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MEGÚJULT A LÕTÉR

14ÚJÉVI KONCERT
Január elsején 17 órától a Continental Arénában a nívó-

díjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport
hagyományosan megrendezi nyíregyházi újévi koncertjét,
amelyen dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármeste-
re is köszönti a megjelenteket. Vezényel: Bakó Levente, Liszt-
díjas trombitamûvész, karmester. Jegyek válthatók  a
Czékmann Fotóban, a Sky Travel utazási irodában, a Váci
Mihály Kulturális Központban, valamint a rendezvény nap-
ján 15 órától a Continental Arénában.

BOLDOG KARÁCSONYT, NYÍREGYHÁZA!

SPORTSZERCSOMAGOK KERÜLNEK AZ OVISOK KARÁCSONYFÁJA ALÁ
Még 2015-ben a város vezetése kezdeményezte, hogy

a sportcélú feladatokon év végére megmaradt összeget
fordítsák az óvodák sporteszközvásárlásra. A kezdeti 1,4
millió forintos támogatást az önkormányzat évrõl évre
emelte, így 2019-ben már összesen  4,9 millió  forint  ér-
tékben vásárolhattak az óvodák olyan kül- és beltéri sport-
felszereléseket, mozgásfejlesztõ eszközöket, melyek nagy-
ban segítik az óvónõk munkáját és sok örömöt okoznak
az óvodásoknak – tájékoztatta szerkesztõségünket dr.
Kovács Ferenc polgármester.

A polgármester és Jászai Menyhért alpolgármester ked-
den a Csillagszem óvodában  személyesen adták át a sport-
szercsomagot, amelyet önkormányzati forrásból szerez-
tek be az óvodák. A kicsik karácsonyi mûsorral, énekek-
kel, versekkel köszönték meg az ajándékokat.

A nyírszõlõsi óvoda és a gyerekek egyébként már nem
elõször kaptak sportszercsomagokat az önkormányzattól.
Kovács Tiborné tagintézmény-vezetõ elmondta, az évek

folyamán futóbicikliket, rollert, most pedig trambulinokat
és különbözõ méretû labdákat vásároltak, ezek pedig mind
segítik a gyermekek mozgásfejlõdését.

FOLYAMATOS TÁMOGATÁS
Az Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmé-

nyébe mintegy 100 gyermek jár. Jászai Menyhért alpol-
gármester hozzátette, számuk folyamatosan növekszik és
láthatóan komoly munka folyik az intézményben, amihez
az önkormányzat a lehetõségeihez mérten, minden segít-
séget megad.

– Elsõk között építettük meg itt az ovi-foci pályát, de
nem messze található a közösségi park is, ahol egyre bõ-
vítjük a mozgáslehetõségeket.

Persze, nem csak az Eszterlánc Északi Óvoda Csillag-
szem Tagintézménye kapott ajándékot. Létszámtól függõ-
en mind a 35 nyíregyházi óvoda saját igényei szerint költ-
hette el a megítélt összeget.

2020-BAN IS OLVASSÁK A NAPLÓT!
Most még kígyózó sorok a boltokban és türelmetlen, idõ szûké-

ben lévõ emberek az utcákon. Azonban már csak pár nap, és le-
csendesedik a város: fenyõ-, valamint bejgliillat  lengi  be az otthono-
kat, és szeretet költözik az emberek szívébe. Engedjék meg, hogy az év végéhez
közeledve a Város-Kép Nonprofit Kft. minden szerkesztõsége békés, meghitt, szere-
tetteljes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog, sikerekben gazdag új esztendõt
kívánjon mindannyiuknak! Köszönjük nézõinknek, olvasóinknak és partnereinknek,
hogy az idén is bennünket választottak. Hetilapunk az ünnepeket követõen legköze-
lebb január 10-én, pénteken jelenik majd meg, de addig sem maradnak le a városun-
kat érintõ legfrissebb hírekrõl. A Nyíregyházi Televízióban és a www.nyiregyhaza.hu
weboldalon naprakész információkkal fogunk szolgálni. Áldott ünnepeket!
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ÉV VÉGI MÛSORKÍNÁLAT
A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓBAN

MÁZS HAZATÉR: A NEGYEDIK ADVENTI GYERTYA
MELLETT ÉNEKEL MAJD A NYÍREGYHÁZIAKNAK

A nyíregyházi advent igazán színvonalasra sikerült.
Nemcsak a tér dekorációja és a fellépõ zenészek, utca-
zenészek által megteremtett hangulat miatt, hanem azért
is, mert vasárnaponként a nyíregyháziak részt vehettek
a város adventi gyertyáinak meggyújtásában. Ráadásul
az est fényét mindig egy kiváló elõadó emelte: decem-
ber 1-jén Csonka András, 8-án Gájer Bálint és 15-én Zol-
tán Erika. December 22-én viszont egy népszerû nyír-
egyházi tehetség: Mészáros Árpád Zsolt kápráztatja el a
színpadon szülõvárosa lakóit.

Akik nyomon követik MÁZS fellépéseit, azok már nyá-
ron is találkozhattak vele Nyíregyházán, a Rózsakert Sza-
badtéri Színpad több elõadásában is: a veresegyházi Ve-
res1 Színház  „Csoportterápia”  címû elõadásában Lajos
szerepében, illetve a komáromi Magyarock Dalszínház
„A púpos” címû musical fõszerepében.

NAGY A NYÜZSGÉS ILYENKOR IS

Bár sok a fellépése, a mozaik családban élõ Mészáros
Árpád Zsolt nagy figyelmet szentel gyermekeinek, és ezt
a párja is tolerálja. A karácsonyt is együtt töltik, olyankor
nagy a sürgés-forgás, elõtte már ajándékokat is vásárol-
nak a gyerekeknek, bár alapvetõen nem ez határozza meg
számára a karácsonyt. Egész évben céltudatosan vásárol-
nak és igyekeznek minden vágyukat megvalósítani. Sze-
reti, hogy a gyermekeivel együtt kezdi a karácsonyi ün-
neplést: már korán felébrednek és közösen sütnek-fõz-
nek. A hangulatot karácsonyi zenék alapozzák meg, de
amikor MÁZS jóvoltából elõkerül valahonnan egy üveg
bor, utána sokkal vidámabb a hangulat: a forralt bor iszo-
gatása közben együtt énekel mindenki, és olyanná vál-
nak, mint egy pörgõs, vidám olasz család.

SÜLT HÚSOK ÉS FINOM ILLATOK

MÁZS azt is elárulta, hogy karácsonykor nagyon sze-
reti a finom illatokat! Különösen a húsokét, amiket meg-
sütni is nagyon szeret! A lánya imádja a fõztjét, szokta is
neki készíteni az egyik nagy kedvencét, a mézes-almás
sült oldalast. Levesnek a halászlét szeretik és idén egy kis
töltött dagadó is terítéken lesz. Alapvetõen a vidéki ét-

rend híve, ezért fõleg ilyen ételeket fogyasztanak az ün-
nepekkor.

Bár õ nem igazán rajong a bejgliért és a szaloncukor-
ért, azért egy kis étcsokoládé szinte bármikor „lecsúszik”.

KIHÍVÁS AZ ITTHONI FELLÉPÉS

A Budapesti Operettszínház oszlopos tagja elmondta: 
„Amikor az emberek pihennek, mi akkor szórakoztatunk”.
Új párjával nagyon jól össze tudják egyeztetni a munkát
és a magánéletet – annyira, hogy a december 22-i kon-
certen együtt láthatjuk õket Nyíregyháza adventi színpa-
dán. „Nagy drukk van bennem, mindig egy nagy kihívás
a szülõvárosomban fellépni”  – árulta el az itthoni fellé-
péseit illetõen.

Sok üzenetet kapott már a rajongóitól, hogy milyen
dalokat szeretnének tõle hallani, ezeket igyekszik mindig
figyelembe venni. A saját és a közönség kedvencei is fel-
csendülnek majd a koncerten:  „Gianni Morandi dal nél-
kül nem szabad elhagyni Nyíregyházát”! Természetesen
a zenei színház világából is hoz néhány ismert, ünnepi
hangulatú dalt.

Sokban megkönnyíti az életét, hogy a párja is vele jár
énekelni, így karácsonyi duetteket ugyancsak hallhatnak
majd a nyíregyháziak.

Azt is megtudtuk, hogy aznap este még Nyíregyházán
maradnak, de másnap már utaznak tovább, a december
24-ét pedig kettesben töltik a párjával.

ÜZENET A NYÍREGYHÁZIAKNAK
A nyíregyházi embereknek azt üzeni: „Békés, ál-

dott karácsonyt kívánok és legyenek nagyon boldo-
gok! Próbáljanak nagyobb odafigyeléssel lenni a sze-
retteik iránt!”

(Szerzõ: Borbély Szabina Niké)

Idén is színes, változatos mûsorkínálat-
tal várja a kedves nézõket a Nyíregyházi
Televízió.

