4
OKOSDIGITÁLIS PROGRAM.
Várja a jelentkezõket a
Telekom Okosdigitális
Program, amelyben egy öt
alkalomból álló ingyenes,
gyakorlati informatikai
tudást nyújtó képzésen
vehetnek részt a városlakók.
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VIRÁGOK ÉS MÉCSESEK

A HÕSÖKRE EMLÉKEZTEK.
A város önkormányzati
képviselõi, intézményvezetõk, civil szervezetek és
diákok közösen helyezték
el az emlékezés virágait az
1956-os forradalom és
szabadságharc emlékére.

FÖLSZÁLLOTT A PÁVA.
A versenyt idén is meghirdették, de most gyermekek
részére. Az pedig külön
öröm, nekünk, nyíregyháziaknak, hogy a mentorok
között itteni szakemberek
is részt vesznek.
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SZALAGAVATÓK AZ NYTV-N

14

SOPRON-VERÉS

A LEGSZEBB KARÁCSONYFÁT KERESIK
Az adventi idõszakban ezúttal is színes, ünnepi forgataggal
készül az önkormányzat. A programok és ínycsiklandó finomságok mellett azonban szükség van egy látványos „fõszereplõre”: a mindenki karácsonyfájára, mely a Kossuth teret díszíti hagyományosan. Ugyan már több felajánlás érkezett, ám a szervezõk a sok közül is a legszebbet szeretnék
kiválasztani a város év végi ékességének. Aki szívesen felajánlaná „túlméretes” fenyõfáját, kérik, hogy jelentkezzen a
következõ napokban a városüzemeltetõ társaság 42/548-460as telefonszámán, illetve a varosuzemeltetes@nyirvv.hu
e-mail címen. (A fa kivágásáról és elszállításáról a NYÍRVV
Nonprofit Kft. gondoskodik.)
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Fotó: Kohut Árpád

RÖVIDEBB ÚTON A SZTRÁDÁRA

Újabb 4,5 kilométerrel hosszabbodott a Nyíregyházát
nyugatról elkerülõ útszakasz, amely így már a
Tiszavasvári útig kanyarog. Ezzel a teherforgalom még
nagyobb része érheti el hamarabb az M3-ast a város
érintése nélkül, s a nyíregyháziak jó része is könnyebben
jut fel az autópályára, miközben a LEGO, s a kialakuló új
iparterület (a régebbivel együtt) is közvetlen kapcsolatot
kapott a gyorsforgalmi úthálózattal. Képünkön felülnézetbõl a városkörnyék új csomópontja látható, az elkerülõ és
a 36-os találkozásánál. (Folytatás a 3. oldalon.)

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

BÕVEBB KAPACITÁS, TÖBB MUNKAHELY A LEGO-NÁL
2016-ban több terméket állítanak majd elõ, és bõvíteni fogják a gyár összeszerelõ csarnokát, valamint a raktárát. A fejlesztésekhez jövõre 350 új
munkatársat vesznek fel. A cég hosszabb távú terveiben a nyíregyházi termelés megduplázása szerepel, amit újabb 25–50 millió eurós beruházással
valósítanának meg.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Napi 60 millió darab játékkocka gördül le a nyíregyházi LEGO-gyár szalagjairól. A multicég 2014 márciusában
adta át hipermodern gyárát a Tiszavasvári út közelében,
és már most – alig másfél év elteltével – újabb bõvítésrõl
számoltak be.
– Még több játékkockát fogunk elõállítani – mondta
Jesper Hassellund Mikkelsen. A gyárigazgató hozzáfûzte,

jövõ februártól ismét kibérlik a korábbi telephelyüket, a
Flextronics üzemcsarnokát a régi ipari parkban, és újabb
150 fõt vesznek fel. Emellett 2016-ban a saját gyáruk területén bõvítik az összeszerelõ, dekorációs csarnokot és a
magasraktárat is. Ha ez is elkészül, újabb 200 munkatársat alkalmaznak majd.

MINÕSÉG ÉS FEJLESZTÉS
– A felvevõpiacaink közelében kívánunk gyártani. A
vevõinknek, a gyerekeknek pedig a legjobb kiszolgálást
szeretnénk biztosítani, amire csak képesek vagyunk. Ez
az egyik célja a bõvítésnek. Másrészt a LEGO a minõség
folyamatos fejlesztésén és minõségi termékek gyártásán
dolgozik, amihez erõs, jól képzett munkaerõre van szükségünk – tette hozzá Jesper Hassellund Mikkelsen gyárigazgató. (Folytatás a 3. oldalon.)

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Jesper Hassellund
Mikkelsen gyárigazgató

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

OKTÓBER 21., SZERDA

OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

CSIBEAVATÓ AZ ARANYBAN

LEANDEREK A NYÍREGYHÁZIAKNAK

A hagyományokhoz híven a napokban immáron 11. alkalommal rendezték meg az elsõ osztályosok felavatását
a Nyíregyházi Arany János Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium aulájában.
A közel 75 elsõs a vicces fogadalomtétel után igazi „aranyos kisdiák” lett.

Tíz, mediterrán hangulatot idézõ növényt ajándékozott a városnak egy nyíregyházi lakos. A leanderek az elkövetkezõ hónapokat télikertben töltik, majd a
NYÍRVV munkatársai tavasszal kiültetik
õket a közterületekre, segítve azt, hogy
minél virágosabb legyen Nyíregyháza.

OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

TÛZOLTÓK AZ ÁLLATKERTBEN

TÁGASSÁGOT NEKÜNK IS!

A Nyíregyházi Állatparkban tartottak
helyismereti bejárást a nyíregyházi tûzoltók. Ellenõrizték a menekülõ útirányokat, a porral oltó készülékeket és a tûzcsapokat is. Így egy esetleges veszélyhelyzet esetén könnyen be tudnának
avatkozni.

Végéhez ért a „Tágasságot nekünk is!”
címû mûvészeti integrációs, személyiségfejlesztõ projekt a Vásárhelyi László
Alapfokú Mûvészeti Iskolában. A 18
hónapon át tartó programsorozat a hátrányos helyzetû tanulók beilleszkedését célozta meg.

OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

OKTÓBER 24., SZOMBAT

ÜNNEPI ÁLLOMÁNYGYÛLÉS

ABLAKON ÁT MENTETTÉK

Ünnepi állománygyûlést tartottak a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a magyar forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. A megyei ’56-os
történések felidézése után, kitüntetések
átadásával folytatódott az ülés.

Nyíregyházán, társasházi otthonából
telefonon kérte a mentõszolgálat azonnali segítségét egy idõs asszony. Mivel
a bajba jutott lakos mozgásképtelen
volt, a mentõk a tûzoltóság közremûködését kérték, akik az ablakon bejutva tudtak segítséget nyújtani.

OKTÓBER 26., HÉTFÕ

OKTÓBER 27., KEDD

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK

ÉLÕ MÚLT NYÍREGYHÁZÁN

90. születésnapját ünnepelte Szakos
Andrásné, akit a jeles nap alkalmából
Jászai Menyhért alpolgármester köszöntött fel. A szépkorú átvehette tõle Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata emléklapját is.

„Az élõ múlt” címmel nyitotta meg
dr. Ulrich Attila alpolgármester Janics
Attila fotográfus kiállítását a Váci Mihály
Kulturális Központban. A lengyelországi Auschwitzban készült képeit november 8-áig tekinthetik meg az érdeklõdõk.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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NÁD A HÁZAM TETEJE...

A Sóstói Múzeumfalu több épületének nádfedése is megújulhat 2016 tavaszára a Kubinyi Ágoston programnak
köszönhetõen.
A szakmai támogatási programra még
2015 elsõ negyedévében nyújtotta be közös pályázatát Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Sóstói Múzeumfalu. A bíráló bizottság által meghatározott keretösszeget a város több mint 1
millió forinttal egészítette ki, így, az összesen rendelkezésre álló bruttó 11 millió forintból a néprajzi falurész legveszélyeztetettebb épületeinek tetõzetét javíttatják ki,
de van olyan épület is, amelyen a nádtetõ
teljes cseréjét végzik majd el.

A HÉJAZAT IS MEGÚJUL
A Nyíregyházi Települési Értéktárban a
Sóstói Múzeumfalu mellett a tirpák népi
építészet is helyet kapott. A Kubinyi program részeként most a tirpák portán álló
épületek héjazata is megújul. A napokban
megérkezett a tetõfedõ anyag elsõ szállítmánya. A hatalmas mennyiségû nádat egy
óriási kamion hozta Balmazújvárosból. A
munkát az egyik leginkább rossz állapotban lévõ épületen, a Besztereci porta Kéki
istállóján már elkezdték az ügyes kezû
mesterek. A tetõfedés jó idõ esetén még
idén tovább folytatódik, de legjava várhatóan a 2016-os szezon tavaszi idõszakára
tolódik át. A projekt teljes lezárása 2016.
júniusra várható.

KÜLÖNLEGES ÁLLAT SZÜLETETT

A kis sörényes hangyász 180 napi
vemhesség után született meg a Nyíregyházi Állatparkban, s világra jötte
után már 20 perccel anyja hátán lovagolt. Mivel színezete ugyanolyan mint
az ivarérett állaté, anyja hátába „olvadva” kiváló rejtõszínt jelent számára a
természetben a ragadozókkal szemben.
Bár a kicsi már most képes az önálló
járásra, az anyján való utazást 6–8 hónapos koráig elõnyben fogja részesíteni. Mivel ennek az emlõsállatnak a legalacsonyabb a testhõmérséklete – mindössze
32,7 Celsius fok –, ezért az anyaállat nagy
legyezõszerû farkával takarja be õt alvás
közben. Bár egy nap akár 15 órát is képes
szundítással tölteni, a szerencsésebb látogatók már láthatják az anyaállatot és kicsinyét is a Viktória ház belsõ kifutórendszerében.

Az 1 éve Nyíregyházán élõ sörényes
hangyász tenyészpár, a 3 éves Manka és a
2 éves Marvin dán állatkertekbõl érkeztek, hogy a park Viktória házának – mely
a különleges és fura kinézetû állatok gyûjteménye – kollekcióját gazdagítsák. Táplálékuk – mivel a napi 30 ezer hangya és
termesz nem biztosítható – a speciális hangyásztáp mellett darált marhahúsból, lisztkukacból és gyümölcspépbõl áll.

AZ IDEI UTOLSÓ FÓKASHOW
A szezon utolsó fókashow-jára várják a látogatókat október 31-én a Nyíregyházi Állatparkban. Mivel nyáron
napi három bemutatót tartanak az oroszlánfókák és nincs idõ újabb trükkök elsajátítására, ezért ilyenkor kezdõdik
meg a fókasuli. Az új fókashow márciustól tekinthetõ majd meg.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

A TISZAVASVÁRI ÚTIG ÉR A NYUGATI ELKERÜLÕ
(Folytatás az 1. oldalról.)
Átadták a Nyíregyházát nyugati irányban elkerülõ
út újabb szakaszát szerda délután. Az M3-as autópályától így egészen a Tiszavasvári útig lehet közlekedni. Ez a szakasz 4,5 kilométer hosszú, kétszer egy sávos és a Simai (Kálmánházi) úttól indulva, a LEGOgyár mellett haladva éri el a 36-os fõutat.
– Számos fejlesztés nyomán láthatóan Szabolcs-SzatmárBereg megye és Nyíregyháza is erõsödik – kezdte ünnepi
köszöntõjét az elkerülõ úton felállított színpadon Tasó László. A közlekedéspolitikáért felelõs államtitkár kiemelt fontosságúnak nevezte az útkapcsolatok fejlesztését. Hozzáfûzte, a 2020-ig tartó uniós gazdasági ciklusban ilyen célokra és közlekedési infrastruktúra fejlesztésére mintegy
1000 milliárd forintot kíván elkölteni a kormány.

CÉL A GAZDASÁG ERÕSÍTÉSE
– Magyarországon az útkapcsolatok kiépítése az országhatárokig, a térségi jelentõségû utak megépítése és a megyei jogú városok bekapcsolása az úthálózatba kiemelt
jelentõségû. Minden közlekedésfejlesztéssel azt szeretnénk
szolgálni, hogy a gazdaság megerõsödjön és azokban az
idõkben, amikor nem lesz már ilyen mértékû támogatás a
közösségi forrásokból, akkor is megálljunk a lábunkon –
mondta az államtitkár.

SOKKAL KORÁBBAN ÉPÜL
Az új utat, mely 85 százalékban uniós forrásból épült
meg és több mint 3,3 milliárd forintba került, ünnepélyes

Az ünnepség résztvevõi a szalagátvágást követõen
szalagátvágással adták át a közlekedõknek. Nyíregyháza
polgármestere az eseményen arra emlékeztetett, hogy a
Nyugati elkerülõt 2025-re ígérte a szocialista városvezetés, ezzel szemben, már most sikerült a második szakaszát forgalomba helyezni.

nagy beruházás megvalósítása elõtt állnak. S tudjuk, hogy
a Debreceni úti ipari park régóta betelt. Itt viszont megnyílik egy, a város jövõjét meghatározó olyan új gazdaságfejlesztési terület, ami egyedi adottságokkal bír – mondta dr. Kovács Ferenc.

