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KÉMÉNYSEPRÕK

EGYÜTTMÛKÖDÉS

6

KÖZLEKEDÉS

MEGÚJULT UTCA.
Új aszfaltburkolatot
kapott a Kodály
Zoltán utca. Az ott
élõk régi vágya
valósult meg.

8

ADVENT

FORGATAG.
Az ünnepvárás jegyében november 25-étõl
január 1-jéig színes
forgatag várja Nyíregyháza városlakóit.

10

SPECIÁLIS MENTÕK

CUNAMI.
A nyíregyházi KeletMagyarországi Speciális Mentõ Egyesület
tagjai is kiutaztak a
katasztrófa után.

12

ADOMÁNYJÁRDA

NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK
Nyíregyházi Értékek címmel jelent meg a város 25 különleges értékét tartalmazó kötet. Az önkormányzat által támogatott egyedi kiadvánnyal a városvezetés
célja, hogy minél többen ismerjék meg a megyeszékhely értékeit. Az egyedi kiadványban a felvonultatott értékeket fotókkal illusztrálva tekinthetik át az olvasók.
Különlegessége az a nem megszokott forma, amely lehetõvé teszi az egyes lapok
cseréjét, illetve a kiadvány bõvítését is, továbbá jegyzetelni is lehet bele. A kiadványt gondozó Értéktár Bizottság szándéka, hogy a most kiadott gyûjtemény a
jövõben tovább gyarapodjon és a helyi értékek száma hamarosan három számjegyûre növekedjen.

XXIII. ÉVFOLYAM 46. SZÁM
2016. NOVEMBER 18.

SZÁRNYALTAK A VEREBEK

12 középiskola elsõsei mérték össze ügyességüket és tájékozottságukat az I. Városi Verébavatón múlt pénteken, a
Váci Mihály Kulturális Központban. A hagyományteremtõnek szánt rendezvényen a társaikból álló közönség is
kitett magáért: szinte focimeccs-szerû hangulatot teremtettek szurkolásukkal. A Diákpolgármesteri Iroda s a Mustárház közös szervezésében, az önkormányzat támogatásával megvalósult eseményen a tánc, az ének, a tojás és
az alma is fõszerepet kapott a tréfa jegyében, s a zsûri pontozása alapján Krúdy, ÉVISZ, Zrínyi sorrend alakult ki a
végén. Amit aztán fergeteges after party követett... (Részletek sok képpel a www.hellonyiregyhaza.hu oldalon.)

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG: NYÍREGYHÁZÁN ELSÕKÉNT
A Digitális Magyarország Program részeként a kormányzat és a Magyar Telekom – a várossal együttmûködésben – átfogó fejlesztési programot indított 2015-ben
Nyíregyházán, ami idén november 14-én eredményesen
lezárult, noha a fejlesztések tovább folytatódnak a városban.

lió forint értékben, és megvalósultak olyan mobil alkalmazás fejlesztések is, melyek hordozható eszközökön biztosítják a közszolgáltatásokhoz való könnyû, gyors és
költséghatékony hozzáférést.

A program eddigi eredményességét mi sem támasztja
alá jobban, mint hogy a Magyar Telekom fejlesztése révén Nyíregyházán – az eddigi közel 8300 háztartás csatlakozási lehetõségének kiépítésével – mindenki számára
elérhetõvé válik a szélessávú internet. Az eredményesen
pályázó nyíregyházi és Nyíregyházi járási lakók számára
1550 laptopot és 480 tabletet osztottak ki. Emellett pedig
összesen 13 hátrányos helyzetû gyerekeket oktató általános iskola számára 830 notebookot szereztek be 127 mil-

Az egészségügyi intézmények fejlesztése részeként a
Jósa András Tömbkórház és Jósa András Sürgõsségi Központban új 10 Gbit-es informatikai gerinchálózatot fektettek le 60 eszköz beépítésével. A közeljövõben a város
több pontján kültéri információs pultokat helyeznek ki,
amelyek lehetõséget biztosítanak útvonaltervezésre, tájékoztatók és hirdetések elhelyezésére, elektromos eszközök töltésére és ingyenes wifihasználatra is. (Folytatás a 3.
oldalon.)

INFORMÁCIÓS PULTOK ÉRKEZNEK

Digitális mintaóra a Petõfi iskolában

NAPRÓL NAPRA

NOVEMBER
HÉTFÕ

7

NOVEMBER
KEDD

8

95. SZÜLETÉSNAP

PARLAMENTI LÁTOGATÁS

Fõigazgatói ajándéktárggyal köszöntötték családi körben 95. születésnapján Tomaszovszki István nyugállományú tûzoltó fõtörzszászlóst a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a megyei
tûzoltószövetség vezetõi.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ klubtagjai az Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány
közremûködésével parlamenti látogatáson vettek részt. A kirándulókat Petneházy Attila országgyûlési képviselõ fogadta és kísérte végig a Parlamentben.

NOVEMBER
CSÜTÖRTÖK
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NOVEMBER
PÉNTEK
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NÉPZENEI SIKER

SZARVASÛZÕK

A Garabonciás Mûvészeti Iskola Tûzliliom Együttese a Vass Lajos Népzenei
Verseny Kárpát-medencei döntõjének
gyermek-ifjúsági kategóriájában a legmagasabb fokozatot, a Nagydíjat nyerte el és különdíjként egy citerát. Felkészítõ tanár: dr. Szabóné Bugán Ágnes.

„Szarvasûzés”-ben vett részt a
Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola szarvasûzõk csapata.
Számháborúztak Sátoraljaújhely Szárhegyén, de egy háromszáz éves öreg
tölgyet is felkerestek.

ÚJABB KUTYAFUTTATÓ

Átadták Nyíregyháza negyedik kutyafuttatóját múlt héten a Széna téren. Az
örökösföldi, érkerti és jósavárosi után immár a belvárosban is elkerített és eszközökkel felszerelt futtató várja a kutyatartókat és kedvenceiket. Jászai Menyhért
alpolgármester elmondta, a beruházás önkormányzati forrásból valósult meg, 7
millió forintba került.
Andó Károly önkormányzati képviselõ
hozzátette, a Széna téri létesítmény 1700
négyzetméterén kis- és nagytermetû kutyák
külön részen szaladgálhatnak és nem szökhetnek ki a futtatóból, hiszen acélháló ke-

rítés és beton szegély lábazat gondoskodik a biztonságukról. A terület 462 négyzetméterét gyeppel terítették, az eddig ott
élõ növényeket meghagyták, melléjük
lombhullató fákból 10-et ültettek a munkások azért, hogy komfortos, nyáron pedig árnyékos környezet fogadja az állattartókat és kedvenceiket. Négy kerti padot, hat hulladékgyûjtõ szelencét és 12
kutya akadálypályát is beépítettek a területre. A Széna téri kutyafuttatót birtokukba vették a gazdik és kedvenceik, így a
kutyások kulturált, méltó körülmények
között foglalkozhatnak kedvenceikkel.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

KEDVEZMÉNNYEL AZ ÁLLATPARKBA
NOVEMBER
SZOMBAT

12

NOVEMBER
VASÁRNAP

13

MÓRICZOS BÁL

KONCERTEZETT A DALÁRDA

Jótékonysági bált tartottak a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Az esemény célja egy, az intézmény területén létrehozandó kondipark
támogatása volt. A szabadtéri sporteszközök létrehozására várhatóan a 2017es év tavaszán kerül majd sor.

A Lengyelország Függetlenségének
Napja alkalmából a Nyíregyházi Lengyel-Magyar Dalárda ünnepi koncertet adott Rzeszówban, ami nagy sikerrel zárult, hiszen a közel 500 fõs hívõ
közönség állva tapsolta meg az együttest.

A november a kedvezményekrõl szól
a Nyíregyházi Állatparkban. Most hétvégén fél áron, jövõ hét hétvégén pedig 100
forintért válthatnak belépõjegyet a látogatók.

szervezeten keresztül juttatják el a rászoruló családok részére.

Az uniós fejlesztések nyílt napja alkalmából 2016. november 20-án egységesen
1200 forintos kedvezményes jeggyel lehet
belépni a Nyíregyházi Állatparkba. 11 és
13 óra között fókashow-val várják az érdeklõdõket, de a nagy sikerre való tekintettel, egész nap fényképezkedni lehet majd
közkedvelt, mesékbõl ismert állatfigurás
jelmezesekkel is.