A Város-Kép Nonprofit Kft. jövõre 35.
évébe lépõ médiuma most is teret ad a
múltidézésnek, hiszen az archív szalagok-
ból összeállított Vetítõ címû mûsor több
napon át is ünnepi különkiadásokkal je-
lentkezik karácsony idején, hat órától.

VÁROSI HANGVERSENY

Szenteste hét óra után azok is megnéz-
hetik a Városi Karácsonyi Koncertet a Ró-
mai Katolikus Társszékesegyházból, akik
pénteken lemaradtak róla a helyszínen. A
városról és a természetrõl szóló kisfilmek
mellett pedig minõségi orgonamuzsikával
is kedveskedünk. December 25-én 19.05-
tõl a debreceni Kodály filharmónikusok
Szekeres Adriennel közös hangversenyét
ismételjük, és újra hallhatják negyed tíz-
tõl a IX. szimfóniát. Másnap hét után a
Cantemus tavalyi karácsonyi koncertje
kerül újra képernyõre, majd a Szalagava-
tó 2019 aktuális darabja után egy párját
ritkító szájharmonikás elõadásában gyö-
nyörködhetnek.

TISZTELGÉS A 135 ÉVES
TÛZOLTÓSÁG ELÕTT

Péntekre, 27-ére is marad különleges-
ség: a szokásos Sziesztát követõen 20 órá-
tól a 135 éves nyíregyházi tûzoltóságról

láthatnak egyórás összeállítást kisfilmmel,
sztorikkal, visszaemlékezésekkel (ismétlés:
másnap, 21.25-kor). S még pénteken este
újra vetítjük a Tirpák Lakodalmast, 21.00-
tõl. A szilveszteri mûsorhoz fontos tudni,
hogy már elõzõ nap, 30-án láthatják az
idén 45 esztendõs Nyírség Táncegyüttes
jubileumi gálamûsorának elsõ részét (20
órai kezdettel), míg másnap a másodikat.

TÁNC ÉS ZENE SZILVESZTER-
KOR, ÚJÉVKOR

A szokott módon hat órakor induló óév-
záró mûsorfolyamnak a része még az idei
VIDOR Fesztiválon készült színházi és
zenés összeállítás, a Szalagavatók legja-
vának bemutatása, a Zenith együttes kon-
certje és korábbi, régen látott nyíregyházi
zenekarok néhány felvétele – éjfélkor ter-
mészetesen a himnusszal és a polgármes-
teri újévi köszöntõvel. A másnapi, már
2020-as kínálat egyik különlegessége pe-
dig Illényi Katica koncertshow-ja lesz –
mások mellett. Részletek a nyiregyhaza.hu 
és a nyiregyhazitv.hu  oldalon. Kellemes
tévénézést kívánunk!

POLGÁRMESTERI ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ

„Kedves Nyíregyháziak!

Nemsokára eljön az újesztendõ,
ami a jókívánságok és a köszönet
ideje. Ezúton is szeretném megkö-
szönni a bizalmukat és a felhatalma-
zásukat annak a munkának a folyta-
tásához, melynek során Nyíregyhá-
za sokat fejlõdött és nagyot lépett
elõre az elmúlt években. Az önkor-
mányzat és a város vezetése tovább-
ra is azon fog dolgozni, hogy ez a
nagyváros méltó otthona legyen az
itt élõknek. Számos fejlesztés van
jelenleg is folyamatban, és nagyon
sok tervünk van még, a munkahelyek
teremtése, a befektetések ösztönzé-
se, valamint például a turizmus és a
környezetvédelem területén, de az
infrastrukturális korszerûsítéseket is
folytatjuk. Bizakodóan tekintünk elõ-
re, mert meggyõzõdésünk, ahogy
eddig, úgy a jövõben is önökkel
együtt, a városunkért felelõs közös-
ségben, egymást erõsítve építkezünk
tovább. Azt kívánom, hogy az elkö-
vetkezõ esztendõben is kísérje sze-
mélyes, családi életüket a szeretet és
megértés, a meleg, biztonságos ott-
hon nyugalma, pályafutásukat és

céljaik megvalósítását pedig sok si-
ker. Eredményekben gazdag, boldog
új évet kívánok magam és a teljes
városvezetés, a képviselõ-testület
nevében is minden nyíregyházinak!

Dr. Kovács Ferenc polgármester,
Nyíregyháza MJV”
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: pénzügyi ügyintézõ.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idõre szóló jogviszony
(6 hónap próbaidõvel) 2020. szeptember 30. napjáig.

                                  
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata alapján a munkakör betöltõje által ellátandó fõbb felada-
tok: a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályához tartozó pénzügyi feladatok
végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szak-

képzettség,
– mérlegképes könyvelõ szakképesítés megléte.

Elõnyt jelent:
– államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok má-

solata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk meg-

ismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör betölthetõ legkoráb-
ban 2020. február 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás

menedzsment nyújt (06-42/524-524/103 mellék).

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Em-
beri Erõforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

– Elektronikusan a humanpolitika@nyiregyhaza.hu e-mail-címre, szkennelve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2019. 12. 20.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu (2019. 12. 20.)
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu (2019. 12. 20.)

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁGÉRT
DÍJAT KAPOTT URBÁN TERÉZ

A Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége (Mazsihisz) vasárnapi közgyû-
lésén adták át az idei Magyarországi Zsi-
dóságért díjat hét arra érdemes személy-
nek.

Az elismerést Csendes Tünde, Gyekiczky
András, Hábel János, Lednitzky András,
Réthelyi Miklós, Szécsi József és a nyíregy-
házi Urbán Teréz vehette át a magyaror-
szági zsidóság érdekében végzett, példa-
mutatóan magas színvonalú munkájáért.

– Urbán Teréz a Nyíregyházi Városvé-

dõ Egyesület aktív tagjaként hosszú évek
óta szoros kapcsolatban áll a helyi hit-
községünkkel. Rendszeresen jelennek
meg írásai a nyíregyházi zsidóság törté-
netérõl, a helyi és a megyei zsidóság
múltjáról a Sófár címû lapban, ahol nél-
külözhetetlen lektori feladatokat is ellát
társadalmi munkában. Rendszeres részt-
vevõje hitközségünk vallási, kulturális
rendezvényeinek, hívõ keresztyénként
nagy empátiával viseltetik a tragikus zsi-
dó sorskérdések iránt – hangzott el a dí-
jazott laudációjában.

ÖKODIÁK BARLANG A KOSSUTHBAN

Közel 75 millió forintos pályázati támo-
gatás segítségével készült el a Nyíregyhá-
zi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium-
ban filmkészítésre alkalmas oktatóstúdió,
illetve két laboratórium szertárral, melyek
a természettudományos tárgyak órai és
tanórán túli oktatását támogatják.

A fenntartható fejlõdés és gazdálkodás, a
globális felmelegedés, innováció és digi-
talizáció szerepel az EFOP pályázat témái
és módszerei között. Az eszköz az élmény-
pedagógia. A pályázat közel 75 millió fo-
rintos támogatási összegét saját erõvel, il-
letve fenntartói pályázattal egészítették ki,
így készült el a B épületben a kémia–bioló-
gia, emellett a matematika, fizika és  föld-
rajz tudományokat kiszolgáló laboratórium
szertárakkal, illetve több szaktanterem.

– Két nagyon modern laboratóriumot
tudtunk kialakítani, melyeket iskolánk volt
kutató diákjairól neveztünk el. Kabay La-
boratórium és Szalay Laboratórium. Ez biz-
tosít lehetõséget a természettudományos
tantárgyak iránt érdeklõdõ tanulók emelt

szintû képzésében a kísérleteken alapuló
és nagyon modern digitális eszközöket is
felhasználó oktatás megvalósítására – fo-
galmazott Babicz Gyöngyi Ilona, a Nyír-
egyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimná-
zium igazgatója.

ÉVEK ÓTA ÁLMODOTT TERV VOLT

Az élménypedagógia és az iskolában
bevezetett média–informatika   tudományá-
nak oktatására alkalmas stúdiót is kialakí-
tottak az intézményben.

Ezzel a lehetõséggel egy évek óta álmo-
dott terv vált valóra, hiszen az infrastruktu-
rális háttér kiszolgálja a tagozat szintjére
emelt természettudományos tárgyak taní-
tását is, de az órán túli szakköri foglalko-
zásokat, s a nagyon is nem hagyományos
oktatási módszerek alkalmazását is.

Az Ökodiák Barlang nemcsak a kossuth-
os diákok számára elérhetõ, hiszen fogad-
ják a Túróczy iskola és a Szent Miklós gö-
rögkatolikus iskola tanulóit is. 

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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TAVASSZAL NYIT KI A KÖZÖNSÉG ELÕTT AZ USZODA
ELKÉSZÜLT AZ ÉPÜLET, PÓLÓEDZÉSEKKEL INDUL A TESZTÜZEM

Nem lehet nem észrevenni a belváros új ékességét: lát-
hatóan elkészült a Városi Uszoda. Nyíregyháza új sport-
létesítményében azonban még tovább folyik a munka, mi-
közben a tesztüzem is elindul a vízilabdások edzéseivel,
hiszen elsõsorban nekik készült az épület. Azért pedig,
hogy a nemzetközi úszósport számára is használhatóvá
váljon, tovább folytatódik a háttérben a fejlesztés.