ÚJ GAZDASÁGI ÖVEZET

TOVÁBBI TERVEK

– Kiemelten fontos ez az elkerülõ építése a közlekedésfejlesztés szempontjából és a város mindennapi életében
is. A tranzit-teherforgalom elvitelében, de a gazdaságfejlesztés szempontjából is jelentõs, mivel itt van mellettünk
a LEGO-gyár, ahol a múlt héten jelentettük be, hogy egy

Nyíregyháza polgármestere hozzáfûzte, mostantól a
városvezetés célja az, hogy az elkerülõ körülbelül 2018ig elérje a Tokaji utat, 2020-ra pedig akár Sóstóig lehessen
rajta közlekedni. Mint ismert, az elsõ, 2,2 kilométeres szakaszt az M3-as és a Simai (Kálmánházi) út között tavaly
októberben adták át a forgalomnak.

AKÁR 1300 ÚJ LEGO-MUNKAHELY
(Folytatás az 1. oldalról.)
A LEGO hosszabb távon (elõreláthatólag 2020-ig) a
nyíregyházi termelési kapacitás megduplázását tervezi. Ha errõl a dániai központban döntés születik, újabb
1300 fõt fognak felvenni. A cég szerint ez a fejlesztés
25–50 millió euróba kerülhet.

Fotó: Szarka Lajos

képesztõ éves árbevételt produkált tavaly, ennek összege
elérte a 28 milliárd forintot. Ráadásul nem csak Nyíregyházán fejlesztenek. A dániai Billundban lévõ cégközpont-

PORMENTES PARKOLÓ
Jó ütemben halad az Univerzum mögötti parkoló
építése. A munkálatokat múlt héten szerdán megtekintette Nyíregyháza polgármestere is. A kivitelezõ
ütemterve szerint, jó idõ esetén november elején
már aszfaltozni fognak a területen.
Amint elkészül a terület csapadékvíz-elvezetése, valamint a szükséges földmunkák, egy 43 férõhelyes, aszfaltozott parkoló épül meg az Univerzum mögött. A
Körte utcai társasház mellett is burkolt út épül, akárcsak a Keskeny utcán, és emellett a Keskeny köz is új
szõnyeget kap. A beruházás során járda készül a gyalogosoknak, és a Keskeny utca végén megnövekszik a
térkõvel borított terület.

A LEGO terveit dr. Kovács Ferenc polgármester is üdvözölte, és azt mondta, ez egy jó üzenet a befektetõknek,
így a jövõben is mindent megtesznek majd azért, hogy a
beruházás olajozottan, gyorsan történjen. Hozzátette, egy
ilyen fejlesztés esetén újra kell gondolni a tömegközlekedést, a terület infrastruktúrafejlesztését, sõt a helyi szakképzést is. A város szempontjából a LEGO és az önkor-

ban pedig azt tervezik, hogy mintegy 150 millió euróból
új kutatóközpontot hoznak létre. Itt az építõelemek gyártásához innovatív anyagok kutatása kezdõdik majd meg a
fenntartható fejlõdés jegyében, mintegy 100 szakember
közremûködésével.

ÉPÜL A KERÉKPÁRÚT
mányzat együttmûködése pedig rendkívül gyümölcsözõ.
Az új munkahelyek mellett, a korábbi LEGO-beruházásnak köszönhetõ többek között, hogy megépült a nyugati
elkerülõ és az M3-as új csomópontja is.

ELKÉPESZTÕ ÁRBEVÉTEL ÉS FEJLESZTÉS
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a szabolcsi
megyeszékhelyen mintegy 200 millió euró értékû, zöldmezõs beruházás részeként építette fel gyárát a dán multi.
A tavaly átadott, legkorszerûbb technológiákkal ellátott
komplexum gyártórészlegének területe 122 ezer négyzetméter. Itt jelenleg 2400 munkatárs dolgozik. A LEGO el-

A Tiszavasvári út ki- és bevezetõ szakaszán megkezdõdtek a kerékpárút-építés elõkészítõ munkái, ezért a
leszûkített forgalmi sávokon sebességkorlátozás és elõzési tilalom lépett életbe.

Nyíregyháza polgármestere a bejáráson hangsúlyozta, ezt a területet 20 évvel ezelõtt rendezni kellett volna, amikor az üzletház megépült, így egy régi tartozást
sikerült törleszteni a városlakóknak. A polgármester azt
is elmondta, hogy a beruházást önerõbõl valósítja meg
az önkormányzat.
– 43 millió forintot költünk rá, hitel felvétele nélkül,
és ez az utolsó helyszín itt, a belvárosban, ami még
ilyen földutas. Nyíregyházához már nem méltó állapotú parkolóhely volt, ami ugyanakkor nagy forgalmú is,
mert jó helyen van – mondta el dr. Kovács Ferenc.
Idén 754 millió forintot költ az önkormányzat út- és
járdafelújításra, valamint nagyobb aszfaltfelületek kátyúzására. Összesen 19 utcában építenek utat, vagy
cserélik a meglévõ aszfaltszõnyeget. A forrásokból több
mint 7 kilométer úthálózat újul meg.

Az oldalt szerkesztette: Z. Pintye Zsolt
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TETSZETT NYÍREGYHÁZA AZ OSZTRÁKOKNAK LEHET JELENTKEZNI
Az osztrák turizmusgazdaság legjelentõsebb szakmai
szervezete, az igen nagy lobbierõvel rendelkezõ osztrák utazási szövetség, az Österreichischer ReiseVerband
(ÖRV) idén október 23. és 26. között a Magyar Turizmus Zrt. munkájának köszönhetõen Kelet-Magyarországon tartotta õszi kongresszusát.
Az ÖRV korábbi rendezvényei többek között Jordániában, Brazíliában, Olaszországban zajlottak, így óriási elismerés a nyíregyházi turisztikai szakma számára, hogy
az idei évben a kongresszus egyik programjának városunk
adott otthont.
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. gazdag ízelítõt
állított össze a turisztikai kínálatból az utazási irodák kép-

Az osztrák turisztikai szakemberek hazai eredetvédett
pálinkát is kóstoltak
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viselõi részére. A vasárnap délelõtt az Aquarius Gyógyés Élményfürdõ gyógyászati részlegének bejárásával kezdõdött, melynek részeként bemutatták a Sóstó-projekt elemeit is. Az állatparkban egy izgalmas fókashow-t követõen a Zöld Piramis és Ócenárium világába nyerhettek betekintést a szakemberek.
A Sóstói Múzeumfalu munkatársai megelevenítették a
régi mesterségeket, valamint a hagyományos népi ételek
elkészítését, melyeket meg is kóstolhattak a vendégek. Az
ízletes ebéd elfogyasztására a múzeumfalu magtár épületében került sor, a Nyírségi Ízkirályok jóvoltából. A jó hangulatról a Szabolcs Néptáncegyüttes és a Zsindelyes Pálinkafõzde gondoskodott.

TURIZMUSDIPLOMÁCIAI SIKER
Az osztrák utazási irodai szektor szereplõinek a 80 százalékát tagjai között tudó érdekképviseleti szervezet magyarországi tanácskozása, s a hozzá kapcsolódó tanulmányút jelentõs turizmusdiplomáciai siker a szervezõk
számára. Az elmúlt években a Magyar Turizmus Zrt. külképviseletének marketingmunkája eredményeként egyre
több osztrák utazási iroda listázta be kínálati portfóliójába
a kelet-magyarországi desztinációkat. A mostani út során
az osztrák döntéshozók elsõ kézbõl szerezhettek benyomásokat és közvetlen partnerkapcsolatokat Nyíregyháza
meghatározó turisztikai szolgáltatóitól.
A tartalmas és élményekkel teli nap elbûvölte az osztrák vendégeket, melynek eredményeként a jövõben az
osztrák vendégéjszakák számának növekedését várják a
szakemberek.

TELEKOM OKOSDIGITÁLIS PROGRAM
Ismét várja a jelentkezõket a Telekom Okosdigitális Program, amelynek köszönhetõen november 5étõl december 3-áig egy öt alkalomból álló ingyenes, gyakorlati informatikai tudást nyújtó felnõttoktatási képzésen vehetnek részt a városlakók.
A kormányzat és a Magyar Telekom a nyíregyházi
önkormányzattal együttmûködve az év elején átfogó
fejlesztéseket indított Nyíregyházán. A nagy volumenû
szélessávú hálózati fejlesztés mellett azonban nagy
hangsúlyt fektetnek a digitális írástudás fejlesztésére is
a városban, ezért ismét intenzív, kezdõ internetezõknek
szóló elõadássorozatot indítanak felnõttek és nyugdíjasok számára. A tervek szerint több képzés is fog még
indulni 2016 végéig.
Az öt alkalomból álló ingyenes kurzus során az érdeklõdõk megtudhatják, hogy mi is az a világháló, mire
használható, hogyan tudja közelebb hozni az egymástól távol élõ embereket, és hogyan segíti a hétköznapok problémáinak megoldását. A Nyíregyháza város önkormányzatának támogatásával megvalósuló, elõadásokat és gyakorlati tanácsadást is magában foglaló program helyszíne a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár. Regisztrálni szintén az intézményben, a földszinten lehet. A képzés könyvtári regisztrációhoz kötött, aminek elõnye, hogy a késõbbiekben is visszamehetnek majd oda a képzésben részt vevõk gyakorolni.
A Digitális Magyarország program nyíregyházi vonatkozásairól folyamatosan tájékozódhatnak a heti
rendszerességû tévémûsorból, melyet hétfõn 18.25kor és kedden 20.30-kor láthatnak a Nyíregyházi
Televízióban.

A HÉT TÉMÁJA

A RENDÕRÖK HÁZHOZ MENNEK
A lakosság vagyonbiztonsága érdekében Házhoz megyünk! címmel országos kampánysorozatot indított a
rendõrség.

programnak köszönhetõen pedig akár házhoz mennek és
elvégzik az ingatlanok egyedi biztonsági vizsgálatát is –
emelte ki Gurbán Csaba rendõrfõhadnagy.

A bûnügyi statisztikák szerint ugyanis a bûncselekmények elkövetését elõsegítõ okok között elsõ helyen szerepel az óvatosság hiánya. A kezdeményezés során a rendõrség, összefogva a polgárõrség, a közterület-felügyelet,
vagyonbiztonsági cégek és biztosítótársaságok munkatársaival, közösen próbálnak segítséget nyújtani a lakosságot érintõ vagyonvédelmi bûncselekmények megelõzése
érdekében.

MINDEN HÓNAP MÁSODIK HETÉBEN
– Az érdeklõdõk 2016. június 30-áig minden hónap
második hetében Nyíregyházán, a Búza téri piaccsarnokban reggel 8-tól délig találkozhatnak a rendvédelmi szervek és biztonságtechnikai szakemberek képviselõivel. A

ÕSZI-TÉLI ÁTÁLLÁST SEGÍTÕ AKCIÓ
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelõzési Bizottság együttmûködõ partnereivel a közelmúltban közlekedésbiztonsági napot szervezett a Nyír Plaza
bevásárlóközpontban és parkolójában. A közös akció
célja az volt, hogy segítsék az autósok õszi-téli átállását. Az ingyenes átvizsgálás lehetõségével idén 43 autós élt, akik közül 11-en nem feleltek meg a követelményeknek. A számadatok tehát igazolják, hogy a balesetek elkerülése érdekében minden jármûvezetõnek
tudatosan kell felkészítenie jármûvét – és természetesen saját magát – a megváltozó körülményekre.

Az állampolgárok önvédelmi készségének fejlesztését
célzó program a lakásbiztonság mellett a közterületeken
elkövetett vagyon elleni bûncselekményekre is fókuszál.
A rendezvénysorozatot a 2016. május végéig tartó országos vagyonvédelmi vetélkedõ zárja.

HÍREK

VÉDIK A VÁROSLAKÓKAT
Korszerû videó távfelügyeleti központot avattak a
Pinkerton Cégcsoportnál. Az új berendezésekkel modern körülmények között, képekkel is figyelik a jövõben a cég által õrzött objektumokat. A beruházás ötletét a Napló címlapja adta, mely tavasszal beszámolt
a Digitális Nyíregyháza program indulásáról.
Közel 15 millió forintból valósult meg az az új beruházás, a 20 éve távfelügyelettel foglalkozó Pinkerton
Cégcsoportnál, amellyel a térség egyik legmodernebb
felügyeleti központja jött létre. Az új centrumban képeken is meg tudják nézni azokat a helyszíneket, amelyeket éjjel-nappal õriznek. Dr. Vasas Szilárd, a Pinkerton Security ügyvezetõ igazgatója azt mondta az átadóünnepségen, nagyon jó bûnmegelõzési hatása van
önmagában már annak, hogy ezeket a rendszereket telepítették, ugyanis aki meglátja a címkéiket, elgondolkodhat azon, hogy érdemes-e az adott helyre betörni,
hiszen percek alatt ott lehet a kivonuló csoport.