100 FORINTÉRT, AJÁNDÉKKAL
JEGESMEDVE FIÚ ÉRKEZETT

NOVEMBER
VASÁRNAP

13

NOVEMBER
KEDD

15

KIVÁLÓAN MINÕSÜLTEK

LENGYEL KITÜNTETÉS

2016-ban is kiválóan minõsült
együttes címet szerzett a Nyírség Táncegyüttes a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada elnevezésû minõsítõ fesztiválon! A társulat a Pirkadat,
nagyharang, alkonyat címû mûsorát
mutatta be.

A Lengyel Energetikai Egyesület
Rzeszów-i Szervezete fennállásának
60. évfordulóját ünnepelte. A jubileumi ünnepségre meghívást kapott a Magyar Elektrotechnikai Egyesület helyi
szervezetének küldöttsége is. Közülük
ketten érdemérmet vehettek át.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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A hagyományoknak megfelelõen idén
is megrendezik a 100 Ft-os napot. Kérik,
hogy aki november 26-án, szombaton
9.00–15.00 óra között kilátogat a Nyíregyházi Állatparkba, és megteheti, vigyen
magával egy ajándékot! Ez lehet bármilyen csekélység, apróság, ami mások számára használható (játék, ruhanemû,
könyv, tartós élelmiszer stb.). Az állatkert
dolgozói minden felajánlást szívesen fogadnak! Az összegyûlt ajándékokat 16

Már láthatja a nagyközönség Fietet, a
Nyíregyházi Állatpark legújabb jegesmedvéjét. A 2 éves hím állat a rostocki állatkertben született, s ez idáig ott élt anyjával,
ám most, hogy tenyészérett lett, a fajmegõrzési program tovább helyezte Nyíregyházára, az ott élõ idõsebb nõstény mellé.
A Nyíregyházi Állatpark négy munkatársa ment el a termetes, jelenleg 250 kilogrammos fiatal mackóért, aki felnõtt korára elérheti a 7-8 mázsát is.

CSAK NYÍREGYHÁZÁN

A jelenleg 12 hetes fehér oroszlán
kölyök eddig egyedül élt, de már összeismerkedett az újdonsült barátjával, aki
a Gyöngyösi Állatkertbõl jött. Õk is
megtekinthetõk majd.

Az Európai Állatkertek és Akváriumok
Szövetsége (EAZA) különleges figyelmet
szentel a jegesmedvéknek, s nemzetközi
tenyészprogram keretében helyezi ki õket.
Az állatkerti jegesmedve-állomány fontos
szerepet játszik a faj fennmaradása szempontjából. Európában állatkertekben 122
jegesmedve él, Magyarországon pedig
csak Nyíregyházán látható. A két nagy kifutóból, a 300 köbméteres medencébõl és
a légkondicionált barlangból álló kifutót
tovább szeretnék fejleszteni a nyíregyháziak, és Európában egyedülálló sarkvidéki
bemutatót szeretnének építeni.
2016. NOVEMBER 18.

FEJLESZTÉS

FOLYTATÓDIK A DIGITÁLIS FEJLESZTÉS
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Digitális Jólét Program keretében megvalósuló Nyíregyházi Alprogram részeként a 165 új laptoppal felszerelt Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Tagintézményében mintaórát tartottak, melynek során az innovatív digitális oktatást mutatták be. Ennek segítségével a tanórákon az iskolások a korszerûbb infokommunikációs eszközöket használva fejleszthetik tudásukat.
A mintaórát követõen sajtótájékoztatót tartottak, ahol
összefoglalták a program fõbb mérföldköveit és beszámoltak a megvalósítás sikereirõl. Dr. Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos elmondta, a nyíregyházi mintaprogram egy
olyan program volt, amelynek minden eleme az egész
ország területén érvényesülni fog. Magyarország lesz az
elsõ olyan ország az Európai Unióban, amely teljesíti a
szupergyors internet fejlesztési programot, nálunk már
2018. év végére minden háztartásba eljut a minimum 30
megabit/másodperc sebességû vezetékes internet szolgáltatás. Európa összes országa csak 2020 végére fogja ezt
teljesíteni.
A Magyar Telekom vezérigazgatója, a polgármester és a miniszterelnöki biztos a mintaórát követõ sajtótájékoztatón

KÉNYELEM ÉS JOBB ÉLETMINÕSÉG
– Ahol módom van rá, elmondom, hogy minden nagyon
fontos a digitális fejlesztésekben, de a legfontosabbak az
emberek. Az, hogy az õ életükben megtapasztalható legyen,
az elõrelépés lehetõségét jelentse, a kényelmet, a jobb életminõséget, a sikeresebb gazdasági teljesítményt, a jobban
fizetõ munkahely betöltéséhez szükséges plusz tudást, azt a
büszkeséget, hogy jó iskolába jár a gyermekem, színvonalas
tudást tud elsajátítani. Ha ezt elfelejtjük, akkor elõbb-utóbb
steril fejlesztésekké válnak ezek, de úgy látom, hogy errõl

senki nem felejtkezik el – mondta el dr. Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos.

JELENTÕS LÉPÉS A VÁROS ÉLETÉBEN
– Nyíregyháza életében jelentõs lépés volt, hogy a kormány döntése alapján az országban nálunk valósulhatott
meg a Digitális Jólét Program mintaprogramja – magyarázta dr. Kovács Ferenc polgármester. – Ez a sokrétû fejlesztés az élet minden területén versenyelõnyt jelent az itt
élõknek, és biztos alapot ad arra, hogy a program célkitû-

ÚJABB MUNKAERÕIGÉNY NYÍREGYHÁZÁN

zéseinek megfelelõen, ez a megkezdett munka tovább folytatódhasson. A megvalósítás során kiváló partnerekre tettünk szert, akikre a jövõben is számítunk.
Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója bejelentette az eseményen, hogy a következõ év elejétõl teljes wifilefedettséget biztosítva, egy
digitális mintaiskola projekt indul Nyíregyházán, a
Krúdy Gyula Gimnáziumban, mely egy országos program elsõ lépése.

INGYENES A KÉMÉNYSEPRÉS
November 1-je óta a korábbinál is nagyobb területen végzik a katasztrófavédelem kéményseprõi a lakossági kémények tisztítását, ellenõrzését.

Prémium hûtõszekrények gyártása kezdõdik el a következõ évtõl a nyíregyházi Electrolux gyárban. A
multicég tervei szerint ehhez pedig újabb száz fõvel növelik majd a munkatársak számát. A gyárban jelenleg ezer
alkalmazott dolgozik, és naponta 3 ezer hûtõ gördül le a
szalagokról. Az Electroluxnál múlt héten úgynevezett
Minõség Napot tartottak. A munkatársak oktatáson vettek részt. A cég vezetõi pedig a város képviselõ-testületét fogadták gyárlátogatáson.
– A minõség kulcsfontosságú az Electroluxon belül, és
a ti munkátok meghatározó a kitûzött minõségi célok elérésében – így köszöntötte Alessio Bonfanti az alkalmazottakat a Minõség Napon. Múlt héten csütörtök délelõtt
egy kis idõre le is állt a munka a hûtõgépgyárban.

110 ÚJ MUNKAHELY
Az Electrolux magyarországi vezérigazgatója is részt vett
a nyíregyházi Minõség Napon. Gönczy Sándor azt jelentette be, hogy a következõ évtõl a cégcsoport összes felsõ
kategóriás, szabadonálló hûtõszekrényét a szabolcsi megyeszékhelyen fogják gyártani. Ennek következtében 110
2016. NOVEMBER 18.

új munkahely jön létre, és éves szinten 100 ezer darabbal
több terméket fognak itt elõállítani.
A Minõség Napon az Electrolux meghívta a város képviselõ-testületét egy gyárlátogatásra. Az önkormányzat
nevében Jászai Menyhért köszöntötte a cég munkatársait.
– Nyíregyháza életében nagyon fontos idõszak volt 2004ben, amikor az Electrolux bennünket választott. Tudjuk, hogy
a magas minõség mellett olyan kategóriát képviselnek, ami
megfizethetõ az emberek számára. Nyíregyháza életében
érték az Electrolux, a gyár – mondta Jászai Menyhért.