Mint ismert, az Aqua Sport Egyesület az úgynevezett
vízilabda TAO pályázatból valósítja meg a beruházást,
mely a teljes, végsõ soron a bruttó hárommilliárdot elérõ
költségének nagyjából a 70 százalékát fedezi, míg a to-
vábbi 30 százalék közvetlen állami forrásból érkezik. Így
a városnak egyáltalán nem kerül pénzébe, leszámítva ter-
mészetesen a belvárosi telket.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBA KERÜL

A tavaly õszi alapkõletétel után 2019 végére valóban
kész lett: a kivitelezõ cég lapzártánk idején jelenti készre
az 50 méteres medencét és 25 méteres medencét is ma-
gában foglaló, lelátóval tervezett épületet, melynek a
mûszaki átadása várhatóan december 23-án kezdõdik, és
tervezhetõen 30 napig tart, ekkor vonul le a területrõl a
vállalkozó. – Fontos tudni, hogy az átadás-átvételt köve-
tõen azonnal az önkormányzat tulajdonába kerül az uszo-
da – minderrõl Kõhalmi Richárd, a beruházó Aqua Sport
Egyesület elnöke tájékoztatta szerkesztõségünket, még
szerdán. – Csütörtökön már egy közgyûlési napirend is
foglalkozik e témával, a javaslat szerint a Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt. lenne az üzemeltetõ – tette hozzá.

PLUSZFORRÁS AZ ÚSZÁSÉRT

Kõhalmi Richárd azonban még egy fontos és örömteli
hírt is megosztott az olvasókkal, eszerint érvényes, aláírt
kormányhatározat van arról, hogy újabb 544 millió forin-
tos állami pluszforráshoz jutott a beruházás, ami segít ab-
ban, hogy az eredeti források miatt alapvetõen a vízilab-
da céljaira megvalósított létesítmény alkalmassá váljon
akár nemzetközi szintû úszóversenyek teljes körû kiszol-
gálására is. – Ebbõl a pénzbõl oldjuk meg például az úszás-
sal kapcsolatos sporttechnológia beszerzését. De jut be-
lõle a környezetvédelemre, hiszen így napelemeket is fel
tudunk szerelni. S természetesen az épület környékét is
rendezzük, parkosítjuk, a belvároshoz méltóan.

TERHELÉSES PRÓBAÜZEM

S hogy mikor nyit ki az uszoda a nagyközönség számára?
Mivel január második felében zárul az átadás, onnantól kez-
dõdik a szakhatóságok által megkövetelt terheléses próba-
üzem, amely elõreláthatóan 90 (legfeljebb 120) napig tart. –
A vízilabdázók ekkor már birtokba veszik az épületet. A tel-
jes nyitás tavasszal, látva a kötelezõen elõírt határidõket,
annak is inkább a második felében várható. Az elképzelés
szerint a nap nagyjából kétharmadában a szabadidõsport
számára is fel lesznek szabadítva bizonyos pályák a vízilab-
da- és úszóedzések, tanórák mellett, így biztosan megtalálja
majd mindenki a számára kedvezõ idõpontot a sportolásra –
mondta Kõhalmi Richárd.                (Szerzõ: Tarczy Gyula)

Ismerje meg a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláinak
a 2020/2021-es tanévben induló képzési kínálatát!

Elérhetõségek:
N Y Í R E G Y H Á Z I  S Z A K K É P Z É S I  C E N T R U M

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10–12. Telefon: +36-42/512-371
www.nyiregyhaziszc.hu https://www.facebook.com/nyiregyhaziszc/

Iskola Tanulmányi Technikus képzés 5 év alatt
rövid neve terület Érettségi bizonyítvány és

kódja technikusi szakképesítés

Bánki 0101 Gépjármû-mechatronikai technikus
Bánki 0102 Gépgyártás-technológiai technikus
Bánki 0103 Mechatronikai technikus
Bánki 0104 Elektronikai technikus
Inczédy 411 Informatikai rendszer- és alkalmazás-

üzemeltetõ technikus
Inczédy 412 Logisztikai technikus

(Logisztika és szállítmányozás
szakmairány)

Inczédy 413 Sportedzõ-sportszervezõ
Sipkay 0612 Kereskedõ és webáruházi technikus
Sipkay 0613 Vendégtéri szaktechnikus
Sipkay 0615 Szakács szaktechnikus
Széchenyi 0503 Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
Széchenyi 0504 Vállalkozási ügyviteli ügyintézõ
Széchenyi 0505 Szoftverfejlesztõ és -tesztelõ
Teleki 0301 Közszolgálati technikus
Teleki 0302 Logisztikai technikus
Tiszavasvári 0031 Gépgyártás-technológiai technikus
Tiszavasvári 0032 Fodrász
Tiszavasvári 0030 Vegyész technikus
Tiszavasvári 0033 Közszolgálati technikus
ÉVISZ 0701 Magasépítõ technikus
ÉVISZ 0702 Mélyépítõ technikus
ÉVISZ 0703 Útépítõ, vasútépítõ, és fenntartó

technikus
ÉVISZ 0704 Környezetvédelmi technikus
ÉVISZ 0705 Vízügyi technikus
Wesselényi 0801 Divat-, jelmez- és díszlettervezõ
Wesselényi 0802 Informatikai rendszer- és alkalmazás-

üzemeltetõ technikus
Wesselényi 0803 Gumiipari technikus
Wesselényi 0804 Mûanyagfeldolgozó technikus
Wesselényi 0805 Faipari technikus
Wesselényi 0806 Fodrász
Wesselényi 0807 Kozmetikus technikus
Zay 0901 Gyakorló ápoló
Zay 0902 Kisgyermekgondozó, -nevelõ

Iskola Tanulmányi Két tanítási nyelvû és
rövid neve terület nyelvi elõkészítõ képzések 1+5 év

kódja
Széchenyi 0501 Nyelvi elõkészítõ – angol (Idegennyelvû ipari

és kereskedelmi ügyintézõ)
Széchenyi 0502 Nyelvi elõkészítõ – német (Idegennyelvû

ipari és kereskedelmi ügyintézõ)
Sipkay 0611 Angol két tanítási nyelvû kereskedõ és

webáruházi technikus
Sipkay 0614 Német két tanítási nyelvû turisztikai technikus
ÉVISZ 0706 Nyelvi elõkészítõ (Magasépítõ technikus)
ÉVISZ 0707 Nyelvi elõkészítõ (Vízügyi technikus)

Iskola Tanulmányi Szakképzõ iskolai képzés 3 év alatt
rövid neve terület szakképesítéssel

kódja
Bencs 0211 Kereskedelmi értékesítõ
Bencs 0212 Pincér-vendégtéri szakember
Bencs 0213 Szakács
Bencs 0201 Orientációs (elõkészítõ) osztály 1 év
Inczédy 431 Víz- és csatornarendszer-szerelõ
Inczédy 433 Központifûtés- és gázhálózatrendszer-szerelõ
Inczédy 435 Épület- és szerkezetlakatos
Inczédy 439 Gépi és CNC forgácsoló
Inczédy 436 Hegesztõ
Inczédy 438 Ipari gépész (Ipar szakmairány)
Inczédy 441 Kõmûves
Inczédy 445 Burkoló
Inczédy 443 Festõ, mázoló, tapétázó
Inczédy 442 Ács
Inczédy 451 Karosszérialakatos
Inczédy 452 Jármûfényezõ
Sipkay 0621 Kereskedelmi értékesítõ
Sipkay 0622 Cukrász
Sipkay 0623 Pincér-vendégtéri szakember
Sipkay 0624 Szakács
Teleki 0311 Hegesztõ
Teleki 0312 Épület- és szerkezetlakatos
Teleki 0313 Burkoló
Teleki 0314 Kereskedelmi értékesítõ
Tiszavasvári 0011 Asztalos
Tiszavasvári 0013 Gépi és CNC forgácsoló
Tiszavasvári 0015 Központifûtés- és gázhálózatrendszer-szerelõ
Tiszavasvári 0014 Hegesztõ
Tiszavasvári 0012 Divatszabó
Tiszavasvári 0016 Szociális ápoló és gondozó
Wesselényi 0855 Asztalos
Wesselényi 0852 Villanyszerelõ
Wesselényi 0851 Elektronikai mûszerész
Wesselényi 0853 Abroncsgyártó
Wesselényi 0854 Divatszabó
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27 RÁSZORULÓ HALLGATÓT
TÁMOGAT A VÁROS

A felsõoktatási intézményekben tanuló
nyíregyházi fiatalok összesen több mint 1,3
millió forint összegû támogatásban része-
sültek.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Rászoruló Hallgatókért Köz-
alapítvány Kuratóriuma a közelmúltban is-
mét pályázatot írt ki egyszeri, vissza nem
térítendõ támogatás elnyerésére. 2019. ok-
tóber 18-áig azok a hallgatók jelentkez-
hettek, akik legalább 5 éves nyíregyházi
állandó lakcímmel rendelkeznek, az elsõ
diplomájuk megszerzése elõtt állnak, leg-
alább jó tanulmányi átlaggal rendelkez-
nek és családjukban az egy fõre esõ havi
nettó jövedelem nem haladja meg a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének két és félszeresét, azaz 71 250 fo-
rintot. A pályázatára összesen 27 hallgató
jelentkezett. Õk 40 000, 50 000 és 60 000
forintos támogatást kaptak, tanulmányi
eredményük és rászorultsági szintjüktõl
függõen – magyarázta dr. Kovács Zoltán,

a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány
elnöke.