LÁTNI ÉS LÁTSZANI

EGYRE JAVULÓ KÖZBIZTONSÁG

Az Országos Rendõr-fõkapitányság is támogatta azt
a kezdeményezést, amelynek részeként, minden októberben a részt vevõ optikákban és orvosi rendelõkben
bárki ellenõriztetheti ingyenesen látását. A látni és látszani kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy õsszel
megváltoznak a látási körülmények a közlekedõk számára. Nem mindegy, hogy hogyan látunk és az sem,
hogyan látszunk. A kampánnyal kapcsolatos információkkal, valamint a részt vevõ optikusokról a www.latnieslatszani.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Nyíregyházán a közbiztonság javítására az utóbbi
években kiemelt figyelmet fordít a városvezetés. Az önkormányzat térfigyelõ kamerák telepítésével, a rendõrség közremûködésével ügyel az itt élõkre. Mindezek
mellett a városgondnok, a polgár- és a mezõõrök, valamint a közterület-felügyelõk is azon dolgoznak, hogy a
városlakók nyugalomban tölthessék mindennapjaikat.
A Digitális Város projekt részeként pedig további biztonsági elõírások várnak megvalósításra.

A VÍZÓRA IS MEGFÁZHAT
Lassan beköszönt a hideg idõ, amikor már oda kell figyelni a házak udvarán található vízmérõ berendezések
téliesítésére. Ennek hiányában a fagyok
idején az aknában megfagyó víz komoly
problémákat okozhat a berendezésekben. A Nyírségvíz Zrt. szakemberei éppen ezért azt javasolják, folyamatosan
kezdjük el ezek hõszigetelését.
Szerzõ: Mikita Eszter
Még a nulla fok körüli éjszakai hõmérséklet elõtt fel kell készíteni az udvarokban található vízmérõ berendezéseket és
a kerti csapokat a hideg, csapadékos, téli
idõszakra. A Nyírségvíz Zrt. szakemberei azt tanácsolják, a nagy hideg beköszöntéig szigeteljék a vízmérõ aknák fedõlapját hungarocellel, kõzetgyapottal,
vagy egyéb anyaggal, annak érdekében,
hogy a fagy ne tegyen kárt a berendezésben. Mindezek mellett a csõvezetéket is érdemes megvédeni az idõjárás
viszontagságaitól.
Rotter Gábor, a Nyíregyházi Vízellátási Üzem vezetõje azt mondta, elsõsorban

azért van a szigetelésre szükség, hogy a
téli idõszakban a vízellátás minden fogyasztónál zökkenõmentes legyen. Az
üzemvezetõ felhívta a figyelmet, minden
esetben számolni kell azzal, hogy a fagyos napok alatt a vízvezeték, vízmérõ
elfagyhat, ahol kicsi a vízfelhasználás,
vagy ahol nem használják folyamatosan.

FIGYELEM A KERTI CSAPOKRA
Lényeges, hogy a szigetelõanyagok a
tél végéig szárazak maradjanak, hiszen
ha vizesek lesznek, megfagynak és akkor csökken a szigetelõfunkciójuk. Az
önálló hõszigetelést érdemes mindenkinek megoldani, hiszen ha elfagy a vízmérõ, akkor azt térítés ellenében áll
módjában a szolgáltatónak kicserélni. A
szakemberek azt javasolják, az õszi idõszakban ne csak a vízmérõkre, hanem a
kerti csapokra is figyeljenek a kerttulajdonosok. Azokból le kell üríteni a vizet,
hogy a felszálló csõvezetékben a fagy beállta után ne alakuljon ki probléma. A
téliesítéseket a hétvégi házakban és kiskertekben is érdemes elvégezni.
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EMLÉKEZÉS

KULTÚRA

AZ EMLÉKEZÉS FÉNYEI ÉS VIRÁGAI
azonban nemcsak az örök világosságot jelképezi, annak
lángja veszélyt is jelenthet. A statisztikák szerint az évnek
ebben az idõszakában megemelkedik a tûzesetek száma,
amit az okozza, hogy a gyertyákat a könnyen meggyulladó anyagok közelében helyezik el, a keletkezõ lángok pedig a szabadtéren a száraz avarra, a lakásban pedig a függönyön és asztalterítõn keresztül a lakás más helyiségeire
is átterjednek – olvasható a katasztrófavédelmi igazgatóság közleményében. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a
temetõben csak mécsestartóban gyújtsanak mécsest vagy
gyertyát, ezeket a sírtól való távozás után el kell oltani. A
mécsest célszerû nem éghetõ anyagból készült alátétre
helyezni, ügyelve arra, hogy a közvetlen közelben ne legyenek gyúlékony anyagok, mert a keletkezõ hõ lángra
lobbanthatja a sírhelyen elhelyezett díszítéseket, koszorúkat, virágokat. A mécsestartót olyan stabil helyre kell
rakni, ahol nem dõlhet el. Biztonságosan használható a
fedõvel rendelkezõ kegyeleti mécses.

(Fotó: Szarka Lajos)
A legtöbb sírt már most krizantémok díszítik, esténként pedig gyertyák százai ragyogják be a temetõket.
Vasárnap mindenszentek, hétfõn pedig halottak napja. Az emlékezés idõszaka, amikor megállhatunk szeretteink sírjánál és a mécsesek lángja mellett visszagondolhatunk arra az idõszakra, amit együtt tölthettünk el velük.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Már az elmúlt hétvégén nagy tolongás volt a temetõkben, és a Búza téri piaccsarnokban is egymást érték a krizantémárusok. Az ottani kofák azt mondták, a hosszú hétvége miatt többségében a vidéki vásárlók keresték fel õket,
hiszen azok ilyenkor tudtak ellátogatni a lakóhelyüktõl
távol lévõ sírkertekbe, így a nyíregyháziba is.
Pristyák Anita már hosszú évek óta foglalkozik virágtermesztéssel. A krizantémokat rendszeresen a Búza téri piac-

csarnokban árusítja. Õ azt mondja, bízik benne, hogy az
idei év is legalább olyan jó lesz, mint a tavalyi, annak ellenére, hogy még nagyon sok a fóliákban a bimbós virág.
– Többségében a csokros virágok fogytak a hétvégén, a
szálasakat és a cserepeseket mindenszentek napján szokták inkább venni. Egyelõre még nem látni, hogy milyen
lesz az idei piac, hiszen nagyon sokan panaszkodnak arra,
hogy a szeptemberi és októberi kevés napsütés miatt még
nagyon sok krizantém nem nyílt ki teljesen és ott vannak
a fóliákban, pedig már javában kellene árulni õket.
A krizantémok ára napi szinten változik, lapzártánkkor –
szerdán – 150 és 300 forint körül lehetett kapni a Búza téri
piaccsarnokban. Az árusok a hétvégére várják az igazi forgalmat és bíznak benne, hogy addig a napsütés is fog kedvezni a virágoknak és tudják majd értékesíteni azokat.
Általános szokás, hogy mindenszentek napján és az azt
követõ halottak napján gyertyát gyújtunk a halottakért,
nemcsak a temetõkben, hanem otthon is. A gyertya fénye

MUMUSOK, AMIK NINCSENEK
A gyermekekben élõ félelmek eloszlatásában segít
az a musical, amit A mumus címen október 31-én
láthatnak elõször a kicsinyek a Móricz Zsigmond Színházban.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Egy felejthetetlen elõadással, Az ifjúság édes madarával debütált egykor
Nyíregyházán Bal József
rendezõ. Akik látták, aligha
felejtik Szabó Tünde és
Szalma Tamás játékát. Az
elmúlt évadban 16 év után
ismét városunkban vihetett
színre egy mûvet, a Janikovszky Éva alkotásai nyomán készített Égigérõ fû
címû mesemusicalt. A vállalás nehézségét egyebek
mellett az adta, hogy egy
részben kellett megjeleníteBal József rendezõ
niük a történetet, amit õsbemutatóként játszottak a felújított VMKK-ban. Schlanger
Andrásnak, a Móricz Zsigmond Színház új igazgatójának
elnyerte tetszését a produkció, ezért kérte, ebben az évadban állítsa színpadra A mumus címû, egykor városunkban is nagy sikerrel játszott Rákos Péter és Bornai Tibor
által jegyzett darabot.

FÜLBEMÁSZÓ ZENE ÉS POÉNOK
– Közel húsz éve volt Nyíregyházán az õsbemutatója
A mumusnak – nyilatkozta lapunknak a rendezõ. – Olyan
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nagysikerû volt a színházi elõadás, hogy utána készült
ennek alapján egy könyv, amelyikért Rákos Péter, az írója
nagydíjat kapott. Az a témája, hogy mindnyájunkat ijesztgettek annak idején: elvisz a mumus.
A mû szereplõi arra keresik a választ, vannak-e ilyen
lények, vagy ha nincsenek, akkor miért nincsenek. Ezt
járja körbe ez az elõadás, melyben csak kevéssel több a
szöveg, mint a muzsika. Bornai Tibor, a KFT együttes
tagja készítette a zenét, amin érezhetõ a zenekar stílusa.
A sok fülbemászó zene és a poénok miatt nem csak az
óvodások és az alsó tagozatosok számára nyújt élményt
az elõadás, bár fõként rájuk számítunk. Ebben a színházban kiváló hangú színészek dolgoznak, elég csak a
Hairre utalnom, amit nézve alig akartam elhinni egyikmásik színészrõl, hogy nem énekesek, hanem társulati
tagok.
A mi elõadásunk nem igényel ekkora hangi kvalitásokat, ezek inkább „elõadói számok”, amit a mûvész elõször a személyiségével tölt meg, s csak utána a hangjával. Természetesen kell, hogy tisztán szólaljanak meg a
dalok, amik nagyon szerethetõek.

AZ ÉSZAKI TEMETÕ NYITVATARTÁSA:
2015. november 1., vasárnap és 2., hétfõ 7.00–20.00
óráig. A temetõ mind a négy bejárata ezeken a napokon
20.00 óráig lesz nyitva, kérik, hogy addig hagyják el a
temetõ területét, utána ez már csak a Pazonyi úti teherportánál lehetséges, ahol 24 órás portaszolgálat van.
2015. november 1-jén (vasárnap) reggel 7.00 és délelõtt 10.00 óra között lehet behajtani autóval, de 11.00
óráig a gépjármûvekkel el kell hagyni a temetõ területét!
Ebben az idõszakban parkolási díjat nem kell fizetni!
A fenti napon a forgalmi viszonyoktól és a temetõ
zsúfoltságától függõen elõfordulhat idõszakos forgalomkorlátozás, illetve a temetõbe történõ behajtás idõszakos korlátozása. Ezért kérik a Tisztelt Temetõlátogatók
szíves türelmét és megértését.

THÁLIA PAPJA
Bemutatták Bárány Frigyesnek, a Móricz Zsigmond
Színház örökös tagjának Thália papja – Hat évtized a
színpadon címû életrajzi könyvét a MÛvész Stúdióban, ahol az érdeklõdõk részleteket tudhattak meg a
színész életérõl, pályájáról, és magáról a mûvészrõl,
aki évtizedek óta meghatározó alakja Nyíregyháza
színházi életének.
A könyv Bárány Frigyes nyolcvanötödik születésnapja
alkalmából jelent meg – írja Karádi Zsolt, a könyv elõszavában. Az elsõ száz oldal interjúiból az 1981-ben Nyíregyházára szerzõdõ, s azóta is itt élõ, pályáját itt kiteljesítõ színmûvész életútja bontakozik ki, valamint cselekvõ
hitvallása is. Vallanak róla és szerepeirõl pályatársak és
kritikusok. Az olvasó megismerheti összes filmjének címét, illetve áttekintheti valamennyi színházi szerepének

ÉLÕ, VIBRÁLÓ EMLÉKEK
Mint elmondta, a koreográfiákat Katona Gábor készítette, akivel bár elõször dolgozott együtt, de félszavakból
értették egymást, hasonlóan látják a színpadi helyzeteket. A díszlet és a jelmezek Varsányi Anna tervei alapján
készültek, akivel több közös munkájuk volt már.
Az a céljuk, hogy a gyermekek egy élõ, vibráló emléket vigyenek haza az elõadásról. A fõbb szerepeket Szabó Márta, Urmai Gábor, Bende Kinga, Horváth Viktor és
Rák Zoltán alakítják. Az elõadás végén remélhetõleg tudatosul a kicsikben: „... nincsenek mumusok... És ami
nincs, attól félni sem kell.”