A KÉPVISELÕK IS SZERELHETTEK
A képviselõ-testület tagjainak nemcsak azt mutatták be,
hogyan készülnek a hûtõk az üzemben, magát a munkafolyamatot is ki lehetett próbálni.
– A cég nyíregyházi gyára a társadalmi szerepvállalásban
is igencsak kiemelkedõ feladatokat lát el. Emlékszünk arra,
hogy az Electrolux óvodáknak, oktatási és szociális intézményeknek ajándékozott hûtõszekrényt. Pár éve adtuk át az
Electrolux-sétányt a Korányi Frigyes utcai piac mentén –
emlékeztetett Halkóné dr. Rudolf Éva, aki a munkafolyamat
egy részét ki is próbálta (képünkön). (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprõ, attól függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelõberendezéssel fûtenek, nem pedig attól, hogy fûtési
idõszak van-e. Gázüzemû és zárt égésterû tüzelõeszköz
esetén kétévente, minden egyéb fûtõberendezés esetében évente érkezik a kéményseprõ. A kötelezõ lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprõ 15 nappal az ellenõrzés elõtt írásos értesítõt dob a
postaládába. Ha a kéményseprõ az értesítésben megadott idõpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb idõpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a
kéményseprõ a második idõpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös idõpontot, amikor elvégezhetõ
a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett idõpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási
díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken vagy átutalással. A kötelezõ és ingyenes
lakossági sormunka magában foglalja a kémény és az
összekötõ elem ellenõrzését, tisztítását, a levegõ-utánpótlás ellenõrzését és az ezt befolyásoló mûszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenõrzését, illetve, ahol elõ van
írva, ott a szén-monoxid-érzékelõ mûködõképességének
ellenõrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni kell.
Természetesen lehetõség van arra is, hogy valaki az
ingyenes sormunkán túli kéményellenõrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon,
azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhetõ ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelezõ sormunka között megrendelt ellenõrzés és a sormunkába nem tartozó munkák elvégzése költségtérítés terhére történik.
A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetõk a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
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OKTATÁS

A LEGO EGYÜTTMÛKÖDIK
A NYÍREGYHÁZI EGYETEMMEL
Stratégiai fontosságú együttmûködési
megállapodást írt alá a Nyíregyházi Egyetem és a LEGO Manufacturing Kft. Ezek
számos témája között van, ami a szakemberképzésre fókuszál és van, ami az egyetemi hallgatók közérzetének javításával
foglalkozik.
A LEGO termékek piaca világszerte dinamikusan bõvül, ezért a 2800 embernek
munkát adó nyíregyházi gyártóegységet is
tovább bõvítik, aminek következtében folyamatosan szükség van jól képzett, nyelveket beszélõ szakemberekre. A hétfõn aláírt együttmûködési megállapodás egyik fõ
célja, hogy a Nyíregyházi Egyetemmel közösen elõsegítsék a megfelelõ szakemberutánpótlást, és biztosítsák, hogy a képzés
során minél nagyobb mértékben figyelembe vegyék a munkaerõpiac elvárásait. Szorosabb munkát folytatnak majd az aláíró
felek a jövõben a kutatás-fejlesztés és innováció területén, törekednek a játék alapú tanulás módszertanának alkalmazására, az egyetem hallgatóinak gyakorlati és

kutatási terepet kínál a nyíregyházi LEGO
gyár, szakmai rendezvényeket és közösségi programokat szerveznek. A Nyíregyházi
Egyetem stratégiai célja, hogy a régió meghatározó felsõoktatási intézményeként erõsítse kutatási és szolgáltatási portfólióját,
szorosan együttmûködjön a kutatás, fejlesztés és innováció területén a megye meghatározó vállalataival.
Az együttmûködés mellé állt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata is.
Dr. Kovács Ferenc polgármester az eseményen elmondta: – Nyíregyháza életében jelentõs esemény, hogy a LEGO gyár, mint a
térség és a város egyik legnagyobb munkaadója és egyben egyik leginnovatívabb jövõorientált vállalata, valamint a Nyíregyházi Egyetem, mint a megye legnagyobb
felsõoktatási intézménye, kölcsönösen elõnyös, formalizált, állandó együttmûködési
keretrendszert állít fel, amely a megállapodásban meghatározott területeken konkrét
közös szakmai munkát is jelent, amibõl az
itt élõk és az egyetem hallgatói, oktatói
egyaránt profitálhatnak a jövõben.

Jasper Hasselund Mikkelsen, a LEGO csoport alelnöke és
dr. Kovács Ferenc polgármester
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40 ÉVES AZ ARANY

Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte a Nyíregyházi Arany János
Általános Iskola és Kollégium. A jeles évforduló alkalmából egész napos rendezvénysorozat várta az oktatási intézmény
egykori és jelenlegi tanulóit és tanárait.
1976. szeptember elsején nyitotta meg
kapuit Nyíregyházán az egykori 9. számú
Általános Iskola. 1989-tõl gimnáziumi osztállyal, 1991-tõl pedig 8 osztályos gimnáziummal bõvült a képzési struktúra. Dr. Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár (képünkön balról a második) elmondta, ikertestvérével együtt ebbe az iskolába jártak elsõtõl
nyolcadik évfolyamig és máig nagyon sok
jó emléket õriznek az itt eltöltött idõszakról. Kifejtette, nagyon segítõkészek voltak a
tanárok, figyelembe vették azt, hogy a sportolók nem mindig tudnak jelen lenni az iskolában. Az órákat úgy alakították, hogy a
fontosabb tárgyakról ne maradjanak le.
Az elmúlt negyven év alatt több mint
négyezer általános iskolás és közel kétezer
gimnazista hagyta el az oktatási intéz-

ményt. Közöttük több sportoló. Dr. Szabó
Tünde, sportért felelõs államtitkár, olimpiai ezüstérmes úszó mellett itt volt általános
iskolás Kökény Roland, olimpiai bajnok kajakozó (képünkön balról) is. Az élsportoló elmondta, szó szerint „aranyos” emlékeket kapott az iskolától, ahol jól érezte magát és ahol
nagyon jó alapot kapott az élethez. Négy évtized alatt nemcsak sportolók, hanem orvosok, jogászok és a tudomány egyéb területein kiemelkedõt alkotók kerültek ki Nyíregyháza egyik emblematikus iskolájából.
Jászai Menyhért alpolgármester kifejtette, nagyon sok szülõnek, nagyon sok családnak az életében alapvetõ szerepet játszott az Arany. Hozzátette, az „aranyos”
diákok nagyon sokra vitték az életben, Nyíregyháza közéletében is jelen vannak.
A negyvenéves évfordulóról méltó módon emlékeztek meg az Ungvár sétányi
épületben. Egykori és jelenlegi tanítványok
munkáit bemutató kiállítás, sportos vetélkedõk és kerekasztal-beszélgetések színesítették az emlékezést.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
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AKTUÁLIS

AZ ÁTLAGNÁL HÁROMSZOR ZÖLDEBBEK VAGYUNK
Fényképezõgépekkel, kézi kamerákkal felszerelkezett
szakemberekkel találkozhatunk városszerte. Nem rosszban sántikálnak, a város zöldterületét mérik fel.
A felmérés még tavalyelõtt kezdõdött, amelynek nyomán kiderült, Nyíregyháza zöldnövényekben igen gazdag. Egységnyi területen ugyanis annyi a fás növényzet,
amely háromszorosa a nagyvárosokban megszokott átlagnak, összesen 8 millió négyzetméter.

FÉNYKÉPES DOKUMENTÁLÁS
– A felmérést végzõ cég geodéziailag mérte be a zöldterületek sarokpontjait, koordinátáit, valamint a fás szárú
növények helyét. Jelenleg ezen növények fényképezése

ÚJRATELEPÍTIK A KIVÁGOTTAKAT
„ Tisztelt Cím! Érdeklõdnék, hogy a Szabolcs utcai
fák kivágása után mikor telepítenek újakat helyettük,
vagy mi a tervük a jövõben?” (név és cím a szerkesztõségben)
„A NYÍRVV Nonprofit Kft. zöldfelület-fenntartási
csoportja a Szabolcs utcán kivágott fák helyére új facsemetéket fog ültetni, melyre elõreláthatóan a tavaszi fatelepítési programunk keretében sor fog kerülni.
Türelmét megköszönve kérjük tájékoztatásunk szíves
tudomásul vételét, üdvözlettel: Szabó Edina sajtószóvivõ, NYÍRVV Nonprofit Kft.”.