A támogatásokat szombaton adták át a
városházán. Jászai Menyhért alpolgármes-
ter, a kuratórium tagja elmondta, a város-
vezetés kiemelt figyelmet fordít a fiatalok
támogatására.

– Az önkormányzatnak eltökélt szándéka
az, hogy ne csak szimbolikusan a programok
révén, hanem anyagilag is támogassa a fiatal
generációkat. Ennek szellemében vezettük be
az elmúlt évben a kelengyetámogatást vagy
éppen az elsõ lakáshoz jutók támogatását.
Mindezek mellett pedig jelentõsen megemel-
tük a Bursa Hungarica támogatás mértékét
is. Tehát egy komoly összeggel tudjuk ki-
egészíteni az egyetemi finanszírozást.

Az alpolgármester hozzátette: a támoga-
tások mögött Nyíregyháza Megyei Jogú
Város által biztosított források állnak. Jászai
Menyhért kiemelte, büszkék arra, hogy
ezek jellemzõen nem költségvetési, hanem
adóbevételi források.

(Szerzõ: Bakai Judit)

Lukovics György Aranykoszorús
mesterfodrász és a Lukovics Szépség-
szalon dolgozói adománygyûjtést szer-
veztek a Jósa András Oktatókórház
Gyermekosztálya számára. A befolyt

összegbõl hét televíziót vásároltak a
szalon dolgozói, amelyek a kórtermek-
ben segíthetnek elterelni a kis betegek
figyelmét a kórházban töltött idõ meg-
próbáltatásairól.

MILLIÓS KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK
BÁLI BEVÉTEL A KÓRHÁZNAK

HORDOZHATÓ ULTRAHANG
TÁMOGATÁSSAL

Hordozható ultrahang megvásárlását tá-
mogatta a Hübner-H Kft. A Jósa András
Oktatókórház Sürgõsségi Betegellátó Osz-
tálya 8  millió forintos beszerzéséhez já-
rult hozzá a cég 2 és fél millió forinttal. A
készülék a hasi és mellkasi panaszok gyors
diagnosztikájában segíti a betegellátást.

A Hübnernek már nem az elsõ felajánlása
a mostani eszköz, korábban a Traumatológi-
ának egy úgynevezett  kapnográfot sikerült
támogatásukkal megvásárolni. A hagyományt
érdemes folytatni, fogalmazott a kórház fõ-
igazgatója. Dr. Adorján Gusztáv kiemelte, az
új ultrahang készülék a szív, a hasi szervek,
valamint az erek vizsgálatára alkalmas.

GYORSABB ÉS PONTOSABB
DIAGNOSZTIKA

A háttér eddig is adott volt a Jósa András
Oktatókórház Sürgõsségi Osztályán, bár-
milyen képalkotó eljárást azonnal igénybe
vehettek, de most ezzel az elõszûrõvel még
gyorsabb és pontosabb lehet a diagnoszti-
ka. Az osztályon radiológus tart majd kép-
zést a minél pontosabb vizsgálat érdeké-
ben a kollégák körében.

A diagnosztika után nyilvánvaló lesz a
terápiás beavatkozás, hiszen az orvos tud-
hatja, hogy például mellkasi panasz ese-
tén érrepedésrõl, tüdõembóliáról vagy he-
veny szívizominfarktusról van-e szó.

– A cégcsoportunk alapvetõen olyan ter-
mékek elõállításával, olyan iparágakkal
foglalkozik, ami az emberi életminõséget
növeli, tehát mi elsõsorban a mobilitásban,
a tömegközlekedési eszközök alkatrész-
gyártásában vagyunk érdekeltek, de emel-
lett az egészségügyben és biztonságtech-
nikában is. Ezek mind olyan területek, ame-
lyek emelik az emberek biztonságát, élet-
minõségét, mindennapi teendõik ellátásá-
ban pedig segítséget nyújtanak – fogalma-
zott Dobi József, a Hübner-H gazdasági
igazgatója.

A cég filozófiája szerint koncentrál a
Hübner-H az egészségügyre, a kultúrára, hi-
szen nagyvonalú támogatója a Móricz Zsig-
mond Színháznak, illetve jelentõs a sport-
misszió is. Részint a strandröplabda-bajnok-
ság megszervezése és a helyi kosárcsapat
szponzorálása a jó szívvel vállalt feladat a
társadalmi felelõsségvállalás nagykönyvében.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

ÚJ ALTATÓ- ÉS
LÉLEGEZTETÕGÉPEK

Kétszázmillió forint értékû altató- és
lélegeztetõgépeket kapott három szabol-
csi kórház az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ támogatásának köszönhetõen.
Nyíregyházán, a Jósa András Oktatókór-
házban a régi gépek közel felét így újakra
lehet cserélni. Erre a saját erõbõl csak
hosszú évek alatt lett volna lehetõség.

ezekre lehet lecserélni a nyíregyházi mel-
lett a mátészalkai és a fehérgyarmati kór-
házban is. A beruházás értéke meghaladja
a 200 millió forintot és beszerzésüket köz-
ponti forrásból biztosították.

NÕTT A DOLGOZÓI LÉTSZÁM

Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató évet is
értékelt. Elmondta, 2013-hoz képest nõtt a
kórházak dolgozói létszáma. Jelenleg a
három intézményben több mint 5000-en
dolgoznak. Háromezer ágyon folyik az
egészségügyi munka. Csak idén 107 ezer
fekvõ- és 3 millió járóbeteget láttak el. A
kórházak gazdasági helyzetérõl a fõigaz-
gató úgy nyilatkozott, tavalyhoz képest 1,8
százalékkal nõtt az intézmények adósság-
állománya, de ez a 41 milliárdos költség-
vetéshez képest nem jelentõs. A hiány ab-
ból adódik, hogy az elvándorlás ellen a
kórház igyekezett a szakemberek számára
magasabb bért biztosítani. Ezért is alacso-
nyabb a fluktuáció a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Ok-
tatókórházban az országos átlaghoz képest.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Szerdán az Elsõ Nyíregyházi Lions Club
– hagyományaihoz híven – átadta jótékony-
sági báljának bevételét, 500 000 forintot a

Dr. Szabó Éva ortopéd fõorvos, az  Elsõ  Nyíregyházi  Lions  Club  és a  kórház közti
kapcsolatok koordinátora, dr. Adorján  Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója és dr. Chrabák László, az Elsõ
Nyíregyházi Lions Club jelenlegi elnöke

Jósa András Oktatókórháznak. Ebbõl az
összegbõl az egészségügyi intézmény a
mobil hangtechnikáját fejleszti.

ADOMÁNYGYÛJTÉS A
GYEREKOSZTÁLYNAK

16 altató- és 12 lélegeztetõgép érkezett
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a napok-
ban. A legrégebbi, elavult berendezéseket
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„NEKEM ILYEN BOLDOG KARÁCSONYOM MÉG SOHA NEM VOLT”
GYULA ÉVEKET VÁRT RÁ, DE VÉGÜL ÚJ VESÉT KAPOTT

A karácsony a szeretet és a béke ünnepe. Ilyenkor csönd
van, nyugalom és derû. A rossz széppé, a jó pedig jobbá
válik: megnyílnak az emberi szívek. Ünnepekkor a világ
egyik legszebb ajándéka tud lenni egy ölelés, egy apró
gesztus, vagy maga az odafigyelés. A nyíregyházi Labanc
Gyulának jutott mindegyikbõl. Az õ ajándéka azonban
már októberben megérkezett: 2 és fél évnyi várakozás
után – ezek mellé – új vesét is kapott.

Konyhai kisgépek, ékszerek, dísztárgyak, vásárlási utal-
ványok, játékok, könyvek, szépségápolási cikkek, ruhák
és élelmiszerek. Ezek voltak 2018 legnépszerûbb kará-
csonyi ajándékai. Vélhetõen a lista idén sem változik so-
kat, azonban tény, hogy nem kerültek fel rá olyan ajándé-
kok, amelyek bizony pénzben nem mérhetõk, mégis va-
lakinek a legnagyobb értéket jelentik: mint például egy új
vese, amit a halálfélelmekkel teli esték és a megannyi szen-
vedés után, Gyula most megkaphatott. Története 2005-
ben kezdõdött, és most 2019 karácsonyára teljesedik ki
igazán, amikor már minden eddiginél jobban értékeli az
életet.