listáját. A mûvész feltárja családtagjainak legendáriumát
éppúgy, mint színészi pályájának alakulását. Egy különleges életút, amit most megörökítettek egy könyvben is.
– Mondhatjuk, hogy ez Bárány Frigyes életrajzi könyve. Nem én találtam ki,én csak belementem. Olyan érvek
hangzottak el, hogy ha ezt nem mondom el, örökre elvész – hangsúlyozta a mûvész.
A Thália papja címû könyv megvásárolható a színház jegyirodájában, valamint a Móricz Zsigmond könyvtárban is.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

ÚJ HELYEN A REHABILITÁCIÓS HIVATAL
Új helyen intézhetik a megváltozott
munkaképességû személyek rehabilitációs kérelmeiket a jövõben Nyíregyházán. A Bessenyei tér 2. szám alatt a 21.
század igényeinek megfelelõ, ügyfélbarát körülmények várják az érintetteket,
sõt a felülvizsgálattal kapcsolatos szakértõi tevékenység is ebben az épületben
zajlik majd.
A Kormányhivatal Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Fõosztályának Rehabilitációs Ellátási és Szakértõi Osztályának
munkatársai szeptember elejétõl már ebben
a megújult környezetben végezhetik munkájukat.
– Míg korábban a hatósági, valamint a
szakértõi tevékenység két külön helyen
zajlott, a beruházást követõen már egy épületben intézhetik ügyeiket a megváltozott
munkaképességû állampolgárok – emelte
ki Simkóné dr. Tornai Anita, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal fõ-

osztályvezetõje. A közel 200 millió forintból korszerûsített épületet a megváltozott
munkaképességû személyek igényeinek figyelembevételével alakították ki, továbbá
modern ügyfélhívórendszer segíti a gördülékenyebb ügyintézést.
– Az új hivatal méreteit azért így alakították ki, mert országosan az észak-alföldi
régióban él a legtöbb olyan ember, akiknek rehabilitációs ellátásra van szükségük
– hangsúlyozta köszöntõbeszédében Tóth
Sándor projektigazgató.
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A HÕSÖKRE EMLÉKEZTEK NYÍREGYHÁZÁN
Már múlt héten csütörtökön elkezdõdtek a megemlékezések az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseire és eseményeire Nyíregyháza több pontján. A város önkormányzati képviselõi, intézményvezetõk, civil
szervezetek és diákok közösen helyezték el az emlékezés virágait.
Az 59 esztendõvel ezelõtt zajlott forradalom és szabadságharc eseményeit idézték fel a Kodály Zoltán Ál-

talános Iskola diákjai a mártírhalált halt miniszterelnök,
Nagy Imre dombormûvénél. Az eseményen részt vett
Vassné Harman Gyöngyi, önkormányzati képviselõ is,
aki elmondta, az 1956-os hõsökre emlékezni kötelessége az utókornak, hiszen nem régen történtek ezek az
események, fontos, hogy tiszteljük az emléküket. Hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc példaként kell
álljon a magyar emberek elõtt, hiszen rámutat arra, hogy
ki kell állnunk azokért az értékekért, amelyeket fontosnak tartunk.

A koszorúzást követõen a megemlékezõk a Nyíregyházi Büntetés-végrehajtási Intézet épületén elhelyezett emléktáblánál idézték fel a forradalom és szabadságharc két
helyi hõsének tetteit. Szilágyi László és Tomasovszky András az eseményekben való aktív részvételük miatt hónapokig raboskodtak a börtön falai között. A forradalmat leverõ hatalomátvételt követõen mindkettõjüket kivégezték.
A megemlékezésen hozzátartozóik is virágokkal rótták le
tiszteletüket. Dr. Adorján Gusztáv, önkormányzati képviselõ is részt vett a megemlékezésen, aki hangsúlyozta, soha
nem szabad ilyen eseményeknek még egyszer elõfordulni. Azokat a diktatúrákat, ideológiákat, amelyek megmérgezik az emberek lelkét, nagyon messze kell tartani a társadalomtól. Hozzátette, kötelességünk kifejezni a tiszteletünket a hõsök elõtt, hiszen mindannyiuknak hálával tartozik az utókor. A nap folyamán a megemlékezõk Dandos
Gyula, dr. Babicz Béla, Bán István és Rácz István emléktábláinál helyezték még el koszorúikat.

JEGYZET

SZABADNAP
Szerzõ: Tarczy Gyula

TANULNI A TÖRTÉNTEKBÕL
Pénteken, a Hõsök terén folytatódtak az ünnepi mûsorok. A megemlékezésen elhangzott, az 1956-os forradalom és szabadságharcnak nagyon sok élõ tanúja van, így
az utókornak megadatik nemcsak tisztelegni a hõsök emléke elõtt, de lehetõsége is van tanulni abból, ami történt –
hangsúlyozta ünnepi beszédében dr. Ulrich Attila alpolgármester.

FONTOS AZ ÖSSZEFOGÁS

A Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 11. évfolyamosai adták az ünnepi mûsort

A forradalmi eseményeknek 52 megyebeli halálos áldozata volt. Közéjük tartozik az a két hõs is, akiknek egyike, Tomasovszky András vezetésével leverték a Hõsök terén álló épület tetejérõl a kommunizmust jelképezõ vörös
csillagot. A forradalmi szervezkedésben ugyancsak aktív
nyíregyházi Szilágyi Lászlóval együtt bátorságukért az életükkel fizettek.

Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, Jászai Menyhért és dr. Ulrich Attila alpolgármesterek a Hõsök terén lévõ
emlékmû koszorúzásán
Az alpolgármester hozzátette, nekünk, magyaroknak fontos az összefogás, hogy hallassuk hangunkat akkor is, amikor azt gondolják, hogy nem kellene. 1956-ban nyolc évet
elégeltek meg az emberek, hiszen a kommunista diktatúra
1948-tól dübörgött az országban, de '56-ra elfogyott a türelem. Az emberek képesek összefogni, képesek rendszert változtatni, ha akarnak. Nyíregyháza 1956-ban követte a magyarokat. A megemlékezés részeként a nyíregyházi hõsök
hozzátartozói, a város vezetõi, valamint önkormányzati kép-

viselõi, továbbá a pártok, intézmények, civil szervezetek
képviselõi megkoszorúzták a Hõsök terén álló 1956-os emlékmûvet is, de csütörtök este külön ünnepséget tartottak
Oroson is, dr. Tirpák György képviselõ szónoklatával.
Az alpolgármester ünnepi beszéde teljes egészében
hallható a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû
magazinjában pénteken este
20.30 órától és szombaton reggel 9.00 órától.

Október 23. a szabadság napja. A mai fiatalságnak
feltétlenül, akik már feltételek nélkül ünnepelhetik az
’56-os elõdök hõsi kiállását, a most érettségizõk ugyanis már beleszülettek a szabadságba. Egy nemzedékkel
feljebb azonban még csendben, megbújva kellett emlékezni, nekünk máskor adtak szabadnapot. A szocialista
rendszer magát ünnepeltette, amikor november 7-én,
március 21-én és április 4-én rendelt el munka- és iskolaszünetet, hogy kötelezõen tapsoljunk. Azokon a napokon, melyeknek szellemileg (és fizikailag) talán a legtöbb köze volt ahhoz, hogy Magyarországon ne legyen
szabadság. De jó, hogy a mai huszonéveseknek fogalmuk sincs, mit jelentenek ezek a végleg törölt piros betûs napok! Mert nincs: hacsak nem kedvelik és bújják a
történelmet, a negyedszázaddal ezelõtti múlt már õskor
nekik, vezetékes telefonnal, egy tévécsatornával, plázák
nélkül, s valami homályos rendszerrel, amirõl a tanárokon, politikusokon kívül legfeljebb egy-egy család még
élõ szemtanúja mesél. Ha mer, hiszen még sokan titkolják forradalmi emlékeiket a kommunisták által sikeresen beléjük kódolt félelemmel. A most felnövõ generációnak mindez már történelmi távlat, éppúgy, mint
1848, vagy a Rákóczi szabadságharc. S bár látszólag
mindhármat elbuktuk, valójában mindannyiszor nyertünk: az aktuális rezsimnek lettek sírásói a szabadságharcosok, s ha õk nincsenek, most nem ünnepelhetnénk
együtt. De tehetjük, mert mindegy, hogy a Habsburg,
vagy a kommunista volt az ellenség: aki hazudik, hosszú
távon elbukik. A november 4-én a forradalmat látszólag eltaposók is oda kerültek, ahová valók: a történelem
süllyesztõjébe. Emlékezünk hõseinkre ekkor is!

ÁTTEKINTÉS A MEGYEI ÁLDOZATOK 1956-OS TEVÉKENYSÉGÉRÕL
Közel 60 év után, megkíséreljük összefoglalni és röviden áttekinteni megyénk ’56-os áldozatainak tevékenységét. Kutatásaim alapján 52 áldozata volt az 1956-os
forradalomnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén (a továbbiakban: szabolcsi). Jellemzõ a Kádár-korszak tényszerûségére, hogy közülük 19-en nem is szerepelnek az úgynevezett „hivatalos névsorban”, pedig
az áldozatok nevének feltárása: a kegyelet mécsesei!

A Köztársaság téri Pártház védelmében 1956. október 30án már kétszer ennyi szabolcsi katona vesztette életét: Borbély Károly (26 é.), áv. fõhadnagy, Rakamazról; Bódi Lajos
(25 é.), hadnagy, Kisvárdáról; Kovács Géza (30 é.), õrnagy,

ÖTTUSA BAJNOKUNK HALÁLA
Hegedûs István (Nyíregyháza, 1924. május 2–1956. október 24., Bp.) öttusa bajnok és edzõt, október 24-én hajnali 4 órakor a margitszigeti Sportuszodába indulóban lõtték le az ávósok, a VI. ker., Izabella utca 60. szám alatti
lakása elõtt. A Kerepesi úti temetõben nyugszik. Lovas síremlékét ellopták! A Testnevelési Egyetemen (Bp.) 2003.
október 22-én mellszobrot és ezután a Szófia utcában
emléktáblát avattak tiszteletére. Nyíregyházi szülõházán:
a Rákóczi utca 22. szám alatt, 2011. október 23-án emléktáblát kapott.

Az 52 szabolcsi áldozat közül csupán 15 halt meg itt, a
megyében, ezzel szemben Budapesten 29, Miskolcon pedig 4 személy vesztette életét, 1-1 áldozat halálának színhelye volt: Mosonmagyaróvár, Debrecen, illetve Szentgotthárd, s 1 forradalmár emigrációban halt meg.

FÕVÁROSI ESEMÉNYEK SODRÁBAN
I. Mi okozhatta a fõvárosban meghalt szabolcsiak ezen
meglepõen magas számát? Az áttekintésbõl kitûnik, hogy
nagyon sok budapesti forradalmi eseménynek szabolcsi
résztvevõi is voltak!
Így, Nyíregyházán már 1956. október 24-én (szerdán)
gyászolt a Tárnok család, mert: ezen a napon a fõvárosban, a Magyar Rádió környékén Tárnok Ferenc (23 é.), frissen diplomázott mérnök és öccse, Tárnok Tamás (20 é.),
közgazdasági egyetemi hallgató azonos lövéssorozatból
halálos lövést kapott. Sírjuk a nyíregyházi Északi temetõben van, ahol Rácz István tanár, a Városi Munkástanács
elnöke mondott búcsúbeszédet.
Ugyancsak 1956. október 24-én és szintén itt, a Magyar
Rádiónál harckocsiban halt meg ifj. Rada János (19 é.),
kisvárdai lakos. Kisvárdán temették el. (Itt, éppen csak utalok arra, hogy a forradalmi események Nyíregyházán késve, csak 1956. október 26-án, pénteken kezdõdtek a
Malinovszkij-szobor ledöntésével.)
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és árulta el a forradalmat! A Pártház védõinek a vesztesége
43 fõ volt, a nehezebb helyzetben lévõ ostromlóké ennek a
háromszorosa. Másnap reggel a Pártház udvarán egy virágágyban Pongrácz Gergelyék tömegsírt találtak, s benne:
15 fiatal forradalmárt, tarkón lõve! A kommunisták tehát
nem õrizgették a foglyokat, hanem kivégezték.

lalkozás közben 1957. január 1-jén hasba lõtte, meghalt a
nyíregyházi kórházban 1957. január 5-én, nem rokona a
másik hasonló nevû mártírnak; Szilágyi László (34 é.) tervelõadó, a forradalom megyei vezetõje volt és 1958. május
6-án a helyi börtönben végezték ki, együtt a helyettesével,
Tomasovszky András (34 é.) villanyszerelõvel, mindkettõjüket jeltelen helyen földelték el! Díszsírjukat és mellszobrukat (Tóth Sándor, Munkácsy-díjas szobrászmûvész alkotása) 1991. március 15-én avatták fel a nyíregyházi Északi
temetõben. Itt van 1956-os megemlékezéseink és hagyományápolásunk központi helye.