2016. NOVEMBER 18.

és leírása zajlik, amely jövõ májusig tart – tájékoztatta lapunkat Sigmond Sándor fõkertész.

ÖKOLÓGIAI, VAGYON- ÉS HUMÁNÉRTÉK
– A megyeszékhely zöldterülete nemcsak óriási ökológiai érték, vagyon- és humánérték egyben – hangsúlyozta
a fõkertész. – Ez sok feladatot ró a városra, egyrészt, mert
a növényzet nagy része elöregedett, másrészt, mert a fa-

sorok a jelenlegi kor követelményeinek városökológiai
szempontból nem biztos, hogy megfelelnek. Mivel a folyamat célja, hogy részletes képet kapjunk a zöldnövényzet vagyoni értékérõl is, sok munka van még hátra – jelezte a fõkertész. A felmérésbe tervezik bevonni a magánkerteket is. Ezzel a munkával azonban nem zavarják a
tulajdonosokat, ugyanis azt távérzékelési módszerekkel
végzik majd.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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KÖZLEKEDÉS

MEGÚJULT A KODÁLY UTCA

A térség önkormányzati képviselõje és a polgármester (balról) a szakemberek és a sajtó társaságában járta be
az érintett területet
Új aszfaltburkolatot kapott a Kodály Zoltán utca. A
több mint 40 éves aszfaltút felújításával az ott élõk régi
vágya valósult meg. A beruházás 36,2 millió forintba
került.
A városlakók a helyi önkormányzati képviselõt többször megkeresték már a felújítás fontosságával. A Kodály
Zoltán utcán ugyanis nincs járda, az emberek gyalogosan
is az úton közlekednek, ami már balesetveszélyes volt.
Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin önkormányzati képviselõ
örömmel fogadta az újabb útfelújítást, hiszen a Jósavárosban 2014 óta megkezdték a rekonstrukciókat. Megújult
már a Csaló köz és a Garibaldi utca, a jövõben pedig reménykedik a sikeres folytatásban.
Az útátadáson dr. Kovács Ferenc polgármester elmond-

ta, az önkormányzat idén saját forrásból 645 millió forintot fordított út- és járdaépítésre, valamint útjavításra. A
városban hét utca korábbi földútja kapott új aszfaltburkolatot, és hat utcában cserélték le a régi aszfaltszõnyeget.
Az útépítések és helyreállítások 375 millió forintba kerülnek, november végére valamennyi helyszínen befejezõdnek a munkák. A polgármester fontosnak tartja azt, hogy
ez már a negyedik év, amikor az önkormányzat folyamatosan épít, felújít utakat és járdákat. Ezzel komfortérzetet
és közlekedésbiztonságot is javítanak. A munkát a következõ években is szeretnék folytatni saját erõbõl, hiszen
erre pályázati források nincsenek. A közlekedési csomópontok rekonstrukciójához, mint most a Kígyó és a
Szegfû utcán viszont tudnak uniós forrásokat nyerni.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

FOKOZOTT VESZÉLYBEN A GYALOGOSOK

FIGYELNEK A KAMERÁK
November elsejétõl a Közterület-felügyelet üzemelteti Nyíregyházán a városi térfigyelõ kamerarendszert,
amelyek felvételei alapján a késõbbiekben, a szabályokat megsértõ vagy megszegõ gépjármûvek vezetõivel vagy üzembentartóival szemben eljárás indítható.

Bodrogi László, a Közterület-felügyelet felügyeletvezetõje arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy
a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi törvény alapján elkövetett bûncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, elkövetett jogsértés miatt indított
közigazgatási hatósági eljárásban a kamerák felvételei felhasználhatók. A fentiek szerint a KRESZ szabályait megsértõ vagy megszegõ gépjármûvek vezetõivel vagy üzembentartóival szemben a térfigyelõ kamerák felvételei alapján eljárás indítható. Éppen ezért
felhívja a figyelmet arra, hogy a gépjármûvezetõk szabálytalan helyen ne álljanak meg vagy ne várakozzanak, olyan helyre, ahova tilos vagy nem jogosult behajtani, ne hajtsanak be, valamint a kötelezõ haladási
irányra vonatkozó szabályokat tartsák be.
A térfigyelõ kamerák helyszínei megtekinthetõk a
városháza hivatalos honlapján térfigyelõ kamerák menüpontban.

FORGALOMKORLÁTOZÁSOK
Gõzerõvel zajlanak a Kígyó utca–Debreceni úti
csomópont átépítési munkálatai, melynek kapcsán az
alábbi változásokra kell számítani a forgalomkorlátozásban:

November elején személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Nyíregyházán, a Széchenyi utcán. A jelenlegi adatok szerint egy Petõfi tér felõl a Szarvas utca irányába tartó személygépkocsi sofõrje kijelölt
gyalogos-átkelõhelyen történõ áthaladása során elütött
egy 15 éves ibrányi lányt és egy 15 éves nyírtéti fiút. Az
ütközés következtében a lány 8 napon túl gyógyuló, míg
a fiú 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az
elsõdleges adatok szerint a baleset bekövetkezésében
szerepet játszhatott, hogy a sofõr nem kellõ körültekintéssel közelítette meg a gyalogos-átkelõhelyet...
Mint megtudtuk, idén januártól szeptemberig országosan a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek okozói közül 7823 esetben személygépkocsi volt a felelõs, és
csak 1471 esetben kerékpáros, 975 esetben tehergépkocsi és csak legkisebb arányban az autóbusz. A témában
megkerestük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõrfõkapitányságot. Fehérvári Marietta címzetes rendõr százados, sajtóreferens érdeklõdésünkre elmondta, az ilyen
jellegû baleseteknél általában a leggyakoribb ok a figyelmetlenség. Ez akár a gyalogosok részérõl, akár a gépkocsivezetõk részérõl megállapítható, ugyanis az útkeresztezõdésen vagy gyalogos-átkelõhelyen történõ áthaladás
mindig fokozott veszélyhelyzetet jelent. Felhívja a figyelmet arra, hogy minden esetben, amennyiben személyi
sérülés történik, vagy a baleset bekövetkezéséért a fele-
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lõsségét egyik fél sem ismeri el, rendõrt kell hívni. A baleset okozójával szemben vagy szabálysértési vagy büntetõeljárást kezdeményeznek, attól függõen, hogy 8 napon
belüli sérülést vagy 8 napon túlit okozott. A tájékoztatás
során megtudtuk, a rendõrség „Az iskola rendõre” programon belül elõadások tartásával foglalkozik a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövetõ magatartásának elõsegítésével, közlekedési ismereteik bõvítésével, de a hatóságokon kívül a szülõk és az
iskola felelõssége is a gyerekek biztonságos közlekedésre
nevelése. Azt javasolják, hogy ezt a „megszerzett” tudást
nem árt idõnként frissíteni, bõvíteni különbözõ foglalkozások, versenyek, beszélgetések alkalmával.
– A gépjármûvezetõk részérõl elvárható, hogy elsõbbségadási kötelezettségük esetén annak eleget tegyenek! A
gyerekek, fiatalok sokkal figyelmetlenebbek a közlekedésük során, mint a felnõttek, fõleg csoportosan. Azonban a
gyalogosoknak is minden esetben meg kell gyõzõdniük
arról, hogy az elsõbbséget megkapják-e. A gyalogosan
közlekedõ személyek, korosztályra való tekintet nélkül,
fokozott veszélynek vannak kitéve, mivel õk a közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevõi. Éppen ezért felhívjuk a gépkocsivezetõk figyelmét, hogy lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az úttest mellett haladó
gyalogosokra, kiemelten a kijelölt gyalogos-átkelõhelyek,
iskolák, buszmegállók környékén – tette hozzá.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