„HALÁLFÉLELMEM VOLT”

– 14 évvel ezelõtt kezdõdött minden, amikor regisztrál-
tak, mint cukorbeteg. Elõször csak tablettát kellett szed-
nem, aztán már napi négyszer inzulinoztam is magam.
Végül pedig a vesém is elkezdett romlani, amit fáradé-
konyság és rosszullétek kísértek – emlékezett vissza az
elõzményekre Labanc Gyula.

Hamar kiderült, hogy elkezdett leállni a veséje, több-
ször volt halálfélelme, éjjelente pedig nem kapott leve-

gõt. 2 és fél éven át járt dialízisre, közben pedig folyama-
tos vizsgálatok vártak rá, hiszen fel akart kerülni a szerv-
transzplantációs listára. Ez pedig nemcsak fizikálisan, de
pszichésen is megterhelte.

„VALAKI MEGHALT,
ÉN PEDIG REMÉNYT KAPTAM”

– 2019. október 17-ét írtunk, amikor este, miközben néz-
tem a híradót, megcsörrent a telefonom. A transzplantációs
központból hívtak, kikérdeztek részletesen az aktuális egész-
ségi állapotomról, majd közölték, hogy ez egy éles riasz-
tás, 10 perc múlva megérkezik értem a mentõ és még az-
nap éjszaka új vesét kapok. Két és fél évvel ezelõtt össze-
csomagoltam már mindent, hogy ha jön a hír, csak fel kell-
jen kapnom a táskámat és indulni a kórházba, de mikor
ténylegesen megtörtént, alig akartam elhinni, zavarodott-
ságot éreztem. Sosem felejtem el, hogy óriási sebességgel
ment velem a mentõ Debrecenbe. Minden pillanatok alatt
történt. Megvizsgáltak, majd találkoztam az orvosommal,
akinek minden szavára emlékszem: „egy nagyon egészsé-
ges vesét kaptunk, egy 27 éveset.” Akkor, abban a pillanat-
ban rendültem meg igazán, mert valaki meghalt, aki ráadá-
sul alig élt, én pedig megkaphatom a veséjét. Nem sokkal
késõbb már a mûtõasztalon feküdtem...

ÉDESANYJÁVAL JÁRT DIALÍZISRE
Gyula két hétig feküdt kórházban, és szerencsére, egy-

re rohamosabban kezdett el javulni az állapota. Ez pedig
sajnos nem törvényszerû, ugyanis van, akinek mûtét után
nem indul be a veséje, és minden kezdõdik elölrõl: dialí-
zis, majd hosszú várakozás.

– Még a mûtét elõtt édesanyámmal együtt jártunk dialí-
zisre. Õ az egyik ágyon feküdt, én a másikon. 86 éves,
neki élete végéig így kell élnie, ezzel a kezelési móddal.
Most, hogy erõsödök, sokszor járok elé a kórházba. Egy-
részt boldog vagyok, mert nekem sikerült, másrészt viszont
nagyon sajnálok mindenkit, akik jönnek kifele, mert tu-
dom, hogy õk mit és mennyit szenvednek.

„CSODÁLATOS EMBEREKKEL
TALÁLKOZTAM”

– Nekem ilyen boldog karácsonyom még soha nem volt,
ekkora ajándékot még az életben nem kaptam. Betartok
mindent, igyekszek az elõírásoknak megfelelni. Járok,
kelek, nem fulladok. Olyan orvosaim, nõvéreim voltak,
akik csodálatos emberek. Köszönöm a nyíregyházi mûve-
se állomás dolgozóinak, akik életben tartottak és köszö-
nöm a debreceni kórháznak is. Ezek az emberek az én
szememben nemzeti értékek.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

„MINDEN VÁGYAM VOLT, HOGY MEGKAPHASSAM”

– Annak érdekében, hogy felkerülhessek a listára és
azon is maradhassak, nagyon sok mindennek meg kel-
lett felelnem. Ha valami pici dolog is hibádzik, akkor
azonnal lekerülök. Végig reménykedtem, mert nagyon

nehezen bírtam a dialízist, teljesen legyengültem. Azt
mondták, hogy átlagosan 3 évet kell várni egy új szerv-
re. Évekig nálam volt a telefon, mindig vártam a hívást,
hogy talán majd pont ma fognak riasztani.
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KARÁCSONY

OLVASÓI LEVÉL

SZABADBESZÉLGETÉS KARÁCSONY ELÕTT
– Helyezkedjetek el a padokban, meg itt elöl, a szõnye-

gen, mert három nyugdíjas vendégünk a régi karácsonyok-
ról fog nektek mesélni! – mondta a Bem József Általános
Iskola egyik elsõs osztályának tanítónõje, amikor meglá-
togattuk õket, mint a Dialóg Nyugdíjas Egyesület tagjai
Kardos Lászlóné Marika elnök vezetésével.

S amikor „elcsendesült” a társaság, szinte tátott szájjal
hallgatták a még háborús idõk karácsonyairól szóló élmé-
nyeinket.

– Amikor én még akkora kislány voltam, mint ti most,
nagyon vártam a Jézuska ajándékát – mesélte egyikük, dr.
Szõke Lajosné Anna. – És nem is csalódtam, mert a gyer-
tyáktól, csillagszóróktól fényes fenyõ alatt egy igazi hajas,
alvó baba várta, hogy kézbe vegyem. Nézzétek, elhoz-
tam nektek is megmutatni, mert máig megõriztem. S még
ma is behunyja a szemét, ha lefektetem...

Lelkesen örvendeztek a gyerekek a szép baba láttán.
– Én meg fiús játékokra emlékszem a gyermekkori ka-

rácsonyokról. Itt, Nyíregyházán nagyon szerény karácsony-
fánk volt, nagymamám sztaniolpapírba csomagolta a maga
készített karamellás cukorkákat. De nagyon finomak vol-
tak – mesélte az idõs doktor bácsi, dr. Dolinay Tamás.

– Én Budapesten éltem át 1944 karácsonyát. Nem me-
hettem iskolába, mert a városban német katonák voltak,
kívülrõl oroszok lõtték és bombázták a házakat, hidakat.

– És el tudtatok bújni valahová? – kottyantott közbe egy
kislány.

– Igen, egy emeletes ház pincéjében éltünk, egy jólel-
kû néni hordta nekünk az ennivalót. Aztán karácsony dél-
utánján, amikor egy kis csend volt a városban, édesanyám
felvezetett a kitört ablakú lakásunkba, ahol egy fenyõág
alatt ez a könyv volt az ajándékom – mutattam fel Tompa
Mihály verseskötetét. – Hallgassátok csak, mit írt: „Szá-
raz ágon hallgató ajakkal / meddig ültök csüggedt mada-
rak? ... Fiaim, csak énekeljetek!”

És ekkor felcsendült minden gyermek és nyugdíjas kö-
zös éneke: „Mennybõl az angyal...” Köszönjük, hogy re-
mélhetõen emlékezetes „szabadbeszélgetés órát” tarthat-
tunk kis iskolásainknak!

Erdélyi Tamás

DECEMBERI (ÜNNEPI)
KÖZÖNSÉGKORCSOLYA

December 23.: 9.30–11.15, 11.45–13.30, 14.00–
16.00, 16.30–18.30, 19.00–21.00

December 24.: Zárva

December 25.: 16.30–18.30, 19.00–21.00

December 26.: 14.00–16.00, 16.30–18.30, 19.00–
21.00

December 27.: 9.30–11.15, 11.45–13.30, 14.00–
16.00, 16.30–18.30, 19.00–21.00

December 28.: 9.30–11.15, 11.45–13.30, 14.00–
16.00, 16.30–18.30, 19.00–21.00

December 29.: 9.30–11.15, 11.45–13.30, 14.00–
16.00, 16.30–18.30, 19.00–21.00

December 30.: 9.30–11.15, 11.45–13.30, 14.00–
16.00, 16.30–18.30, 19.00–21.00

December 31.: 9.30–11.15, 11.45–13.30

Január 1.: Zárva

Január 2.: 9.30–11.15, 11.45–13.30, 14.00–16.00,
16.30–18.30, 19.00–21.00

Január 3.: 9.30–11.15, 11.45–13.30, 14.00–16.00,
16.30–18.30, 19.00–21.00
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AZ UTOLSÓ PILLANATIG LEHET
FENYÕT VENNI

Vannak, akik már megvették, de sokan az utolsó na-
pokra hagyják a fenyõfavásárlást. Pedig egy szép fe-
nyõ kiválasztása legalább olyan körülményes feladat,
mint a családtagok részére megvenni a legmegfelelõbb
ajándékokat. Idén a legtöbb vásárló a nordmann fát
keresi.