A TÜNTETÉSEN IS LÕTTEK

A Tárnok család síremléke
Nagyhalászról; Péter József, áv. sorkatona, Apagy községbõl;
Frank Ferenc (21 é.), áv. sorkatona, Vencsellõ; és Orosz József (21 é.), áv. sorkatona, Újfehértóról. A felkelõk ismételten
közölték a védõkkel, hogy október 30-án reggelig szabadon
elvonulhatnak, de ezt a Párt megakadályozta. Tény, hogy a
Pártház ostroma és elfoglalása a forradalom egyik nagy haditette volt, Pongrácz Gergely vezetésével. Ebben az „erõdítményben” kb. 120 pártmunkás, ávós és katonatiszt tartózkodott. Még elõzõ este Kádár János is itt kereste fel Mezõ Imrét

II. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áldozatait éppen csak
felsoroljuk. Nyíregyházán 6 áldozat volt: Gabulya Mihály
(42 é.) földmûves, 1956. október 27-én délben a Kossuth
téri tüntetéskor lõtték le a szovjetek (Balczó András evangélikus lelkész temette el); Csályi Ferenc (28 é.) fõhadnagy,
1956. október 27-én éjjel a laktanya védelmében fejlövést
kapott, Kádárék csak õt ismerték el és ápolták emlékét; Pintér István forradalmár, nyá. alezredes, elhurcoltként 1956.
november 8–december 5. között az ungvári börtönben volt,
majd hazaszállították a nyíregyházi börtönbe, súlyos cukorbetegségét nem kezelték itt és kómás állapotban kb. 1956.
december 15-én kórházba szállították, s onnan már nem
került vissza a börtönbe; Tomasovszki András (33 é.) tûzoltó
õrmester, Nyírbogdány, ahol egy szovjet katona összeszó-

Szilágyi László és Tomasovszky András díszsírhelye
III. Megyénken kívül: Debrecenben 1 és Miskolcon 4 áldozatunk volt. Solymosi Ferenc (21 é.) honvéd (posztumusz:
hadnagy) Debrecenben, laktanyája szovjet ostrománál halt
meg 1956. november 4-én. Díszsírhelye: a nyíregyházi Északi temetõ III. parcella 4. sírhelyén van. Apja, a rakamazi sváb
Schemnitzky Mihályból 1943-ban (!) névmagyarosítással

Solymosi Mihállyá változott, késõbb kétszeres sztahanovista
és 1956-ban forradalmár lett (bebörtönözték, meghurcolták).

DANDOS, A DIÁKVEZÉR
A nyíregyházi Dandos Gyula (19 é.) diákvezért 1957. február 10-én Szentgotthárdnál, a második határátlépési kísérleténél: lelõtték! Emléktáblát kapott 1993. október 22-én a
Béla utcai Petõfi Kollégium (ma: Luther Kollégium) falán, s
posztumusz nemzetõr hadnaggyá léptették elõ. Ausztrián
keresztül szeretett volna eljutni Svájcba, egykori ottani nevelõszüleihez. A Kádár-rendszer még halála után is tartott a
cigány származású gimnazistától. Bizonyítja ezt a nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban lévõ 1956/
57. évi Anyakönyv 30. oldalán olvasható hamis bejegyzés
egy ávós tiszttõl (a nevét is tudjuk): „A mai napon szülei
kívánságára kimaradt. Más gimnáziumba felvehetõ. Nyíregyháza, 1957. július 14.” Történt mindez Dandos Gyula
lelövése után 5 hónappal, s arról nem is beszélve, hogy
nevezett ekkor már teljesen árva és állami gondozott volt.
Megemlítjük, hogy Vásárosnaményban 1996. május 16án: Dandos Gyula Unitárius Cigány Egylet alakult. A csömöri Glória Victis Alapítvány emlékmûvén még 2008.
november 2-án Dandos Gyula tiszteletére emléktáblát
helyeztek el, Mága Zoltán adományából. Nyíregyházán,
az Északi temetõben, a cigány emlékmû mellett kopjafát
kapott a diákvezér.
Jómagam pedig büszke vagyok a Dandos Gyula emlékérem kitüntetésre, amelyet 2010. június 20-án a rendelõmben adott át a vásárosnaményi Dandos Gyula Cigány
Egylet vezetõsége.
Ezen rövid áttekintés is jól érzékelteti, hogy SzabolcsSzatmár-Bereg megye 1956-ban mennyi kitûnõ forradalmárt, mártírt, példaképet adott a hazának.
Dr. Fazekas Árpád, ’56-os munkástanácsi elnök

Cigány emlékmû a nyíregyházi Északi temetõben

A teljes tanulmány a www.nyiregyhaza.hu
oldalon olvasható el.
Fotók: Szarka Lajos.
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„HA MÁR NEM A KOCSMÁBA MENNEK, MI GYÕZTÜNK!” DIÁKÖNKORMÁNYZATOK
Kézmûves foglalkozásokkal és szakorvosok bevonásával segít az Oltalom Szeretetszolgálat 30 hajléktalannak megszabadulni alkoholfüggõségétõl. A Rákóczi
utcai intézmény sajtótájékoztatón számolt be arról,
hogy a következõ hónapokban speciális tréninget indít. Az Oltalom Szeretetszolgálat pályázati forrásokból fejleszti a Szenvedélybetegek Nappali Ellátását.

– Ahhoz, hogy le tudjam tenni a szert, a koszos, büdös
hajléktalanban meg kellett látnom az embert. Fel kellett
ismernem, hogy mennyire vagyok értékes, még akkor is,
ha bukott vagyok – mondta Orgován Attila.
Attila most egy missziós szolgálat munkatársa és minden alkalmat megragad arra, hogy sorstársain segítsen. Az
Oltalom Szeretetszolgálat – Szenvedélybetegek Nappali
Ellátása is azon fáradozik, hogy minél több hátrányos helyzetû ember tudjon megszabadulni függõségétõl.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

Október 23–30. között rendezték meg az elsõ Kárpát-medencei Diákönkormányzatok Találkozóját Nyíregyházán, a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban.
Az esemény hivatalos megnyitóját szombaton délelõtt
a városházán tartották, ahol Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte a közel száz résztvevõt. A program célja,
hogy a Kárpát-medencében mûködõ magyar diákönkormányzatok és diáktanácsok találkozásának helyet teremt-

SEGÍTENEK A SZENVEDÉLYBETEGEKEN

Az esemény sajtótájékoztatóján
pekre költötte. Végül a nagykállói kórház addiktológiai
osztályán, orvosai segítségével szabadult meg alkoholfüggõségétõl.

Pályázaton elnyert forrásból 30 hajléktalannak fognak
segíteni abban, hogy ne az alkohol legyen számukra az
egyetlen mentsvár. A Gyógyuljunk együtt elnevezésû programban a résztvevõk számára rövidesen speciális rehabilitáció indul. Alkotói munkával, értelmes elfoglaltsággal
igyekeznek majd a szenvedélybetegeken segíteni. A szakemberek hozzáfûzték, hasonló programot már korábban
is szerveztek és annak nagyon jók a tapasztalatai.
– Volt már hasonló programunk és a hajléktalanok maguk kérték, hogyha hasonló programra fogunk pályázni,
akkor részt vehessenek benne. Mert érzik a hasznát; nem
lent ülnek, nem kocsmáznak, nem az utcán vannak, hanem itt konkrét feladatokat kapnak. Az apró szolgáltatásainkkal pedig eltereljük a figyelmüket, illetve nagyon jó
hangulatot sikerül teremteni – mondta el Pappné Glovács
Erika, az Oltalom Szeretetszolgálat részlegvezetõje.
Pirográffal készített fametszetek, kézimunkák és gipszöntvények láthatók az intézmény egyik foglalkoztatótermében. Itt folyik majd a Gyógyuljunk együtt program is
és fõként kézmûves foglalkozásokon vehetnek részt a szenvedélybetegek, emellett pedig szakorvosok fognak nekik
elõadásokat, tréningeket tartani. A program hat hónapon
keresztül tart a Rákóczi utcán.

NYÍREGYHÁZI MENTÕKUTYÁSOK SIKEREI
A X. Berényi IRO Mentõkutyás Vizsgán és Versenyen eredményesen szerepeltek a nyíregyházi Keletmagyarországi Speciális Mentõ Egyesület kutyás kutató-mentõi. A háromnapos megmérettetésen erõs nemzetközi mezõnyben értek el szép eredményeket, sõt, a
mostani sikeres vizsgával nõtt is a bevethetõ mentõkutyák száma az egyesület kötelékében.
A cseh, osztrák, szlovák, román, holland és török versenyzõk mellett kilenc magyarországi mentõcsapat kutyásai tettek vizsgát múlt hétvégén Jászberényben. A nemzetközi mentõkutyás szervezet (IRO) által felügyelt eseményen nemzetközi bírói csapat elõtt adtak számot tudásukról a mentõkutyák és az õket vezetõ speciális mentõk.

Tovai Ildikó, Bajnay Eszter és Simon Emese

A versenyzõk három kategóriában, nyomkövetésben,
terület- és romkutatásban mérték össze tudásukat. A nyíregyházi csapat ebben az évben két „újonccal” érkezett a
megmérettetésre. Mindketten kiemelkedõ eredménnyel
zárták a hétvégét.

A JÖVÕ REMÉNYSÉGEI
Nico vezetõjével, Bajnay Eszterrel idén elõször indult
a versenyen és terület alkalmas kategóriában – mindössze
egyetlen ponttal elmaradva – megszerezte a második helyet. A kétéves németjuhász a mezõny legjobb keresõmunkájával került dobogóra.
Nápolyi, a hároméves labrador és vezetõje, Vincellér
Tibor, az egyesület vezetõje, elsõ romkutatás vizsgájukon
a harmadik helyet érték el. A kutya ösztönös és rendkívül
hatékony kutatómunkáját a japán versenybíró külön méltatta.
Django idén új mûfajban, területkutatásban mérette meg
magát, vezetõje, Tovai Ildikó egy esztendõ intenzív tréningezéssel „képezte át” rutinos hétéves belga juhászát.
A versenyen vizsgát tett és új feladatokra alkalmas kutyákkal kibõvülnek a nyíregyházi egyesület lehetõségei.
Több egységgel, nagyobb területen, az eddiginél is eredményesebben végezhetnek kutató-mentõ feladatokat a környezõ országrészekben. A szeptember végén Bencs-emlékéremmel kitüntetett mentõ egyesület így még felkészültebben, nagyobb csapattal indulhat segíteni a bajban.

KEREKES ELEK KÉPEI A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN
Kerekes Elek képzõmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás Krúdy mesék címmel a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. A huszonkét, jobbára
nagyméretû oldalkép november 7-éig várja az érdeklõdõket a könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
Élet a barnák, sárgák árnyalataival, kevés kékkel és
ami ezen felül van, az a színtiszta romantika. Szereplõi
pedig elegáns urak, karcsú hölgyek, akik karonfogva sétálnak a tóparton, erdei ösvényeken, fák és hulló falevelek közt.
Õsz van, mint mindig, ha Krúdyra gondolunk. Konflisok, postakocsi és villamos nem zavarják a csendet, kandeláberek csak jelzik az utat. „Az embernek világa van”
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– mondja Hamvas Béla. Nagyon igaz. A múlt századi hangulatot a romantika eszközei közül kevéssel is képes elõhívni Kerekes Elek. Az „arany idõk” valóban az; a csend,
a várakozás levegõje megérint és kedvesen marasztal. Ehhez nem kell értelmezõ perspektíva, figyelemfelkeltõ részletek, elég a finom tónusváltás, érzékeny jelzések.
A kandeláberek hangulatot, a konflisok, a régi fürdõház kanyargó lépcsõi század eleji életet idéznek. A néhol elõbukkanó kevés kék csak szükséges ellenpont és
jelzés a valóság jelenlétét igazolva. Kék az ég, de az
egészbõl nem ez a fontos. Kerekes Eleknek különös érzéke van ezeket úgy elõadni, hogy elhiggyük neki, most
máshol vagyunk – ott, ahová õ vezet.
H. Németh Katalin

senek, ahol megismerkedhetnek egymással és a másik tevékenységeivel. Emellett egy olyan platform létrehozása,
amely segíti a diákönkormányzatok tagjait képességeik és
készségeik fejlesztésében tréningek és tapasztalatcserék
által, hogy a munkájukban, a közéletben, késõbb pedig a
munkaerõpiacon jobban tudjanak érvényesülni.

MINISZTERI ELISMERÉS
(Fotó:
magánarchívum)

A hodászi származású Orgován Attila miután összedõlt
a háza és elvesztette a feleségét, egy szál ruhában Nyíregyházára utazott. A férfi saját elmondása szerint itt egy
ideig hajléktalanként élt és keresetét alkoholra és játékgé-

Október 23-án Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
kitüntetésben részesítette kiemelkedõen eredményes tevékenysége elismeréséül Torma Ferencnét, a Polgármesteri
Hivatal Gazdasági Osztályának bevételi csoportvezetõjét.