– November 15-étõl (keddtõl) a Kígyó utca belváros felõli (északi) oldalán megszûnt a Katona és a Virág utca zsákutcásítása.
– A Kígyó utca továbbra is le van zárva a Virág–
Katona utca és Debreceni út közötti szakaszon.
– A Kígyó utca belvárossal átellenes (déli) oldalán a
Tompa Mihály és Virág utcákba nem lehet behajtani.
Ezáltal a Gólya utca felõl a Virág utcához, illetve a
Koszorú utca felõl a Tompa Mihály utcához érkezõk
zsákutca jelzéssel találkoznak.
– A Debreceni útról a Kígyó utca felé történõ kanyarodás továbbra is tilos.
– Átmenetileg a Debreceni út mindkét oldalán megszûnik a gyalogosforgalom, ezért kérik, hogy a gyalogosok kerüljék el ezt a szakaszt. Biztonságosan a Gólya,
illetve a Szilfa utca felé kerülhetik ki a kivitelezési munkálatok helyszínét.
– A Debreceni út ezen szakaszán az elõzési tilalom és
30 km/h sebességkorlátozás továbbra is érvényben van.
Jó ütemben halad a Szegfû utca négysávossá építése:
A forgalom átterelõdött a héten a megépített Hunyadi–Géza utca, valamint az István és László utca
közötti szakaszra. Ezeken a szakaszokon a 2x2 sávon
történõ közlekedés már biztosított. A Géza–István utca
közötti szakaszon viszont, a Continental Aréna felõli
oldalon, a szélsõ forgalmi sáv építési tevékenység miatt
továbbra is le van zárva. Az elõzési tilalom és 30 km/
h sebességkorlátozás továbbra is érvényben van!
– November 13-ától reggeltõl forgalomkorlátozás
van érvényben a 36-os számú fõút Tiszavasvári úti
felüljáró kivezetõ szakaszán. 30 km/h-s sebességkorlátozással kell számolni, és a szélsõ forgalmi sáv le
van szûkítve a hídszerkezet javítása miatt.
– Aki a Szarvas utcát a Kereszt utca felõl közelíti
meg, az az elsõbbségadás tábla helyett már STOPtáblával találkozhat.
– Meg van tiltva a megállás a leállósávban, illetve
az útpadkán a Pacsirta utca egy szakaszán.
2016. NOVEMBER 18.

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az
önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
november 25. napján (péntek) 12.00 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 www.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/
524-543) ügyfélfogadási idõben.

2016. NOVEMBER 18.
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ADVENT

JÖVÕ HÉTTÕL MÁR FORGATAG!

Az ünnepvárás jegyében november 25étõl január 1-jéig színes vásári forgatag
várja Nyíregyháza belvárosában a városlakókat és az érdeklõdõ vendégeket. Az
ünnepi fényeket november 27-én, advent
elsõ vasárnapján kapcsolják fel.
Múlt héten már megérkezett a Kossuth
térre a nyíregyházi Karácsonyi Forgatag 16
méteres fenyõfája is, ami a Takarékpalota
elõtt kapott helyet. Az ünnep legfontosabb
díszét egy borbányai ház tulajdonosai ajánlották fel a városnak. A 16 méter magas,
közel félszáz éves fenyõt november 10-én

állították fel a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai. A város karácsonyfája piros színû
díszítést kap és több mint 3 kilométer
hosszúságú égõsor világítja majd meg. A
fényeket november 27-én (advent elsõ vasárnapja) kapcsolják fel. Világító, 3D-s díszfigurák, fényháló, 106 darab, oszlopokra
szerelt díszfény, közel 9 kilométer hosszúságú égõsor és a városházát megvilágító
jégcsapfüggöny teszi majd ragyogóbbá az
esti városközpontot. Az ünnepi világítás a
Karácsonyi Forgatag helyszínét, Nyíregyháza fõterét, a kapcsolódó utcákat és néhány városrészt díszíti majd.

(Fotó: archív)

ÚJ HÁZBA KÖLTÖZIK A MIKULÁS
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A NYÍRVV munkatársai az idei évben
új Mikulásházat, valamint 12 új faházat készítettek és állítanak fel, az építési munkálatok már elkezdõdtek.

letve ínycsiklandó ételeket, karácsonyi
édességeket és fûszeres téli italokat árusítanak, de megvásárolhatók a hagyományos
kézmûves és iparmûvészeti alkotások is.

A Kossuth téren az ünnepekhez kapcsolódó építmények, a Mikulásház, a színpad,
a betlehemi jászol és az adventi koszorú
kap helyet, míg a vásározók a tavalyi évhez hasonlóan a Dózsa György utcán, illetve a katolikus társszékesegyház és a szökõkút közötti területen árulhatnak.
Minden eddiginél gazdagabb lesz a kínálat, hiszen 45 helyszínen karácsonyi
ajándékokat és csillogó fenyõdíszeket, il-

NEVES FELLÉPÕK
A hagyományokhoz híven, idén is fellépõk színesítik majd a karácsonyvárást.
A fõtéren advent elsõ vasárnapján fellép például Keresztes Ildikó, de december 4-én itt lesz Tolvai Renáta, majd 11én Gáspár Laci, 18-án pedig Dobrády
Ákos is, a teljesség igénye nélkül. Részletes program a plakátokon.
2016. NOVEMBER 18.

HIRDETÉS

34. Magyar Sajtófotó Kiállítás

Egyedülálló kiállítás érkezik Nyíregyházára
A 34. Magyar Sajtófotó Kiállítás az egyetlen fotótárlat Magyarországon, amelyet ilyen hosszú ideje megszakítás nélkül
rendeznek meg minden évben.
Az elsõ Sajtófotó Kiállítást 1982-ben, a Mûegyetem R-Klubjában láthatta a nagyközönség. 1983-tól pedig a Budapesti Tavaszi
Fesztivál egyik leglátogatottabb eseménye lett, eleinte a BNV területén, aztán a Budapesti Kongresszusi Központban, késõbb a
Munkásmozgalmi Múzeumban, majd a Néprajzi Múzeumban a
World Press Fotó kiállítással, és egyéb kísérõ kiállításokkal együtt.
Közben a Sajtófotó Kiállítást bemutatták Moszkvában és 1991ben Berlinben, ahol Göncz Árpád köztársasági elnök nyitotta
meg a Magyar Kulturális Napok keretében.
A ’90-es évek elejétõl a Sajtófotó Kiállítás a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya és Magyar Fotóriporterek Társasága közös kiállítása
lett. A pályázatra beérkezõ képekbõl rangos szakmai zsûri választja
ki a díjazott képeket, valamint a kiállításra kerülõ anyagot.
2001-ben a Sajtófotó Kiállítás levált a World Press Fotó kiállításáról és a Magyar Nemzeti Múzeumban, önálló kiállításként
mutatkozott be. A tárlat ezután visszatért a Néprajzi Múzeumba, majd tovább vándorolt a Mûvészetek Palotájába, a Magyar
Nemzeti Múzeumba, hogy most már végleg otthonra leljen a
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.
Az egyre népszerûbbé vált pályázat és kiállítás elismertségét
jelzi azoknak a személyiségeknek a névsora, akik az elmúlt évtizedben megnyitották a tárlatot: többek között Mádl Ferenc köztársasági elnök, Glatz Ferenc akadémikus, Ragályi Elemér operatõr, Koltay Lajos operatõr, Szabó István filmrendezõ, Nádas
Péter író, Gerõ András történész, Kepes András televíziós szerkesztõ, Esterházy Péter író, Spiró György író, Parti Nagy Lajos
író, Csányi Vilmos író, etológus.
A pályamûvek száma évrõl évre jelentõsen emelkedett, általában 7500–10 000 pályamû elbírálása a zsûri feladata. 2009 óta a
pályázatot nemzetközi zsûri bírálja el. A Magyar Sajtófotó Kiállítás szellemi atyja, kitalálója Szalay Zoltán Táncsics-díjas és Pulitzer
Emlékdíjas fotóriporter, aki 30 éven át volt a kiállítás rendezõje
is. 2013-ban és 2014-ben Túry Gergely és Pataky Zsolt, 2015ben és az idei évben Szigeti Tamás rendezte a tárlatot.
A 34. Magyar Sajtófotó Kiállítás 2016. november 18-ától december 31-éig látható városunkban elõször, a Váci Mihály Kulturális Központban.
Lázár István

A NYÍRTÁVHÕ Kft. tájékoztatja
Tisztelt Fogyasztóit, hogy folyamatosan végzi
díjbehajtási tevékenységét
Díjbehajtó kollégáink személyesen keresik fel lakásukban a tartozással rendelkezõ fogyasztóinkat. Tájékoztatják õket aktuális egyenlegükrõl, és lehetõséget biztosítanak a helyszínen készpénzben történõ hátralékkiegyenlítésre is.
Munkatársaink arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, személyazonosságukról
honlapunkon (www.nyirtavho.hu) is tájékozódhatnak, elkerülve ezzel az esetleges
visszaéléseket.
Amennyiben a fogyasztó nem tudja idõben rendezni a hátralékát, részletfizetési
lehetõséget biztosítunk számára Ügyfélszolgálatunkon, ahol további adósságrendezési lehetõségekrõl, szociális támogatásokról is tájékoztatást kaphat.