A legtöbb kereskedõ egyébként méterenként értékesíti
a fenyõt. A legolcsóbb a luc, ebbõl háromezer forint egy
méter, a nordmann ennek a duplája, hatezer forint méte-

renként. Egy felmérés szerint a magyarok évente összesen
10–12 milliárd forintot fizetnek ki karácsonyfára.

FOLYAMATOSAN FOGYNAK

A Búza téri piaccsarnok kereskedõi elmondták, folya-
matosan fogynak a fenyõk, de a nagy rohamot hétvégére
várják. A fenyõvásárok többségét december 23-áig lehet
keresni, de több helyen még 24-én, kedden is választhat-
nak karácsonyfának való tûlevelût.

MEGGYÚJTJÁK
A NEGYEDIK GYERTYÁT
Vasárnap véget ér az adventi idõszak, hiszen ked-

den már szenteste, szerdán és csütörtökön pedig ka-
rácsony.

December 22-én, a Kossuth téren még meggyújt-
ják az utolsó gyertyát az adventi koszorún, és fellép
többek között Mészáros Árpád Zsolt is. Az ünnepi prog-
ramsorozat egyébként december 31-én, a Városi Szil-
veszterrel zárul, szintén a Kossuth téren. Az ünnepi
fények pedig 2020. január 6-áig, vízkeresztig díszítik
a belvárost.

Múlt héten vasárnap dr. Ulrich Attila alpolgármester
Zoltán Erikával gyújtotta meg a harmadik gyertyát
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Szabó Istvánné

NYÍRSÉGVÍZ ZRT.: 2019 A PÁLYÁZATOK ÉVE VOLT!
A legfrissebb

adatok szerint a
Föld népességének
tíz százaléka nem
jut tiszta ivóvízhez,

pedig a higiénia és a biztonságos hoz-
záférés az ivóvízhez létfontosságú. Sze-
rencsére, ennek hiánya a fejlettebb or-
szágokat, úgy, mint Magyarországot,
nem veszélyezteti. Csakúgy, mint az
ország más városaiban, Nyíregyházán is
megfelelõ az ivóvíz minõsége. Ennek
eléréséhez azonban folyamatos fejlesz-
tésekre van szükség. Ebbõl pedig nem
volt hiány idén sem, ugyanis annyi pá-
lyázatot nyert meg a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.,
hogy 2019-re a pályázatok éveként te-
kintenek vissza.

Bár vannak nehézségek, de a tervek-
hez képest mégis jól teljesültek az idei
mutatók a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. életében –
kezdte évértékelõjét Szabó Istvánné, a
társaság vezérigazgatója, aki hozzátet-
te: 91 településen felelõsek a víziközmû

szolgáltatásért, céljuk pedig változatlan:
kiváló minõségû szolgáltatást akarnak nyúj-
tani. Szerencsére, úgy, mint a korábbi évek-
ben, idén is folyamatosan fejlesztettek, ezek
között pedig saját beruházásaik is voltak.

„MEGHALADTUK A TERVEZETT
ÉRTÉKESÍTÉST”

– Idén nõtt a lakossági értékesítésünk
is 1–1,5 százalékkal, ami vélhetõen az
idõjárási körülményekkel hozható
összefüggésbe, hiszen nagyon meleg
nyarunk volt, ilyenkor pedig a víz is job-
ban fogy.

SZÁZMILLIÓS TÁMOGATÁSOK

– Az idei év a pályázatok éve volt – foly-
tatta a vezérigazgató. – Az egyik ilyen az
oktatást érintette, ami ugyan egy tavalyi
projekt volt, de idén jutott el a megvalósí-
tási szakaszába, jövõre pedig be is fejezõ-
dik. Ennek lényege, hogy a munkavállaló-

inkat, a kapott forrásnak köszönhetõen, tá-
mogatásból tudtuk képezni.

Egy másik pályázat során önkormányzati
közmûvek fejlesztésére nyújtottuk be igényün-
ket. Szerencsére, nyertünk is, így bekötés-
rekonstrukciót tudtunk végezni, 70 százalé-
kos támogatási intenzitás mellett, ami ebben
az esetben 100 millió forintot jelentett.

Egy harmadik az energiahatékonyságot
helyezte fókuszába. 110 millió forintos tá-
mogatást nyertünk korszerû berendezések-
re, például szennyvíztelepeken iszapsûrí-
tést végzõ, illetve fúvó berendezésekre.
Beszereztünk egy intelligens szivattyút is,
ami ugyan még csak egy kísérleti darab,
de eddigi mûködése során tökéletesen be-
vált. További hatvanat fogunk még megvá-
sárolni pályázati összegbõl.

CÉL A SZEMLÉLETFORMÁLÁS

– A negyedik pályázatunk pedig egy
szemléletformáló pályázat, amit ugyan még
nem bíráltak el, de bízunk abban, hogy ezt
is sikerül megnyernünk, hiszen szeretnénk

tudatosítani a lakosságban: a víz érték,
és ne pazaroljuk.

JÖVÕRE IS FOLYTATÓDIK
A MUNKA

Mint kiderült, már elkészült a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. jövõ évi beruházási ter-
ve. Ebbõl kiderül, hogy 2020-ban is lesz-
nek közmûberuházások, Nyíregyháza
közmûhálózatára 200 millió forintot köl-
tenek majd.
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THALIA KEDVENCE(I)
  2012-ben kezdõdött... Thalia asszonyság gyûjteni

kezdte maga köré a kedvenceit. Sorozat lett abból az öt-
letbõl, hogy Luca napján randevúztassuk a színház ked-
velõit a mûvelõivel. Így szervezõdött meg az a vetélke-
dõ, melyre színjátszó szakkörös gimnazistákat invitáltak
meg a nyíregyházi Bencs Villába, majd két éve a Város-
majori Mûvelõdési Házba.

 
A diákok csapatát a Móricz Zsigmond Színház mûvé-

szei segítették, sõt együtt is játszottak velük. Idén hat szí-
nész vállalta, hogy mentorálja a kölcseys, krúdys, zrínyis,
vasváris színészpalántákat, valamint a határon túli nagy-
beregi liceistákat és beregszászi Bethlen gimiseket. A ne-
mes versengésre a jelentkezõk száma évrõl évre egyre nõ,
s ez nagyban köszönhetõ annak, hogy a legnagyobb szín-
mûvészek segítik a rögtönzésre kapható fiatalokat. Hor-
váth László Attilától és Jenei Judittól kezdve Rák Zoltánon
meg Tóth Károlyon át Illyés Ákosig vagy Nagyidai Gergõ-
ig sokan adták már bohóc énjüket kölcsön Thalia nagy-
asszonynak egy napra.

 
ODATETTÉK MAGUKAT

A város Carmenjét, Kosik Anitát az influenza sem tán-
toríthatta el a részvételtõl, mindent bevállalt a „kölkökért”.
Szortyogását tökéletesen beépítette egyik jelenetébe, tud-
niillik „kinyírta” egy képzeletbeli felettesét, Lukács ren-
dezõ urat, s megsiratta rendesen. Férje, Gulácsi Tamás
éppoly szenvedéllyel harcolt a csibéiért, mint neje. Még
kollégáival is szócsatára kelt! Kuthy Patrícia, a rögtönzés
nagymestere kedvenc állatát, a macskát tette fõszereplõ-
vé egy kaparós sorsjegyrõl szóló újságcikkben. Hisz mi

kapar a legtökéletesebben? Hát egy macska! Fridrik Noé-
minak már a belépõje is pazar volt: a 9-tõl 5-ig egy jele-
netét elevenítette föl az egybegyûlteknek. Dézsi Darinka,
a népszerû Orpheum Madams egyik tagja idén elõször
volt mentor, akárcsak Anita és Tamás, de igen rátermett
módon instruálta a diákokat. Nagy visszatérõje e színészi
összecsapásnak Tóth Zolka, ki bölcs nyugalmával ezüst-
éremhez segítette csapatát.

 
BEREGSZÁSZI NYERTES

Sokak esélyesek voltak a 2019-es KEDVENC címre, ám
a beregszászi Halász Emília Erzsébet vihette haza a fõdí-
jat. Két órán át tartott Thalia castingja, melyen Emi és tár-
sai bizonyították: lehet órákon át mozgásban tartani a nagy-
érdemû nevetõizmait anélkül, hogy az alpári, trágár vagy
éppen sértõ humor szegõdne társunkul.

(Szerzõ: Orémusz Maja magyartanár, szervezõ)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
a téli gyermekétkeztetés igénybevételérõl

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

Az ingyenes szünidei étkezést:

a) az intézményi jogviszonnyal rendelkezõ általános és középiskolai oktatásban
részt vevõ, valamint az intézményi ellátásban nem részesülõ gyermekek ré-
szére az évközi (téli, õszi, tavaszi) szünetekben,

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

Az ingyenes szünidei étkezést a 2019/2020. tanév téli szünetében a szünidõre esõ
5 munkanapon lehet igénybe venni: 2019. december 23-ától 2020. január 3-áig.