HANGOSKÖNYV KRÚDYRÓL
Hangoskönyv készül Krúdy-írásokból, amit átadnak
a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete számára. A Nyíregyházi Városvédõ
Egyesület az író születésnapján, október 21-én, felolvasással emlékezett a megyeszékhely híres szülöttére.
A Cservenyák Katalin elnök által szervezett zenés irodalmi délután folyamán felkért írók, újságírók, színmûvészek olvasták fel kedvenc Krúdy-novellájukat vagy
regényrészletüket, de jelentkeztek városlakók is. Az eseményen felolvasott többek között Pregitzer Fruzsina, Jászai Mari-díjas színmûvésznõ, a Város-Kép Nonprofit
Kft.-tõl pedig Ferenczik Adrienne szerkesztõ-riporter és
Tarczy Gyula fõszerkesztõ is.

VILÁGSAKKFESZTIVÁL
A nyíregyházi Kazinczy Ferenc Tagintézmény 80 tanulója Sakkmese címû elõadásával lépett fel október 17én Budapesten, a Várkert Bazárban. Mûsorukban közremûködtek a Vikár Sándor Zeneiskola növendékei is,
Hajdú Ágota zenetanár vezetésével.
A kazinczysok Polgár Judittól kapták a meghívást a fesztiválra, amikor a világ legjobb nõi sakkmestere májusban az
intézményben vendégeskedett. Ekkor lett ugyanis a nyíregyházi Kazinczy Ferenc Tagintézmény a Sakkpalota képességfejlesztõ program referenciaintézménye. 2016 szeptembe-

rében egyébként újabb Sakkpalota osztály indul a Kazinczyban. Az érdeklõdõ nagycsoportos óvodásokat és szüleiket szeretettel várják 2015. november 26-án, csütörtökön
16.30-kor kezdõdõ iskolába csalogató foglalkozásukra.

KÖZLEMÉNYEK

TÁMOGATOTT FELZÁRKÓZTATÁS
Idén decemberig 200 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrás nyílik meg szociális, társadalmi-felzárkózási, család- és ifjúságügyi, köznevelési, felsõoktatási, egészségügyi és egyházi területen. Errõl számolt
be az emberi erõforrások minisztere a Nyíregyházi
Fõiskolán.

HIRDETÉS

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT
Együttmûködési megállapodást írt alá a Nyíregyházi Fõiskola, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Balog Zoltán miniszter kifejtette, hogy romákat segítõ
tanodaprogramot is meghirdetnek, valamint egy komplex
ifjúsági-fejlesztési program is indul. Ezekkel a hatékony
ifjúságtámogatási rendszer kialakítása, az elhelyezkedési
esélyek növelése, a külföldön dolgozó fiatalok hazai munkaerõpiacra történõ visszailleszkedése, illetve az elõítélet-mentes szemlélet kialakítása a cél. Hozzátette, a roma
szakkollégiumi hálózat támogatására és továbbfejlesztésére 1,2 milliárd forintot, az Útravaló ösztöndíjprogram
folytatására pedig összesen 6 milliárd forintot fordítanak.

ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM A DIÁKOKNAK
A miniszter hozzáfûzte, a 2005 óta mûködõ ösztöndíjprogram az általános iskola hetedik osztályában kezdõ-

Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató fõorvos, dr. Kiss Ferenc
általános rektorhelyettes és dr. Kvancz József kancellár

Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere
a Nyíregyházi Fõiskolán
dik és a középiskola tizenharmadik évfolyamáig vehetõ
igénybe. A program keretösszege 4,2 milliárd forint, a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban
ezen felül további 1,8 milliárd forint áll rendelkezésre erre
a célra.

Az együttmûködés aláírásával a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy a jövõben szorosabbra fûzik a
már korábban is jól mûködõ kapcsolatukat annak érdekében, hogy új célokért dolgozzanak a tudományos
kutatások területén. A közös munka során új termékeket, új szolgáltatásokat kívánnak elõállítani, kiemelten
a sejtbiológiai, a molekuláris biológiai és az élelmiszerekkel, egészséggel összefüggõ alap- és alkalmazott
kutatásokra, valamint a funkcionális élelmiszerek, táplálékkiegészítõk megalkotása, azok vizsgálata és gyártási technológiájuk kidolgozására.

A DIGITÁLIS JÖVÕ NYÍREGYHÁZÁN
Új városrészekben folytatódnak a hálózati fej- 7 ezer háztartás számára válik elérhetõvé év végéig a leglesztések, elindult a felnõtteknek és nyugdíja- alább 30 MB/s sebességû internet.
soknak szóló digitális edukáció.
És hogy mit is jelentenek pontosan ezek a fejlesztések a
Idén tavasszal a Magyar Telekom a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatával együttmûködve átfogó fejlesztéseket
indított a megyeszékhelyen. A hálózatfejlesztési munkák jelenleg is több városrészben folynak, a Telekom tervei szerint az év végére mintegy 7000 háztartás számára
válhat elérhetõvé a szupergyors internet. Emellett a digitális írástudás fejlesztése érdekében folytatódik a Telekom
Okosdigitális program a városban: intenzív, kezdõ
internetezõknek szóló elõadássorozat indult szeptemberben felnõttek és nyugdíjasok számára, és õsztõl további
iskolákba jutnak el a program önkéntesei.
A Digitális Nyíregyháza program keretein belül a
Magyar Telekom idén saját költségén intenzív hálózatfejlesztést hajt végre a városban. Rozsrétszõlõ városrészben a tavasszal elkezdett munkálatok már befejezõdtek,
illetve további fejlesztések történtek az új Spanyolkert
lakóparknál, így a beköltözõk már a legkorszerûbb telekommunikációs szolgáltatásokat vehetik igénybe. Július
közepétõl városszerte több helyszínen indultak munkálatok, és indulnak még továbbiak az õsz folyamán. Ezek
közül a legjelentõsebb, legtöbb háztartást érintõ fejlesztések helyszínei: Oros, Nyírszõlõs, Hímes, valamint a
Kállói, Mezõ, Debreceni, Simai, Hajdú, Szarvas, Pazonyi,
Orosi utcák/utak térségében, továbbá Borbánya déli részén. Érintik a fejlesztések a városhatáron túl fekvõ
Nyírjes, Nagyszállás, Kõlapos településrészeket is. A
munkálatoknak köszönhetõen – terveink szerint – közel

nyíregyháziak számára? Elsõsorban nagyobb adatátviteli
sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet. Ez pedig egyszerûbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést, illetve -megosztást is jelent. Új szolgáltatások
válnak elérhetõvé, így például már itt is használható lesz

az interaktív tévézés számos már meglévõ funkciója, mint
például a megállítható és visszatekerhetõ élõ adás, a programozható és egy gombnyomással rögzíthetõ mûsorok, a
digitális mûsorújság, a Videotéka, vagy a tévé képernyõjén elérhetõ változatos online alkalmazások.
A vezetékes hálózatfejlesztés mellett a nagysebességû
4G mobilhálózata kiépítését is folytatja a Telekom Nyír-

egyházán és környékén. Jelenleg már 99 százalék a 4G
hálózat lakosságra vonatkoztatott kültéri lefedettsége a
városban. A beltéri ellátás javítása érdekében az év második felében 9 további állomáson indítják el a 4G szolgáltatást a Telekom szakemberei.
Folytatódnak a Telekom kezdeményezései a városban
a digitális kompetenciák fejlesztésére is. A Telekom
Okosdigitális program keretében 2015. elsõ félévben
mintegy 750 nyíregyházi diák vett részt az internet tudatos és biztonságos használatáról szóló elõadáson. A
második félévben további iskolákba is eljut a program.
Júniusban 2 alkalommal 2 napos internetbiztonsági képzésen vehettek részt általános iskolai és középiskolai
pedagógusok. Augusztus végén Okosdigitális játszótérrel és kezdõknek szóló interaktív digitális oktatással jelent meg a Telekom a Sunshine FM születésnapi rendezvényén. Szeptemberben öt-öt alkalomból álló ingyenes, intenzív kurzusok indultak felnõtteknek és nyugdíjasoknak, ahol a kezdõ internetezõk megtudhatták,
hogy mi is az a világháló, mire használható, hogyan
tudja közelebb hozni az egymástól távol élõ embereket, és hogyan, miben segíti a hétköznapok problémáit
megoldani. Az elõadásokat és gyakorlati tanácsadást is
magában foglaló program Nyíregyháza város önkormányzatának támogatásával valósult meg. A szervezett
oktatásokon túl a nyíregyházi Telekom üzletekben Mobiltudósok segítik az oda látogatókat az internettel, eszközökkel, szolgáltatásokkal, újdonságokkal kapcsolatos kérdésekben. A Telekom nemcsak Nyíregyházán,
hanem a környezõ kistelepüléseken is hangsúlyt fektet
a digitális kompetenciák fejlesztésére, amire jó példa
az idén tavasszal Kótaj, Buj és Nyírtura településeken
megszervezett Digitális Híd Fest.
(x)
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

NYÍREGYHÁZI MENTOROK A FÖLSZÁLLOTT A PÁVÁBAN
Már három év eltelt azóta, hogy 2012-ben, az MTVA,
a Duna Televízió és a Hagyományok Háza elõször hirdette meg a Fölszállott a páva címû népzene- és
néptáncvetélkedõt. A döntõsök és díjazottak azóta már
számos koncerten bizonyíthatták, hogy megérdemelten találta õket a legjobbnak a zsûri és a közönség. A
versenyt idén is meghirdették, de most gyermekek részére. Az pedig külön öröm, nekünk, nyíregyháziaknak, hogy a mentorok között itteni szakemberek is részt
vesznek.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Idén 6 és 14 év közötti fiatalok jelentkezhettek a Fölszállott a páva címû versenyre autentikus magyar népzene, néptánc és népdal bármely tájegységhez és a magyar-

ként a nyíregyházi Szilágyi Zsolt és Szilágyiné Újlaki Marianna is, akik a Mûvészeti Szakközépiskola táncmûvészeti tagozatának oktatói.

„EZER ÉVE A SZAKMÁBAN”
– Mi oktató-koreográfusok vagyunk a gyerekvonalon
is, és a Hagyományok Házából kerestek meg bennünket,
hogy olyan embereket szeretnének mentorokként a fiatalok mellé adni, akik az általános és a középfokú oktatásban is otthon vannak. Mind a ketten a mûvészetiben oktatunk, ezer éve a szakmában vagyunk, így aztán valóban
van tapasztalatunk egészen kicsiktõl a már serdülõ, pubertás korig is, és örömmel vállaltuk így a feladatot – avatott be az elõzményekbe Szilágyi Zsolt, aki hozzátette, a
mentorkodás egy közös munka a gyerekekkel, hiszen
együtt kell megbeszélniük, hogy a 6-7 perces gyerekkoreográfiákból mi az a 4-5 perc, amit a televízióban bemutathatnak.
– Több száz kilométert utaztunk az utóbbi idõszakban,
hiszen körbelátogatjuk a gyerekeket. Sok figyelmet igényelnek, bár õk már nagyon ambiciózusak. Õszinteséggel és természetességgel beszélnek esetleges félelmeikrõl, vagy terveikrõl.

SZAKMAI ÉS PSZICHÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Szilágyiné Újlaki Marianna és Szilágyi Zsolt
a Nyíregyházi Televízió stúdiójában
országi nemzetiségek helyi hagyományaihoz kötõdõ produkciókkal. A területi selejtezõk tavasszal zajlottak, a válogatókról továbbjutó versenyzõk a televízió által november és december folyamán, teljes terjedelemben sugárzott fordulókban (elõdöntõk, középdöntõk, döntõ) kapnak
megmutatkozási lehetõséget. A verseny gyõztesei értékes
díjazásban részesülnek. Ezeket a fiatalokat segíti mentor-

Szilágyiné Újlaki Marianna már arról beszélt, hogy szerinte a mentorkodás tulajdonképpen egy szakmai és pszichés segítségnyújtás is, hiszen a versenyben gyerekekrõl
van szó.
– Mi már átéltünk egy-két ilyen típusú versenyt. Annak
idején a Ki mit tud-ban, a Nyírség Táncegyüttessel szerepeltünk. Felnõttként is nehéz feldolgozni, hogy továbbjutunk vagy nem a következõ adásba, és itt a gyerekeknél
ez hatványozottabban nehéz. Jobban kell rájuk figyelni.
Feladatunk nemcsak a szakmai segítségnyújtás, hanem az
is, hogy lelkiekben is segítsük a versenyzõket.