Segítünk megoldást találni problémájukra,
fogadják kollégáinkat bizalommal!
Gondjai vannak a fûtési- és a melegvíz-számlák fizetésével?

ALMAFA TEHETSÉGGONDOZÁS 4 FOR DANCE MÓDRA

Sikeresen zárult az Almafa Alapfokú Mûvészeti Iskola Tehetséggondozó Tánctábora a Nemzeti Tehetség Program keretein belül Tiszabecsen. A gyerekek a különbözõ népi táncok tanulása mellett megismerkedhettek a környék látnivalóival is, többek között Móricz Zsigmond szülõházával, a szatmárcsekei kopjafás temetõvel és a nagyari Petõfi-fával is. A 4 for Dance együttes tagjai – akik egyben az iskola megalapítói, pedagógusai – nagyon fontosnak tartják a tehetségek felkutatását és gondozását. A gyerekek nemcsak a magyar néptánc elemeivel, hanem a
modernebb, néptánc alapú, de más táncstílusokból felépülõ mozgáskultúrával is megismerkedhettek, a 4 for Dance együttes mottója szerint: „Hagyományainkhoz híven, nem hagyományosan”. A gyerekek a táncpróbák között motorcsónakázással és biciklizéssel töltötték szabadidejüket, így elmondásuk szerint nagyon hamar elment ez a 3 nap. (x)
2016. NOVEMBER 18.

A Nyírtávhõ Kft. és Nyíregyháza MJV Önkormányzata a következõ adósságrendezési lehetõségeket ajánlja fel fogyasztóinak:
1. Nyírtávhõ Kft.
Részletfizetési megállapodást köthet a Nyírtávhõ Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában
(Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4–6. I. emelet 106.). Munkatársaink kérdés esetén
készséggel állnak rendelkezésre.
2. Nyíregyháza MJV Önkormányzata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a szociális rászorultságtól függõ egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (11. 20.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése alapján települési támogatás jogcímen nyújtott helyi lakásfenntartási támogatást és helyi adósságkezelési szolgáltatást kíván biztosítani az arra rászoruló háztartások számára.
Az eddigi gyakorlattól eltérõen a helyi adósságkezelési szolgáltatás megállapítására irányuló kérelmet már nem a Human-Net Alapítványhoz (továbbiakban: Tanácsadó), hanem a települési önkormányzathoz kell benyújtani, melyhez – többek
között – csatolnia kell egy hónapnál nem régebbi szolgáltatói igazolást azon adósságának jogcímérõl és összegérõl, amelynek kezelését kéri.
A Tanácsadó a korábbi gyakorlatot figyelembe véve adósságrendezési tervet készít a közüzemi szolgáltatóval történõ egyeztetésnek megfelelõen. Ebben feltünteti,
hogy hány részletben kéri(k) az adósság részleteinek megfizetését.
Ügyintézés: Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentruma – Nyíregyháza, Rákóczi utca 4.

Ne halmozza tovább kifizetetlen számláit, kérjen segítséget!
NYÍRTÁVHÕ Kft.
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SPECIÁLIS MENTÔK

A CUNAMI SEM FOGOTT KI RAJTUK
December 26-án lesz 12 éve, hogy Indonézia partvidékét rendkívüli, az utóbbi félszáz év legnagyobb erejû
víz alatti földrengése rázta meg, amely aztán cunami formájában óriási károkat okozott és rengeteg emberáldozatot követelt. A nyíregyházi Kelet-Magyarországi Speciális Mentõ Egyesület tagjai is kiutaztak a katasztrófa
után, hogy segítséget nyújtsanak. Azóta ott voltak a
Katrina hurrikánnál New Orleansban, a földrengésnél
Pakisztánban, a légikatasztrófánál, Hejcén, és kerestek
már eltûnt hegymászókat a Himaláján is. Vincellér Tiborral, az egyesület elnökével beszélgettem...
Alpinisták, barlangászok, orvosok, mentõtisztek, mentõápolók, tûzoltók és búvárok. Egy komplex csapat, akik
ha kell, vihar által felszakított tetõt fogatnak vissza, vízben eltûnt személyeket keresnek, vagy éppen földrengés
után, romok között kutatnak túlélõk reményében, mindezt pedig önkéntes munkában teszik. A csapat még 1995ben alakult, azóta már több változáson is átestek és igyekeznek minél szélesebb körben segítséget nyújtani ott, ahol
a helyzet megkívánja.

„PAKISZTÁNBAN NAPOKIG VÁRTUNK”

MINDIG KITAPOSSA AZ UTAT

– Az egyik legemlékezetesebb beavatkozásunk az
volt, amikor 4 eltûnt magyar hegymászót kerestünk a
Himalájában a kutyámmal, Csülökkel. Neki ez volt az
egyetlen külföldi bevetése. Mivel egy gleccseren történt a baleset, ezért az állatot is fel kellett készíteni az
extrém körülményekre. Külföldön mindig vannak egyébként nehézségeink, általában az utánpótlással, hiszen
van, hogy másfél, két tonna felszerelést kiviszünk, de
sokszor ez is kevésnek bizonyul. Albániában, a koszo-

Vincellér Tibor több mint 20 éve foglalkozik sziklamászással, de barlangászik, búvárkodik, vízimentõ-oktató is,
a közelmúltban pedig átvehette a „Mentõkutyával az
Emberért” elnevezésû nívódíjat, amelyet évente egy olyan
mentõkutya-kiképzõ részére adományoznak, aki a múltbeli pályafutását és az elmúlt éves szakmai munkáját figyelembe véve kimagasló teljesítményt mutatott a mentõkutya-kiképzés terén. (Kiváló mentõkutyás csapatuk van,
akik évek óta sikeresen le is vizsgáznak.) Ahogy õ mondja, folyamatosan képzik magukat, hiszen a cél, hogy a
csapatukban profik dolgozzanak.
– A búváraink többségének nincs tapasztalata tengeri
merülésben, de a Tiszában nagyon is megállják a helyüket. Három méterig még látunk fényt, de öt méter alatt
már vaksötét van, tapogatva keressük a hullákat. A mi
búváraink erre képesek, aki tengerben kutat, nem biztos,
hogy vállalná. Sajnos a tagok többsége csak bizonyos ideig, óráig tud nálunk dolgozni, hiszen nem innen kapják a
fizetésüket, így nem jut idejük mindenre. Most a legfõbb
célunk, hogy találjunk támogatókat és minél több ember
csatlakozzon hozzánk, hiszen bajban minden segítségre
szükség van.

– Elõfordul, hogy állami felkérést kapunk, például Szerbiában egy buszbalesetnél csónakkal mentünk segíteni.
Van, hogy évente 8 esetnél kell beavatkoznunk, de elõfordult az is, hogy 52 napot dolgoztunk. Ez azért nehéz, mert
mindenkinek van fõállású munkahelye, az egyesületben
pedig csak önkéntesként dolgozunk – magyarázta.

TÖBB MINT KALANDVÁGY
A Kelet-Magyarországi Speciális Mentõ Egyesület tagjai ott voltak a dunai árvíznél, a hejcei légikatasztrófánál,
de 3 nap alatt 21 csapattagjuk és önkéntesük részt vett
például a Máriapócson eltûnt 5 éves kisfiú keresésében is.
– Külföldön a legtöbb esetben a nyomort, a romokat
látjuk. Van, aki ennek ellenére is megjegyezte, hogy biztosan kalandvágyból megyünk segíteni, pedig itt nem lehet errõl szó, hiszen jártunk már olyan helyen, ahol a városban mindenhol átható hullaszag terjengett. Mi ezért egy
fillért nem kapunk, sõt, sokszor saját pénzünket költjük...