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

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

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

Nyíregyháza, 2019. december 17.
Dr. Krizsai Anita

osztályvezetõ
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 21., szombat 19.00 Tanár úr kérem!, Bérletszünet, Nagyszínpad

December 27., péntek 19.00 9-tõl 5-ig, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 A lány, aki hozott lélekbõl dolgozott – Nézõmûvészeti Kft.,

Bérletszünet, Krúdy Kamara

December 28., szombat 19.00 9-tõl 5-ig, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 Magyar nátha – Dekk Színház, Füge Produkció, Bérletszünet, Krúdy Kamara

December 29., vasárnap 19.00 Advent a Hargitán – Váci Dunakanyar Színház, Bérletszünet, Nagyszínpad

December 30., hétfõ 19.00 Oscar, Bérletszünet, Nagyszínpad

GÖTTINGER PÁL A TENGEREN
Conor McPherson Tengeren címû színdarabjának be-

mutatója múlt héten volt a Krúdy Kamarában. Göttinger
Pál rendezõvel beszélgettünk.

– Köztudott rólad, hogy nemcsak az ír zenét, de szín-
darabjaikat is kedveled. Mi vonz téged hozzájuk?

– Azért szeretem az ír és az angol színdarabokat, mert
nagyon hosszú és megszakítás nélküli színpadi hagyo-
mányból jönnek. Míg a világ más tájain, így Magyaror-
szágon keletkezõ új színdarabok döntõ többsége az iro-
dalom irányából érkezik, és azt kell színpadivá fordítani,
addig ezek a szövegek mindig a színpadi hagyományból
keletkeznek. Ebbõl következõen nagyon jók a szerepek,
jól játszhatóak a helyzetek, nagyon kiegyensúlyozott for-
dulatok jellemzik, vagyis olyan benyomást keltenek még
újonnan is, mintha már nagyon ki lennének próbálva, te-
hát súlyos témával foglalkozó, egyúttal nagyon befogadó
elõadást lehet belõlük elképzelni. Populárist, de a szó le-
hetõ legjobb értelmében.

– Láttad, s óriási hatást tett rád a londoni õsbemutató.
Miért?

– Ösztöndíjasként két hónapot töltöttem szakmai gya-
korlaton Londonban, a Young Vic színházban dolgoztam
rendezõasszisztensként. Ott láttam a Tengeren õsbemuta-
tóját, felszabadító érzés kerített hatalmába. Könnyû kezû,
nagyon virtuóz elõadás volt, teljesen erõlködés- és for-
szírozásmentes, mégis a legsúlyosabb témákat feszegette.
Állandó mániám a legnagyobb témákat a legegyszerûbb
szavakkal megragadni, mert a színház tulajdonképpen a
költészettel tart kapcsolatot. Az emberi létezés és élet leg-
súlyosabb témáit taglalni a színházban, közben elkerülni
a pátoszt – borzasztóan nehéz halálcsapda. Ez a színda-
rab viszont nagyon tudja a helyes utat. Végig önironikus,
játékos és szellemes marad, nincs benne semmi pateti-
kus.

– Most másképp látod a mûvet, mint 25 évesen, ami-
kor a Bárka Színházban rendezted meg?

– Nem. De már sokkal jobban tudok fogalmazni, a szí-
nészeket sokkal pontosabban tudom instruálni. Most tény-
leg azt érzem, soha ilyen felkészülten nem mentem neki
egy mû színpadra állításának, minden mondattal el tudok
számolni. A nyíregyházi elõadás természetesen más lesz,
más hangsúlyokkal, hiszen a benne játszó színészek ha-
bitusa határoz meg egy elõadást és nem a rendezõ szelle-
me – én legalábbis így gondolom. A próbafolyamat maga
a színtiszta élvezet.

– Mit vársz az elõadás és a nyíregyházi közönség talál-
kozásától?

– Remélem, nem hangzik túl magasztosan, de azt a fel-
szabadultságot várom, amit én kaptam az õsbemutatón
Londonban. Tovább szeretném adni, amiben részesültem.
Katarzist mondanék, ha nem csépelték volna már el ezt a
szót. Amikor az ember a színházban elkezd tartozásról,
kilátástalanságról és hasonló témákról beszélni, elõadást
készíteni, az elképzelt nézõ fejében valami súlyos és ne-

héz néznivaló fogalmazódhat meg. Olyan jó lenne meg-
üzenni a világnak, hogy ez egyáltalán nincs így! Ami a
szereplõkkel történik, attól egyszerûen felrepülsz. Azt vá-
rom, hogy a nézõ jobb emberként jöjjön ki a színházból
az elõadást követõen, mint amilyenként beült – erre bazí-
rozok egy kicsit.

(Szerzõ: Kováts Dénes)
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Kaposváron rendezték a Rövidpályás
Úszó Országos Bajnokságot. A Nyíregy-
házi Sportcentrum több versenyzõje is
rajtkõre lépett már az elmúlt napokban,
és a váltó, valamint Hatházi Dóra is re-
mek eredménnyel döntõbe jutott. Szom-
baton délelõtt viszont Szurovcsják Ivett
50 méter mellen 30.96-os idõvel a leg-

gyorsabb volt, megelõzte Hosszú Katin-
kát és Jakabos Zsuzsannát  is. Este aztán
jött a döntõ, és Urbin Tamás tanítványa
még egy lapáttal rátett. További két tize-
det javítva, 30.70-es idõvel magyar baj-
nok lett! Hosszú Katinka a második, Se-
bestyén Dalma a harmadik helyen ért
célba.

SZUROVCSJÁK IVETT BAJNOK!

A NYÍREGYHÁZI ÚSZÓ LEGYÕZTE HOSSZÚ KATINKÁT

EZÚTTAL A TETÕSZERKEZET KERÜLT CÉLKERESZTBE
FELÚJÍTOTTÁK A NYÍREGYHÁZI LÕTERET

Megújult a Nyíregyházi Lõtér. Kicserélték a tetõszer-
kezetet és az elektromos hálózatot. A fejlesztés közel 14
millió forintba került. 

16 arany-, 9 ezüst-, 10 bronzérem. A Nyíregyházi Pol-
gári Lövész Egyesület versenyzõi remekül szerepeltek az
országos bajnokságon. A diákolimpiai versenyeken 21
érmet gyûjtöttek a megyeszékhely fiatal sportolói, ezzel
Nyíregyháza lett a legeredményesebb város. Veres And-
rea a magyar válogatott edzõjeként Európa-bajnokságon
vett részt, és a mieink a kontinens legjobbjai lettek. A Pol-
gári Lövész Egyesület elnöke nemcsak az aranyéremnek
örülhetett az elmúlt idõszakban, hanem a nyíregyházi lõ-
tér felújításának is. A 10 méteres légpuskapályát múlt pén-
teken adták át. A jövõben válogatott versenyzõk is itt ké-
szülhetnek. 

ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL

– Nagyon sikeres év van a hátunk mögött, sok aranyér-
met szereztünk, és van két válogatott versenyzõnk is. A
most átadott csarnok sokat segít a munkánkon, így azt re-
méljük, még jobb eredmények születnek jövõre  – mond-
ta Veres Andrea, a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület
elnöke. 

A lõtér 30 éve épült, és ráfért a felújítás. A tetõszerkezet
beázott, ezért annak 475 négyzetméterét teljesen kicse-
rélték. Új álmennyezetet és hõszigetelést is kapott a léte-
sítmény. Kivitelezés közben észlelték, hogy az elektromos
hálózat balesetveszélyes. Ennek figyelembevételével az
elektromos kapcsolószekrény és az elektromos hálózat
felújítása is megtörtént. A beruházás önkormányzati for-

rásból valósult meg, és közel 14 millió forintba került. Az
elsõ lövést Nyíregyháza polgármestere végezte el, aki el-
mondta, a városban további sportcélú fejlesztések való-
sulhatnak meg.

– Megérdemlik a sportlövõk, mert nagyon jó eredmé-
nyeket értek el, és bízunk abban, hogy a jobb körülmé-
nyek között tovább fejlõdnek. De épül a városban új uszo-
da, Atlétikai Centrum, és sikeresen mûködik a jégpálya is,

azaz fejlõdik az infrastruktúra – hangsúlyozta dr. Kovács
Ferenc polgármester. 

Az egyesület további felújításokat is végzett saját erõ-
bõl. Új padlót kapott a lõtér, kijavították a falakat, újrafes-
tették a lõteret, a lõlaptartókat lecserélték. 4 elektronikus
céltáblát üzemeltek be, ledes lámpatesteket vásároltak, és
elválasztó paravánokat raktak be, amelyeket bukócélos
lövészetre is használnak.
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RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 12. RÉSZ

A Kossuth tér 1966-ban

A KOSSUTH TÉR 1966-BAN

A képen a városi tanács és a Nyíregyházi Takarék-
pénztár Egyesületének épülete látható. A városháza le-
gendás árkádja alatt a diákok nem mentek át, még esõ
vagy hóvihar esetén sem, hanem babonásan kikerül-
ték, mert az árkádok alatti átjárás másnapi szerencsét-
lenséget jelentett az iskolában, vagy minimum egy elég-
telen osztályzatot. Ezért is hívták az árkádos bejáratot
szekundás kapunak. A fényképen a Kossuth téri geszte-
nyefák árnyékában néhány hatvoltos Trabant 601-es
gépkocsi parkol, az épület elõtt pedig felbukkan a vil-
lamos vonala is, amely 1969-ig haladt át a városon.

