLLÁR GYÛJTEMÉNY – válogatás a kortárs ukrán kép-
zõmûvészet remekeibõl a Nyíregyházi Városi Galériában.
Megtekinthetõ: december 14-éig.

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

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 2019/4. számá-
nak bemutatója december 20-án 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. A folyóiratot dr. Karádi Zsolt fõszerkesz-
tõ, dr. Babosi László és Marik Sándor szerkesztõk mutatják
be. Vendég: Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke.

MÉDIA ÉS ZENE BÖRZE december 21-én a Váci Mihály
Kulturális Központban.

ÁTUTAZÓK EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSA a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Megtekinthetõ: december 31-éig.

STRESSZKEZELÕ TRÉNING december 18-án 9.00–13.00
óráig a Váci Mihály Kulturális Központban. Bõvebb informá-
ció és jelentkezési lap elérhetõ a www.vacimuv.hu oldalon.

SZÉPKORÚAK KARÁCSONYVÁRÓ ÖSSZEJÖVETELE de-
cember 18-án 11.00 órától a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Szín-
térben.

KÖNYVBEMUTATÓ december 18-án 16.30-tól a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Babosi László: Költõ a diktatúrában.
Ratkó József pályaképe. Beszélgetõtárs: dr. Karádi Zsolt fõis-
kolai tanár.

KARÁCSONYI KONCERT december 19-én 18.00 órától a
Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

KREATÍV ÖLTÉSEK címû kiállítás Deák Andrea alkotásai-
ból a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Egye-
di, kézzel készített textilfigurák, sztárbabák és kiegészítõk.
Megtekinthetõ: december 20-áig.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

HELYTÖRTÉNET

2019. DECEMBER 13.16

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft.
Ügyvezetô: Zagyva Gyula

Fôszerkesztô: Tarczy Gyula
Felelôs szerkesztô: Bruszel Dóra

Fotók: Szarka Lajos
A szerkesztôség címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

Tel.: 70/933-9821
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu

Hirdetés: 70/686-5553, 70/933-9823, 70/933-9838
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu

Nyomdai munkálatok: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ISSN: 1218-1080
Példányszám: 56 500

Terjeszti: Lapposta, lapterjesztõ Kft.
Terjesztési reklamáció: info@nyiregyhazitv.hu

telefonon: 42/411-883
Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu

        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

AZ „ARANY SASTÓL” A „VASKERESZTIG”
– EGY KIS PATIKATÖRTÉNET

A nyíregyházi patikák sorát az
1648-as alapítású Arany Sas patika
nyitotta meg, amely 1878-tól 1950-
ig a Szopkó család három generáci-
ójának a vezetésével vívott ki magá-
nak nevet és rangot a gyógyszerészeti
körökben. Emlékét tábla is hirdeti a
Szabolcs Irodaház falán. Majd 200
évet kellett várni az újabb patika lé-
tesítésére. Ez volt az 1834-es alapí-
tású „Magyar Koronához” címzett
patika, amelynek épülete 1842-tõl a
korábban városházaként is mûködõ
ún. „Korona-ház volt”. Ebben a mai
Kossuth tér déli sarkán található ház-
ban látta meg a napvilágot 1844-ben
Benczúr Gyula, ahogyan ezt az épü-
let helyén álló üzletház falán elhe-
lyezett emléktábla is hirdeti (képün-
kön).

A harmadik, „Kígyóhoz” címzett apotéka 1867-ben
nyílt meg, alapítója Korányi Imre volt. A régi Bessenyei
téren (ma Hõsök tere) található patikának Osgyáni Jó-
zsef volt a következõ tulajdonosa. A helyi gyógyszeré-
szek tiltakozása ellenére nyílhatott meg 1893-ban a
„ Vörös Kereszthez” címzett gyógyszertár. Ez volt az elsõ
nem belvárosban található patika, még ma is mûködik a

Hatzel téren „100 Éves Patika” név
alatt.

Az ötödiket Nagy Kálmán okleve-
les gyógyszerész alapította 1902-ben.
A Széchenyi István nevét viselõ pati-
ka a Tokaji (ma Rákóczi) és Kótaji (ma
Vasvári) utca sarkán lévõ Antal-féle
házban nyílt meg „a legmodernebb
kellékekkel és ízléssel” berendezetten.
A hatodik gyógyszertár felállítása el-
len a város és a vármegye is tiltako-
zott, de a belügyminiszter mégis en-
gedélyezte 1907-ben Haisinger Vik-
tor gyógyszerésznek, hogy üzletébõl
elláthassa a Széchenyi tér (ma Ország-
zászló tér) és a tértõl a vasút irányába
terjeszkedõ városrész lakóit.

Szintén belügyminiszteri enge-
déllyel nyílt meg a hetedik patika

1914-ben. A miniszter „a városi lakosság számarányára,
forgalmi viszonyaira és fejlõdõ képességére” adta meg
az alapítás jogát Gergelyffy Györgynek, aki a Bethlen u.
16. sz. alatt nyitotta meg a „Vaskereszthez” címzett
gyógyszertárát. A nyolcadik patika az elsõ nyíregyházi
gyógyszerésznõrõl lett híres...