BELECSÖPPENT A HURRIKÁNBA
– Sokat gyakorolunk, hiszen nagyon fontos, hogy mindig felkészültek legyünk. A közelmúltban például az
Amerikai Egyesült Államokban vettem részt egy gyakorlaton – a Baptista Szeretetszolgálat rescue 24-es gyakorlatán –, az már más kérdés, hogy pont belecsöppentünk a hurrikánba, így ott is be kellett avatkoznunk.
Hogy jutnak ki külföldre? A beszélgetés során megtudom, a katasztrófa után az esetek többségében befut egy
segélykérés. Ez azt jelenti, hogy a katasztrófa sújtotta ország jelenti, szüksége van segítségre, és meg is határozza, hogy milyen jellegûre. Ezt felteszik az ENSZ honlapjára, amit az adott ország elfogad. Mivel a Kelet-Magyarországi Speciális Mentõ Egyesületnek együttmûködési
megállapodása van több szeretetszolgálattal is, így rajtuk
keresztül tudnak beavatkozni.
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vói válság idején sérülteket, menekülteket láttunk el.
Sokan kiszáradtak. Elegendõ infúziót pedig lehetetlenség lett volna kivinni. Az utánpótlás beszerzése mindig
néhány napot igénybe vesz. De említhetném a pakisztáni esetet is, ahol két napot ültünk a repülõtéren, mire
kijutottunk a katasztrófa sújtotta területre – a katonai
repülõtér parancsnoki épületének a lépcsõjén ültünk és
már nem viselték el, hogy bennünket állandóan ki kell
kerülni – tette hozzá.

HAT NAP UTÁN TÚLÉLÕT TALÁLTAK
– Sokszor bár kapunk visszajelzéseket az emberektõl,
megköszönik, hogy segítettünk, de nekünk nem ez a legfontosabb és nem is várjuk el. Indiában például, amikor 6
nap után a csapatunk talált még túlélõt, az újságok címlapjára kerültünk. Vagy amikor a Katrina hurrikánnál segítettünk, az amerikai elnök megköszönte a magyar miniszterelnöknek, hogy ott volt az a maroknyi magyar csapat,
köztük a Kelet-Magyarországi Speciális Mentõ Egyesület
tagjai is. A helyiektõl nem is várunk köszönömöt, mert a
családnak egy katasztrófa után van egyéb baja is, de emlékszem, amikor a baleset után 2 hónappal felhívott a vízbe fulladt kisfiú anyukája és megköszönte, hogy mindent
megtettünk azért, hogy megtaláljuk a gyermekét.

CSÜLÖK NYUGDÍJBA VONULT
– Vizsgázott mentõkutyákkal rendelkezünk. Többször szerepelünk velük versenyeken, világbajnokságokon, de éles helyzetekben is bizonyítottak már. A
csapat elsõ mentõkutyája az én ebem, Csülök volt,
aki most 14 és fél éves. Utoljára egy tûzfészekkeresésnél vettünk részt vele, ahol a gyújtogatás nyomait
kutatta. Egyszer még sikerült behívni, de onnantól
kezdve kivonult és soha többet nem jött be. Önként
ment nyugdíjba. Azóta nem tudom rávenni munkára,
de nem is akarom. Ezek a kutyák a sajátjaink, és a
kiképzésüket is mi végezzük. Általában személykeresésre használjuk õket, ahol emberéletrõl van szó.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2016. NOVEMBER 18.

KULTÚRA

MOGYORÓ LETT A GYÕZTES

ÓZOON RECEPT
SZOBOSZLAI GYULA AJÁNLÁSÁVAL
LIBAMÁJPÁSTÉTOM MAGVAKKAL
Hozzávalók 4 személyre: 1 kg libamáj (olcsóbb,
kisebb fajtából), 1 dl tejszín, 1 kk. konyak, só, fehérbors ízlés szerint, lapzselatin áztatva, libazsír.

Márton-napi mulatságot rendeztek a Sóstói Múzeumfaluban múlt héten szombaton. A népszokások felelevenítése mellett a látogatók libás ételeket kóstolhattak, akinek pedig kétlábú szárnyas kedvence mutatós volt, benevezhette azt egy szépségversenyre is.
Dr. Szabó Sarolta, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója érdeklõdésünkre elmondta, a Márton-nap hagyományai fõleg a Dunántúlon voltak nagyon erõsek, de itt, ezen a vidéken is ismerték az emberek, hiszen az állattartással kapcsolatos szokások egy része ehhez a naphoz kapcsolódott.
Márton-nap a névadó püspök halálának a napja is egyben, aki a legenda szerint nagyon szerény ember volt és
nem akart püspök lenni. 371-ben azonban annak ellené-

HA-ZAY DEMOKRATÁK
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziumának és Kollégiumának diákjai jelentkeztek a Tedd O:DA Online Demokrácia Activity versenyre, amelyben az országból 20
csapat mérheti össze kreativitását. Megyénket egyedül a
Zay képviseli és a tabellán a csapat az elsõ helyen áll
Ha-ZAY Demokraták néven. Jelenleg a harmadik forduló feladatain ügyeskednek, ahol a ,,JÖVÕ ISKOLÁJA” a
fõ téma, illetve hogyan képzelik el a ,,mi, saját álom iskolánkat”. Az elsõ három csapat nyereménye, hogy elutazhat Strasbourgba és meglátogathatja az Európai Unió
székházát. A csapat tagjai: Balogh Veronika Boglárka csapatkapitány, Agócs Zsuzsa, Gubányi Balázs, Mátyás Klaudia Vivien és Orbán Enikõ. Mentor: Simon Miklós.

2016. NOVEMBER 18.

re is megválasztották, hogy elbújt a libaólba, ahol a szárnyasok gágogása árulta el. Régi szokás, hogy ezen a napon libát esznek az emberek. Így volt ez a Sóstói Múzeumfaluban is, ahol a látogatók a rendezvény ideje alatt
libás ételeket kóstolhattak. A nap egyik fénypontja a libaszépségverseny volt. A résztvevõk szavazhattak a legmutatósabb szárnyasra. Ebben az évben a sóstóhegyi egyéves, Mogyoró nevû gúnárt választották a legszebbnek.
Mogyoró, hasonlóan a többi háziállathoz, megszépíti gazdája mindennapjait. Együtt játszanak, sétálnak.
A Sóstói Múzeumfaluban nem ez volt az idei utolsó
rendezvény, hiszen Szent András havának utolsó hétvégéjén Pálinkanapra várják az érdeklõdõket. (Részletek a
lenti plakáton.)
(Szerzõ: Mikita Eszter)

Elkészítése: Az apró kockára vágott libamájat libazsíron lepirítjuk, sóval, õrölt fehérborssal fûszerezzük,
majd hozzátesszük a konyakot, a tejszínt, a lapzselatint. Kiforraljuk, majd aszpikkal kikent formába töltjük. 8 órán keresztül hûtjük, ezt követõen pedig a formából kiborítva szeleteljük. Rozskenyérrel fogyasztjuk. Adhatunk hozzá különféle magvakat.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!

120 ÉVE SZÜLETETT A NÉPEK JÁMBORA
Születésének 120. évfordulóján megkoszorúzták a
posztumusz vezérõrnagy, Reviczky Imre emléktábláját.
A volt megyei hadkiegészítõ parancsnok életében jelentõs szerepet játszott Nyíregyháza, éveken át teljesített
itt szolgálatot, és házasságot is ebben a városban kötött.
Reviczky Imre nemesi származású katolikus családban
született 1896 novemberében a felvidéki Bánócon. A nagyváradi Honvéd és Hadapród Iskola elvégzése után bátyjaihoz hasonlóan az elsõ világháború harcterein teljesített
szolgálatot. Részt vett a második világháború eseményeiben is. 1942-ben már alezredes volt a keleti fronton, egy
zászlóalj vezetésével is megbízták. Késõbb Nagybányán
és Nyíregyházán szolgált, a X. közmunka-szolgálatos zász-

lóalj parancsnoka lett. Közel 40 ezer román és zsidó származású munkaszolgálatos tartozott parancsnoksága alá.
Tóth Sándor nyugalmazott ezredes visszaemlékezõ beszédében elmondta, Reviczky Imre megpróbált a munkaszolgálatosok életén javítani, megtiltotta bántalmazásukat.
Több ezer zsidót hívott be munkaszolgálatra 1944-ben,
megmentve ezzel õket a deportálástól. Késõbb ezért fegyházba zárták. 1950-ben elbocsátották a hadseregbõl, 52ben még a nyugdíját is elvették tõle. Ezt követõen 75 százalékos hadirokkantként Budapesten dolgozott. 1956-ban,
a forradalom kitörése elõtt a kormányszervek elismerték
addig tanúsított hõsiességét és ismét kapott nyugdíjat.1957ben halt meg. Temetése katonai tiszteletadás volt, katolikus pap és rabbi is búcsúztatta.
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EGÉSZSÉG

JÁRDA ÉS TÁBLÁK A KÓRHÁZNAK

Ajándékot kapnak azok a nyíregyházi nyugdíjasok,
akik részt vesznek az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság ingyenes szûrõvizsgálatán, amit az Idõsügyi
Tanács ajánlásával Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata szervez.