A DOBOGÓ TETEJÉN A JÓSAVÁROS
A Jósaváros 1978-ban épített egyik lakótömbjének
„újragondolása” elsõ helyezést ért egy rangos angliai pályázaton a szerzõ, Papp Dóra számára.
Szerzõ: Szabolcsi Richárd
A Groundwork London, valamint a brit fõváros két negyedének, Hammersmith-nek és Fulhamnek az önkormányzata által meghirdetett „Design for Life” azt várta a
pályázóktól, tervezzék meg, miként lehet a klímaváltozás hatásaira tekintettel „kizöldíteni” az emberek által
lakott környezetet. A zsûri értékelése szerint Papp Dóra
pontosan megértette, melyek a 21. századi lakókörnyezettel szemben támasztandó elvárások, mik azok a modern, innovatív építészeti és technológiai jegyek, amelyek a tömbházakban élõk napjait komfortossá, világosabbá és – ami a legfontosabb – környezet közelivé teszik. A pályamunka magyar kidolgozójának elképzelése

értelmében az utcaszinten található szociális, szolgáltató és kereskedelmi épületrészek tetõszintje valóságos zöld
kertek láncolatává léphetne elõ, mindössze egyetlen karnyújtásnyira a lakosoktól. Az így kialakuló területen például kiskerti növények termesztésére is lehetõség nyílna. A környezettudatosság jegyében az összegyûjtött esõvíz biztosítaná a „muníciót” a rendszeres öntözéshez.

KÖZELEBB A KÖRNYEZETHEZ
A Landscape Institute elnöke, egyben a „Design for
Life” zsûrijének egyik tagja, Noel Farrer értékelése szerint Papp Dóra munkájának egyik legfõbb erénye, hogy
komplex megoldásokat keres arra, miként lehet a blokkházakban világszerte élõket közelebb hozni a környezethez, mellyel elveszett egykor a kapcsolatuk. A gyõztes jutalma ezer angol font, valamint szakértõ támogatás
a terv gyakorlati megvalósítása felé.

BÚCSÚ KÖKÉNDY MÁRIÁTÓL
A Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a Lengyel-Magyar Baráti Társaság október 24én vett végsõ búcsút Kökéndy Máriától, aki 74 évesen hagyta itt barátait örökre.
A mindnyájunk Mariskája több mint 15 évig – amíg
egészségi állapota engedte – segítette aktívan a nyíregyházi lengyelségünk életét. Vele együtt alakítottuk ki
a mi nagy lengyel-magyar családunkat. Õ, mint hivatásos népmûvelõ, ezer ötletével tette nap mint nap vidámmá, barátságossá, színessé a közös életünket.
Az Õ ötlete volt többek közt, hogy írjunk krónikát a
közös dolgainkról, melyben népmûvészi ügyességgel
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vágta ki és rakta össze a közös képeinkbõl készített élménymontázsokat.
A krónika dokumentálja az eddigi
közös munkánkat és örömteli pillanatainkat. Az Õ idegenvezetésével ismertük meg buszos kirándulásaink
alkalmával az anyaországunk, Lengyelország csodálatosabbnál csodálatosabb tájait, nevezetességeit.
Soha nem felejtjük a vidám hab-(os) leányunkat.
Köszönjük, hogy velünk voltál!
Isten nyugosztaljon békében!
Bárkányi Tamás, az LNÖ elnöke

SZOMSZÉDOLÁS
Az elmúlt héten a rzeszówi regionális múzeum vendége volt a Jósa András Múzeum. Az idén alapításának
80. évfordulójára emlékezõ múzeum díszvendégként
hívott meg minket. Öröm volt hallani a helyi televízió
adásában, hogy amikor Bogdan Kaczmar igazgató urat
arról kérdezték, hogy melyik a legfontosabb külföldi kapcsolata, õ egybõl a nyíregyházi múzeumot nevezte meg.
Október 21-én indultunk és még aznap délután átvettük és becsomagoltuk a már jó egy éve a rzeszówi
múzeum szervezésében Dél-Lengyelországban vándorló kiállításunkat, a Nyíregyházi huszárok lengyel földön az I. világháborúban címû tárlatot. Megtekintettük

Lengyel–magyar két jóbarát – együtt a delegáció
a múzeum új állandó hadtörténeti kiállítását, mely –
hasonlóan a nyíregyházihoz – a lengyel katonaság történetét mutatja be a független Lengyelország megteremtésétõl, 1918-tól 1945-ig. A következõ nap Rzeszów és
a szomszédos Sanok múzeumaival ismerkedtünk.
Október 23-án emlékezett meg a múzeum alapításának 80. évfordulójáról. Ünnepi beszédében Bogdan
Kaczmar igazgató úr kitért a 2014. december 1-jén aláírt
együttmûködési megállapodásunkra, s részletesen taglalta az elmúlt év közös kiállításait. Az ünnepségen két
lengyel kolléga mellett e sorok írója is átvehette A
rzeszówi múzeum barátja elnevezésû emlékplakettet,
melybõl minden évben hármat ítél oda a múzeum vezetése. Az ünnepség végén mi is átadtunk egy 1869bõl származó huszárkardot.
Bene János múzeumigazgató
(A beszámoló teljes terjedelmében a www.nyiregyhaza.hu oldalon olvasható el.)
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: INDUL A SZALAGAVATÓ 2015!

AKTUÁLIS

TÉLEN IS ÚSZHATUNK
Ismét használható a Parkfürdõ ötvenes medencéje. A tavaly beszerzett és jól vizsgázott speciális
sátrat felállították fölé és várják az úszás szerelmeseit. A lefedett ötvenes medence a sportolók számára is kiváló lehetõséget biztosít az edzésre, mérkõzések, versenyek lebonyolítására.
Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója azt mondta, az úszók és a vízilabdázók
egy beosztott rend szerint használják a fedett medencét. Ilyenkor az úszósávok le vannak foglalva a sportolók számára, de errõl a pénztárnál az ide érkezõ vendégek tájékozódhatnak, illetve arról is, hogy mikor vannak ott mérkõzések.

Pillanatkép az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium érettségizõinek mûsorából
Az idén 30 esztendõs Nyíregyházi Televízió folytatja az évtizedes hagyományt: ezúttal is teret adunk az
érettségizõk látványos produkcióinak. A mûsorfolyam
ezen a hétvégén indul, a vasvárisok színre lépésével.
Ebben az esztendõben 19 középiskola jelezte, hogy
szívesen látná viszont a végzõs diákok mûsorának összefoglalóját a Nyíregyházi Televízió képernyõjén. Ettõl a
Város-Kép Kft., mint médiacég egyébként többet ad: a
nyiregyhaza.hu városi webportálon a már lezajlott rendezvények jelentõs részének a képarchívuma is elérhetõ,
mely a látogatottsági statisztikákat nézve nagy népszerûségnek örvend. Nem kétséges, hogy a kamerával rögzített

fellépések is sok nézõt vonzanak majd a képernyõk elé,
hiszen a színes, kidolgozott mûsorszámok nem csak a
barátokat, hozzátartozókat érdekelhetik. Mostantól minden szombaton este 20.30-tól láthatják a friss adásokat,
melyet több alkalommal is ismétlünk: másnap, vasárnap
9.00 és 22.00 órakor, valamint a következõ szerdán, 19.30tól. Ezen a hétvégén a Vasvári Pál Gimnázium mutatkozik
be, egyebek mellett keringõkkel. De a színpadi kavalkád
része lesz a Dirty Dancing és egy Futulai törzsi tánc is... A
12. évfolyamosok hetenkénti vetítési sorrendjéért érdemes
folyamatosan figyelni a tévé-mûsorajánlókat, de nyomon
követhetõk lesznek itt, a Naplóban és természetesen a
nyiregyhaza.hu-n is. Kellemes szórakozást kívánunk!

Aki a hideg hónapokban is szeretne úszni, annak nem
kell mást tenni, mint elmenni az Aquarius élményfürdõbe, venni egy jegyet és máris használhatja a nagymedencét. Jó hír, hogy este fél hét után kedvezményes úszójegyet is lehet váltani Sóstón. A medence befedése és a
sátor fûtése éves szinten mintegy 20 millió forintjába kerül
az üzemeltetõnek. Ennek nagy része a fûtési költségbõl
ered, mivel a sátrat és a medence vizét egy nagy teljesítményû gázkazán segítségével tartják kellemes hõfokon.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat
2015. november 3. napján (kedd) 10.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban
meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása
az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ
a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a
varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.
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BRONZ PÁRIZSBAN
Folytatta idei jó sorozatát Párizsban, a világkupa
sorozat következõ versenyén is Veres Amarilla. A
nyíregyházi kerekesszékes
vívó két fegyvernemben is
indult, és kardban a harmadik helyen végzett. Mindez azért is fontos, mert így
a világranglistán tovább
erõsítette pozícióját.

KÉTSZER NYERTEK
Múlt héten csütörtökön még a Miskolcot verte magabiztosan a Fatum-Nyíregyháza, vasárnap pedig már
Kecskeméten lépett pályára a bajnokság harmadik fordulójában a nõi röplabdacsapat. A RÖPKE SE újonc az
élvonalban, és ez volt az elsõ NB I-es mérkõzésük hazai környezetben. A nyíregyháziak azonban elrontották az ünnepet, mert játszmaveszteség nélkül hozták a
találkozót, újabb három pontot szerezve ezzel. RÖPKE
SE Kecskemét–Fatum-Nyíregyháza 0–3.

FELÚJÍTOTTÁK A TORNACSARNOKOT
Közel 40 millió forintból újult meg a Westsik Vilmos
szakképzõ iskola tornacsarnoka. A beruházást a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kezdeményezésére a város
önkormányzata mellett a Földmûvelésügyi Minisztérium és helyi vállalkozások is támogatták.
Szerzõ: Piszár Tünde
Már melegíthetnek a sportolók a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola felújított tornacsarnokában. Tíz
hónapos munka után végre teljesen megújult a 25 évvel
ezelõtt épült létesítmény. A város legnagyobb lakótelepe
melletti tornacsarnok korszerûsítésének nem titkolt célja az
intézményben tanuló 500 diák napi sporttevékenységének
biztosítása mellett a kosárlabdasport erõsítése is.

40 MILLIÓS FEJLESZTÉS
– A Nyíregyházi Kosárlabda Klub – összefogva a várossal és a fenntartóval – a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége által biztosított TAO támogatási lehetõséget is

felhasználta a beruházáshoz. A közel 40 millió forintos
fejlesztés 70 százalékát a TAO, a 30 százalék saját erõ
nagy részét pedig a fenntartó Földmûvelésügyi Minisztérium biztosította – hangsúlyozta Román István, a Földmûvelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára.

FOLYTATÓDNAK A FELÚJÍTÁSOK
– A felújított tornacsarnok része annak a három évvel
ezelõtt indult tudatos gondolkodásnak, amelynek célja
modernizálni a város oktatási intézményeinek tornatermeit. A mostani felújítás egyben az ötödik abban a sorban, amely 2012-ben indult el. Jövõ nyár végéig további
három iskola tornatermének felújítását tervezi a város,
ezek a Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium,
a Zelk Zoltán, illetve a Móricz Zsigmond Általános Iskola – emelte ki dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. Az önkormányzat törekvése továbbá, hogy
2019-re a város valamennyi iskolájában a legkorszerûbb
körülmények között sportolhassanak a diákok és készülhessenek a versenyzõk.

A jövõ hétvégén a bajnok Békéscsabát fogadja a
Nyíregyháza, amit a Nyíregyházi Televízió is közvetít vasárnap 18.00 órától a Lelátó címû mûsorban.

GRUNDBIRKÓZÁS

Az ünnepélyes szalagátvágáson balról az ötödik Román István helyettes államtitkár, mellette középen
dr. Kovács Ferenc polgármester
A Nyírsport SE rendezésében a Borbányai Mûvelõdési Házban került sor a II. Bujtos Kupa Nyílt Grundbirkózó versenyre és Övbirkózó bemutatóra, melyre
Hajdú-Bihar megyébõl is érkeztek érdeklõdõk. A felnõtt +85 kg aranyérmét a hajdúsági Pongor Gábor el is
vitte. De a nyíregyháziak sem panaszkodhattak, a gyermek 35 kg elsõ és második helyezettje is helyi sportoló
lett, Jeles Antal és Oláh Márton személyében.
A felnõtt -85 kg-ban Papp Gábor ezüstérmes lett, míg
a diák +60 kg-ban mindhárom dobogós helyet a Nyírsport SE növendékei szerezték meg: 1. Nagy Gergõ, 2.
Ónodi Szabolcs, 3. Nagy Levente lett.

NYERTES KUPAMECCS

AZ ÚSZÓK KÁPRÁZATOS SZEREPLÉSE
A Nyíregyházi Sportcentrum 33 úszója is részt vett
múlt héten szombaton és vasárnap a Hungarospa Nemzetközi Kupán, ahonnan 8 arannyal, 8 ezüsttel és 4
bronzéremmel tértek haza.
Hatházi Dóra és Cserfalvi Olaf korosztályuk legeredményesebb versenyzõi lettek. Az összesített pontversenyben a
Nyíregyházi Sportcentrum 45 egyesület között Debrecen
mögött megszerezte az igen elõkelõ második helyet (36 006
pont). Gyula Sándor tanítványa, Hatházi Dóra új korosztályos csúcsot úszott 100 méter pillangón a 12 éveseknél, és
beállította a 13 évesek rekordját is (1:02,44). Éremszerzõk:
Hatházi Dóra, Cserfalvi Olaf, Török Ninetta, Barkóczi Roland, Barna Bianka Dorottya, Sztruhár Jázmin, Csontos Réka,
Czegle Péter, Lengyel Áron, Szakács Adorján, felkészítõk:
Mészáros Edit, Urbin Tamás és Gyula Sándor.