A fotót Bakonyi Béla készítette  a budapesti Képzõ-
mûvészeti Alap Kiadóvállalata megbízásából.

(Szerzõ: Holmár Zoltán történész)

(Holmár Zoltán magángyûjteménye)

SZALAGAVATÓ AZ                   MÛSORÁN

A SZEMLE ÚJ SZÁMA
Móricz Zsigmond

„újraolvasása”, újra-
értelmezése bõ évti-
zeddel ezelõtt kezdõ-
dött. A realista népi
írónak tartott Móriczot
új aspektusokból kezd-
ték/kezdtük újraolvas-
ni, értelmezni, kutat-
ni, eddig ismeretlen
írásai (naplói) jelentek
meg, s az új megvilá-
gításban reneszánszát
éli az író. Szeptember-
ben Móricz Zsigmond
születésének 140. év-
fordulója alkalmából a megyei könyvtár, a Nyíregy-
házi Egyetem és az Irodalomtörténeti Társaság tudo-
mányos konferenciát rendezett. Az ott elhangzott tíz
elõadás szerkesztett változatát közli a Szemle most
megjelent idei 4. száma.

A Filozófia rovatban Nagy Levente „Demokrácia
és a többségi döntés dilemmái” címmel írt esszét, Marik
Sándor Turi Gáborral, az 1989. évi Páneurópai Piknik
egyik szervezõjével készített interjút.

A Ratkó József-díjat idén Nagy Gábor fiatal költõ
kapta, õt Karádi Zsolt mutatja be. Habarics Béla gyö-
nyörû természetfotóit Kiss Kálmán méltatja. A Recen-
zió rovat érdekessége Máriás József írása, aki Kopka
János, a Kelet-Magyarország korábbi fõszerkesztõje
„Önkiadás – Egy politikaviselt vidéki újságíró jegy-
zettöredékei” címû új könyvét mutatja be.

Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a

2019/2020-as tanévben is pályázatot hirdet a Kommu-
nizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából nyíregyházi
középfokú iskolákban tanuló diákok számára.

A pályázat címe: A kommunizmus áldozataira emlé-
kezünk.

Pályázhat: valamennyi nyíregyházi középfokú iskolá-
ban a 2019/2020-as tanévben tanuló diák.

Mûfaj: szabadon választott irodalmi mûfaj.
Beküldési határidõ: 2020. február 3. (hétfõ) 24 óra.
Beküldés módja: elektronikus formában, az alábbi

e-mail-címre: emlekezunk@nyiregyhaza.hu.
Díjazás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-

zata az 1–6. helyezett pályamû benyújtóját oklevéllel és
értékes vásárlási utalvánnyal díjazza.

Különdíjat ajánl fel: a Móricz Zsigmond Megyei és Vá-
rosi Könyvtár.

További információ: 42/598-881;
emlekezunk@nyiregyhaza.hu.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata olyan
pályamûvek beadását várja, melyek megemlékeznek a
kommunizmus áldozatairól; tisztelegnek a kommuniz-
mus áldozatai elõtt; vagy a témával kapcsolatos, saját
családban, ismeretségi körben megtörtént valós eseményt
dolgoznak fel; a témával kapcsolatos véleményt, érzel-
met fejeznek ki; vagy a témával kapcsolatban üzenetet
fogalmaznak meg az utókor számára.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 2019/4. szá-
mának bemutatója december 20-án 16.30-tól a Móricz
Zsigmond könyvtárban. A folyóiratot dr. Karádi Zsolt fõ-
szerkesztõ, dr. Babosi László és Marik Sándor szerkesztõk
mutatják be. Vendég: Seszták Oszkár, a megyei közgyû-
lés elnöke.

MÉDIA ÉS ZENE BÖRZE december 21-én 9.00–13.00
óráig a Váci Mihály Kulturális Központban.

OROSI ADVENT. December 21-én 15.00: negyedik
adventi gyertyagyújtás. Ünnepi mûsor, vendéglátás. Hely-
szín: XX. sz. Emlékpark (rossz idõ esetén az orosi Herman
Ottó Tagintézmény ebédlõje).

MAKACSKA KAKASKA. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sa – december 21-én 16.00: Makacska kakaska. 22-én
10.00: HangyAranka nagy kalandja. 28-án 16.00:
HangyAranka nagy kalandja. 29-én 10.00: Farkas és Róka
a lakodalomban. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B
épület II. emelet.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ROZSRÉTSZÕLÕN de-
cember 22-én 10.30–12.30-ig.

DEPECHE MODE & 80’S VIDEO PARTY / 10 éves a
MOONDAWN DM Club! Idõpont: december 28-án 21.00
órától. Helyszín: Club Hollywood, Bethlen Gábor u. 24.
Dj’s: dp, Josef, Zsola. Ezen az estén meglepetések, a ko-
rán érkezõknek welcome drink, valamint éjfél környékén
torta is várható!

SZILVESZTERI MULATSÁG december 31-én 19.00 órá-
tól a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA 2018 KIÁLLÍTÁS a Váci Mi-
hály Kulturális Központban. Megtekinthetõ: december 31-
éig. A belépés díjtalan!

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

GOBELINKIÁLLÍTÁS az Alvégesi Mûvelõdési Házban.
Megnyitó: január 3-án 14.00 órától. Kiállító: Oláhné Timkó
Ilona. A kiállítást megnyitja: Kuhár Klára, a VMKK sajtóre-
ferense. Megtekinthetõ: január 13-áig.

A Nyíregyházi Televízió szalagavatós sorozatában
december 21-én, szombaton a Zrínyi Ilona Gimnázi-
um végzõsei mutatkoznak be, december 28-án az
ÉVISZ, 2020. január 4-én pedig a Nyíregyházi SZC
Tiszavasvári Szakgimnáziuma.

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



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AZ ELSÕ GYÓGYSZERÉSZNÕ VÁROSUNKBAN
1928-ig hét gyógyszertár mû-

ködött Nyíregyházán, ahogyan
azt a sorozat elõzõ részében be-
mutattam. A nyolcadik „gyógy-
tár” úgy vonult be a helyi pati-
kák történetébe, mint az elsõ nõi
tulajdonossal rendelkezõ. Ez
volt az „Isteni Gondviseléshez”
címzett, a Deák Ferenc és a Kiss
Ernõ utcák keresztezõdésében
létesített patika, amely a vasút-
állomás felé esõ, lakóházakkal
egyre bõvülõ városrész lakóinak
az igényeit volt hivatott kiszol-
gálni.

A Nyírvidék tudósítója sze-
mélyesen kereste fel Illés Zsófi-
át, az 1928. augusztus 22-én
megnyílt gyógyszertár tulajdonosát, aki a leírása szerint
„szép, barna, fiatal leány”. Persze gyorsan kiegészíti
magát azzal, hogy „a szépség nem okvetlenül szüksé-
ges ahhoz, hogy valaki gyógyszerész legyen”. Majd így
folytatja bemutatását: „Illés Zsófia bizonyára zokon ve-
szi majd, hogy elsõsorban a szépségével foglalkoztunk,
holott õ komoly gyógyszerész, nõi patikus, akinek pá-
paszemet képzelünk az orrára, amint nagy buzgalom-
mal keveri a gyógyító mérgeket”. A tudósító a tulajdo-

nos szemrevételezése mellett
kitér a berendezésre is, hiszen
a friss bútor kellemes szaga is
megüti az orrát: „A világos, íz-
léses bútorzat elõnyösen emel-
kedik ki a sötét falak hátteré-
bõl”. A gyógyszertár berendezé-
sét Oláh E. Zsigmond iparmû-
vész tervezte és bútorgyára ké-
szítette el. Megtudjuk továbbá,
hogy a gyógyszertár melletti la-
boratóriumban Illés Mária ren-
dezgeti a gyógyszercsomagokat,
valamint a tulajdonos édesapja,
dr. Illés Andor, aki a kir. törvény-
szék elnöki tisztét töltötte be.

Illés Zsófia 1923-ban a buda-
pesti egyetemen szerzett gyógy-

szerészmesteri oklevelet. Az általa létesített patika még
a második világháború után is mûködött, igaz, nevében
már csak a „Gondviselés” szó szerepelt. A patika épü-
letét egy közelben lakó szerint már több mint tíz éve
lebontották, a telke üresen várja, hogy ismét az isteni
gondviselés szolgálatába állhasson. Szintén a lakó el-
mondása szerint a telekre egy óvoda építését tervezik.