A sikercsapat Hajdúszoboszlón

ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOKON A TÁJFUTÓK
A nyári versenyidõszak után õsszel a bajnokságok
kerülnek elõtérbe a tájfutásban. Szeptemberben például Szegeden rendeztek ilyen versenyt, ahol több
nyíregyházi siker is született.

4–1-re gyõzte le a Nyíregyháza Spartacus a Sopront Magyar Kupa mérkõzésen, Pölöskei 2, valamint Rezes és
Szokol találatával szerda délután. A visszavágót november 18-án rendezik. Vasárnap bajnoki mérkõzésen fogadja 13.30-tól a Szpari a DVTK II-t, amelyet 18.00 órától
láthatnak a Nyíregyházi Televízióban.
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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A legkisebb kategóriában – 14 évesek és fiatalabbak –
közel 100 versenyzõ indult mind a fiúknál, mind a lányoknál, a szakosztály 6 indulója közül pedig hárman a 24 fõs
„B” döntõbe jutottak, Sztojka Milán megnyerte a „B” döntõt, a lányoknál Nagy Bettina 3., Tóth Nóra 4. helyezést
ért el. Bagoly Luca, Szentmiklóssy Bálint, Balku Levente a
„C” döntõben futottak. A vasárnapi sprint váltón két fiú és
két lány alkotott egy váltót, a Tóth Nóra, Sztojka Milán,
Szentmiklóssy Bálint, Nagy Bettina összetételû kvartett a
27 induló közül a 12. helyen végzett, ebbõl a váltóból
hárman még jövõre is ebben a kategóriában indulhatnak.

KOMOLY PÁLYÁN BIZONYÍTOTTAK
Októberben az erdei bajnokságokon bizonyíthattak a
versenyzõk. A Pilisben megrendezett normáltávú egyéni
bajnokságon a szakosztály 4 indulójából 3-an a középmezõnyben végeztek. A Bükkben megrendezett csapatbajnokságon ismét két csapattal vett részt a szakosztály, a
fiúk a 12. helyen, a lányok – Tóth Nóra, Nagy Bettina,
Bagoly Luca – a 6. helyen végeztek.
A szakosztályban az idén közel negyven gyerek sportolt, jó néhányan az idén csatlakoztak a csoporthoz és
ismerkednek a sportág alapjaival. Rendszeresen részt vesznek a hétközi futó- és a hétvégi térképes edzéseken, s tavaszi versenyeken már önállóan is képesek lesznek teljesíteni a pályájukat.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

RETRÓ VÁROSFILM
PROGRAMOK
Az õsi magyar mitológiai elemeket feldolgozó, erdélyi tündérlegenda-kört idézõ, Rapsonné Rózája címû fantáziaregény
jótékonysági bemutatója október 30-án 17.00 órától a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elõadótermében (Szent I. u. 3. III/
10.). Szerzõ: dr. Spisák Andrea (A. Benedikty). Bõvebben:
www.nyiregyhaza.hu.
Mónus József Nyíregyházán! A szervezõk várják azokat,
akik íjászkodnak, íjászkodnának, szeretettel figyelik kilõtt
vesszõik röptét (amíg látják), szívesen vennék, ha gyermekeik is megszeretnék az íj varázsát. Idõpont: október 30-án 18.00
óra. Helyszín: Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium. A belépés díjtalan.
A Burattinó Bábszínház elõadása: október 31-én 16.00 óra
(Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet): Makacska kakaska.
Idõsek Akadémiája 2015 rendezvénysorozat október 20–
november 17-éig, keddi napokon a Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyházban. November 3-án 14.00 órától:
Egészségesen élni nem túl bonyolult. Elõadó: dr. Varga Erzsébet fõorvos.

ÕSZI FILMNAP
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület és a NYÍRI
AFK Egyesület várja az érdeklõdõket november 4-én
16.00 órától a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei (amatõr és független) Filmszemle díjnyertes filmjeinek ingyenes vetítésére a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár konferenciatermébe.

MÁRTON-NAPI VIGASSÁGOK
Márton a koldusok és katonák védõszentje, s személyéhez napjainkra már elválaszthatatlanul hozzákapcsolódott a libalakoma és az újbor megízlelése is. Ilyesféle
vigasságra várja látogatóit a Sóstói Múzeumfalu november 7-én 10.00 és 15.00 óra között. Programok: néptáncbemutató, Lúdas Matyi-részletek, népi sport- és
ügyességi verseny, „színház”, (báj)gúnárok és (buta)libák
szépségversenye; egész nap: magtármozi, kádárbemutató, gasztroudvar, Márton-lámpása készítés, betûvetés
lúdtollal és mesekuckó, a libuskáknak „libahímelés”, a
gúnároknak pásztorrózsa-készítés, tengerifosztás és -morzsolás. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 31., szombat 17.00 A mumus, Róbert Gida
bemutató bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Dajka bérlet, Krúdy Kamara
November 2., hétfõ 10.00 A mumus, Csipkerózsika
bérlet, Nagyszínpad
14.00 A mumus, Szundi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Krúdy „A” bérlet, Krúdy Kamara
November 3., kedd 10.00 Koppélia, Kotkoda bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Dollárpapa, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Krúdy „B” bérlet, Krúdy Kamara
November 4., szerda 19.00 Dollárpapa, Móricz bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Krúdy „C” bérlet, Krúdy Kamara
November 5., csütörtök 10.00 Koppélia, Szaffi bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 A mumus, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Krúdy „D” bérlet, Krúdy Kamara
November 6., péntek 10.00 A mumus, Hapci bérlet,
Nagyszínpad
10.00 Koppélia, Maci Laci bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A mumus, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Bérletszünet, Krúdy Kamara

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Mussó László (12. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei).
78. sz. szavazókör (Nagyvárad u., Semmelweis u.
páratlan oldala és a Keleti Márton u., Orosi út,
Kállói út által határolt terület).
Idõpont: 2015. november 2., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2015. november 2., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.
Bajnay Kornél Miklós (10. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. november 2., 17.00 óra.
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2015. november 3., 17.00 óra.
Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2015. november 4., 17.00 óra.
Helyszín: Nyírjes, orvosi rendelõ.

Ezen a hétvégén egy újabb, Nyíregyházát ajánló kisfilmet is láthatnak a kedves nézõk. A Természetesen Nyíregyháza 1997-ben készült, s illeszkedik a korábban már
bemutatott rövidfilmek sorába. Az NYTV 30 keretében
ismét megszólítunk egy régi kollégát, ezúttal Vitkai Éva
nyilatkozik az elmúlt évtizedekrõl. A második részben
pedig egy 2002-ben készült dokumentumfilmet nézhetnek meg, mely 17 évvel a csernobili atomerõmû-katasztrófa után megyénkre vonatkozóan vizsgálja annak hatásait. Vetítési idõpontok: szombat 19.30 és vasárnap 8.30.

EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁSOK
A Rákbetegek Országos Szervezete Nyíregyházi Napforduló Szolgálata várja a tagságot és az érdeklõdõket „Rólunk csak velünk együtt” orvos és pszichológus elõadásra
november 9-én 10.00 órától a Jósa András Oktatókórház
Sóstói úti Kórház Tanácstermébe (2. emelet, a röntgen fölött). Program: Pozitív élet – a pszichológia és Zorro útravalóival. Elõadó: Husztiné Hajdú Erika pszichológus (magatartásterapeuta, hipnoterapeuta). Út a levegõhöz. Elõadó:
dr. Kukuly Alla adjunktusnõ. Bõvebb tájékoztatás: 06-30/
424-4599; nyiregyhazinapfordulo@rakszovetseg.hu.

Petneházy Attila (1. sz. vk. országgyûlési képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. november 5., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.
A Bencs Villa programjai: november 3-án 17.00 óra: Azok
a reményteljes 60-as évek... (Bodnár István könyvérõl beszélget Minya Károly a szerzõvel). Közremûködik: a Tram-Buli’n
zenekar és Bogdányi Ferenc (NYÍRI AFK). 6-án 17.30: Kiállítás-megnyitó dr. Pataki Piroska feliratos falvédõibõl. Megnyitja: Baracsi Endre, a megyei közgyûlés alelnöke. Közremûködik: Simon Józsefné (Repülj páva-díjas népdalénekes, a Népmûvészet Mestere), Marján László (citera), Koncsol Kamilla
Flóra (fuvola) és a Brillante énekegyüttes. Érdeklõdni: 42/402004, 30/252-0666.
Füves könyvek. Az Élet nagy kérdései – Márai Sándor,
Hamvas Béla és Weöres Sándor bölcseletei, a Gyulai Várszínház produkciója november 12-én 19.00 órától a Váci
Mihály Kulturális Központban. Elõadják: Dunai Tamás színmûvész, Binder Károly zongoramûvész, Barkóczi Beáta táncos. Információ: 42/411-822.

A POSTÁSOKRA EMLÉKEZNEK
A II. világháborúban málenkij robotra elhurcolt nyíregyházi postásokra emlékezik a Magyar Posta Zrt. november 2-án 10 órától a Nyíregyháza 1. posta falán
emelt emléktáblánál (Bethlen Gábor u. 4.), ahová tisztelettel várják a megemlékezõket.

GAZDIKERESÕ
Toni: 2015 márciusában született keverék kan kutya, aki már megtapasztalhatta a családi légkört, viszont most újra
gondozásunkba került. Félénk, de nagyon barátságos kutyus. Az emberekhez
kedvesen közeledik.
Azúr: Körülbelül
2014 szeptemberében született kandúr
macska. Korábban lakásban tartott cica
volt, alomhoz és emberkézhez szokott,
barátkozó, dorombolós kisfiú.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2015. OKTÓBER 30.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

85 ÉVES A TEMETÕ KAPUJA
„Közeledik november elseje, a temetõ ünnepe, az elhunytakra emlékezés elégiájának kegyeletes megszólaltatója. Virágok fonódnak a szeretettek sírjára, megindulnak az élõk, hogy a halálra emlékezzenek” – e sorokkal
kezdte 85 évvel ezelõtt a Nyírvidék újságírója azt a cikkét, amelyben ismertette az Északi temetõben tervezett
ünnepi szertartásokat és a temetõ rendjét. Beszámolt arról
is, hogy a temetõbe látogatókat már egy új, monumentális
kapu fogadja: „Grandiózus építmény, amely felemeli a
lelket a halál gondolata fölé az örök élet hitéhez”. Örömmel közli azt is, hogy a temetõbe járók „elragadtatással
beszélnek arról a rendrõl, amely a temetõben van”.
A városi köztemetõk létesítésének gondolata már régóta napirenden volt, de az elsõ konkrét lépéseket csak
akkor tették meg, amikor 1913 és 1915 között megegyeztek az egyházakkal, amelyek kártalanítás ellenében lemondtak a temetõk tulajdonjogáról. Az elsõ világháború
évei azonban megakadályozták a tényleges tulajdonosváltást. 1924-ben, az örökváltság megszerzésének 100.
évfordulója alkalmából megrendezett díszközgyûlés fogadta el, hogy két mintaszerû temetõt létesítenek a városban.
Nagyon idõszerû volt már ennek a kérdésnek a rendezése, mert „temetõink rendezetlen állapota állandó nyugtalanságban tartja a temetõi kultusz tekintetében érzékeny
közönséget”. 1926 õszén a város a kiváló fõvárosi mûépítészt, dr. Rerrich Bélát bízta meg a köztemetõ tervének
elkészítésével. A terveket látva többen megállapították, ha
azok megvalósulnak, akkor városunkban lesz a „legszebb
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vidéki temetõ”. Anyagiak hiányában a tervekbõl sajnos
nem mindent sikerült megvalósítani.
1930. január elsejével az északi és a déli temetõ területei véglegesen a város birtokába kerültek. Az elsõ évben a
temetõi utak kijelölését és rendezését, fák kivágását és
ültetését, parkírozási munkálatokat és a temetõ kapuzatának építését tûzték ki célul. Sokak tetszését elnyerte az
aranykereszttel és a város címerével ékesített kapuzat,
amely „döbbenetes erõvel szimbolizálja a halál nagyszerû fenségét, a feltámadás aranykeresztje megcsillan a fekete tónusú kapun, mint a halottak birodalmát járó ember
lelkében az új élet titkaira találó bölcselet”.
Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)

Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Bruszel Dóra
Szarka Lajos, Trifonov Éva
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Tel.: 70/933-9821, fax: 42/411-826
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu
70/933-9822, 70/933-9823
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu
Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Balogh Zoltán vezérigazgató
1218-1080
55 200
Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
terjesztes@nyiregyhazitv.hu
telefonon: 42/411-883
www.nyiregyhaza.hu

Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