Térítésmentesen aszfaltozta le a szülészeti tömb elõtti
járdát és cserélte ki az épület bejáratánál lévõ csempéket
egy nyíregyházi vállalkozás. Az ajándékba kapott beruházást hétfõn meg is mutatták a sajtó képviselõinek. A bejáráson kiderült, a gazdasági társaság a Vállalkozók Nyíregyházi Egyesületének (VNYE) tagja. A civil szervezet kórházi információs táblákhoz is biztosított anyagi fedezetet.
Az egészségügyi intézmény egyébként idén már több 10
millió forint értékû vállalkozói felajánlással gazdagodott.
Dr. Adorján Gusztáv, a kórház fõigazgatója elmondta,
már korábban megkérték a helyi gazdasági társaságok vezetõit, ha lehetséges, akkor segítsenek olyan eszközök
megvételében vagy beruházások kivitelezésében, melyekre az intézménynek nincs forrása.

– Az itt lévõ vállalkozásoknak egy lehetõséget ajánlunk
és kérünk tõlük, hogy amennyiben tudnak, akkor segítsenek a megújult és megszépült telephelyeinknek még színvonalasabbá tétele miatt és hála istennek, ez nyitott fülek-

SZÛRÉSÉRT AJÁNDÉK

November 24-én, csütörtökön 10 és 16 óra között rendezik meg a Városi Rendelõintézetben (Szent István utca
14.) a prevenciós napot, amelyrõl minden résztvevõ értékes ajándékkal térhet haza az Unilever Magyarország
Kft. Háztartás-vegyipari Gyár Nyírbátor felajánlásából.
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szakemberei
Nevelõs János ügyvezetõ, Lakatos Tibor, a VNYE elnöke
és dr. Adorján Gusztáv fõigazgató
re talált és a Vállalkozók Nyíregyházi Egyesülete önzetlenül felajánlott segítségeket – mondta el dr. Adorján Gusztáv fõigazgató.
Az elmúlt idõszakban többek között egy játékgyártó
multicég és egy közismert nyíregyházi vállalkozó összesen
több tízmillió forint értékben vásárolt orvosi mûszereket a
kórháznak. A tömbkórház átadásán pedig a Vállalkozók
Nyíregyházi Egyesületének egyik mély- és magasépítéssel
foglalkozó cégvezetõje jelezte, szívesen nyújtana segítséget.
A NEV-ÚT Kft. ügyvezetõje azt vállalta, hogy a szülészeti
tömb elõtt lévõ járdát és járólapokat újítja fel. Összesen 150
négyzetmétert aszfaltozott le a NEV-ÚT Kft. a kórházi tömb
elõtt, 50 négyzetméteren pedig kicserélték a járólapokat. A
beruházás értéke több mint 500 ezer forint. A kórház vezetése arra hívta fel a helyi vállalkozók figyelmét, hogy továbbra
is szívesen várják a jótékony felajánlásokat.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

által végzett ingyenes egészségügyi szûrésen a szépkorúak részt vehetnek vércukor-, vérnyomás-, testzsír- és
tüdõkapacitás-mérésen is. A szûrések után pedig tisztítószerekbõl álló ajándékcsomagot vehetnek át.

MESEFALFESTÉS

EGYRE TÖBB A CUKORBETEG
Mindössze egy tûszúrás és fény derülhet arra, nem játszódik-e le az emberi szervezetben diabéteszes folyamat.
A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete minden évben
szûréssel összekötött elõadást szervez, ahol bárki tájékozódhat a sok esetben lappangó betegségrõl. Hétfõn, a
Diabétesz Világnapon a Váci Mihály Kulturális Központba várták a betegeket, hozzátartozóikat és azokat, akik
tenni szeretnének egészségük érdekében.
Az ingyenes szûrésen bárki ellenõriztethette vércukorszintjét és tanácsokat kaphatott, mit kell tenni azért, hogy
a betegség ne alakuljon ki. A rendezvényhez csatlakoztak
a Jósa András Oktatókórház szakemberei is.
Dr. Gaál Zsolt, a IV-es Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa kifejtette, amikor már igazán magas a vércukorszint, azaz 10 mm/liter fölötti, szájszáradás, vizelési inger, sok folyadék fogyasztása jelentkezik, a bõrön pedig fertõzések jelennek meg. Hozzátette, alattomos a betegség, hiszen gyakran csak a szövõdmények hívják fel rá a figyelmet.
Kialakulhat stroke, vese- vagy szívbetegség is.
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Az eseményen szórólapok és tájékoztató füzetek is az
érdeklõdõk rendelkezésére álltak, illetve útbaigazítást is
kaphattak, hogy egy esetlegesen fennálló problémával
hová kell fordulni.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

A Jobbrajzos Egyesület több mint félszáz rajzosa
színes mesefigurákkal és mesejelenetekkel színezi ki
a Jósa András Oktatókórház gyermekgyógyászati osztályának kórtermeit, illetve járóbeteg szakambulanciájának vizsgálóit, várótermét, valamint a kórház bejáratának környékét.
A programba több mint hatvan rajzos jelentkezett. Közülük többen korábban már elvégezték a jobb agyféltekés tanfolyamot, de folyamatosan bekapcsolódnak
a festésbe külsõsök is. A munkálatok a héten és a jövõ
héten tartanak, terveik szerint november 27-én kerül
fel az utolsó ecsetvonás.

2016. NOVEMBER 18.

KULTÚRA

FOLYAMATOS MEGÚJULÁSBAN A BESSENYEI TÁRSASÁG
Megyénk szülötte, Bessenyei György 1772-es Ágis tragédiája a hazai felvilágosodás nyitánya. Bessenyei a filozófus, a költõ, az író, Mária Terézia testõre olyannyira
jelen volt az utána jövõ évtizedek emlékeiben, hogy Nyíregyházán nevével jelzett társaságot alapítottak, halála
után alig 100 évvel. A kör mai utódánál új elnök, dr.
Kührner Éva kezdte el a munkát.

Dr. Kührner Éva

elszánt népszerûsítõje akarata szerint megalakult a Bessenyei György Irodalmi és Mûvelõdési Társaság. És ma
még mindig létezik – és ma is tagokat keres. Bánszki tanár urat tanítványa, dr. Nagy Éva követte az elnöki székben, aki nemrég dr. Kührner Évának, a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola fõkönyvtárosának
adta át a stafétát.

SZELLEMI PEZSGÉS
Azon túl, hogy ápolták Bessenyei hagyatékát, kiadatták
elfeledett mûveit, a filozófus életmûvéhez híven megjelent a
társadalomról gondolkodó jellege is. Mûvészek találkahelye
volt az egykori Bessenyei Kör, de helyt kaptak a tudományok mûvelõi is, kik rendre beszámoltak az új találmányokról, a röntgentõl a mikrobiológiai felfedezésekig. A társaság
kezdeményezte például a zeneiskola megalapítását is.

Bessenyeit a vallás és a
hit pártolói éppúgy elfogadták példaképnek, mint
az antiklerikalizmus hívõi.
Életmûve egyetemes,
mégis nemzeti irodalom.
A megyeszékhely, Nyíregyháza elsõ köztéri szobrát Bessenyei kapta. Városunk nagy tudású és nagy
akaratú emberei mindmáig óvják és szeretik írásait,
üzeneteit, példáját, világszemléletét, erejét, de még
a kétségbeesését is!

KULTÚRKÖRÜNK RÉSZE, FRISSÜLVE
A mai tagság ugyancsak a rendszerváltás elõtti civil
pezsgés szelét vitorlázta meg s kapcsolódott a már mûködõ Tudományos Ismeretterjesztõ Társulás, a Megyei Írócsoport, a Hangsúly Hangos Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat, a Kodály Társaság, s az akkor már mûködõ kulturális
intézmények köré. 2016 õszi évadnyitója a napokban, a
Belohorszky családról szóló emlékezés volt. Novemberben ’56 helyi eseményeit idézik meg, decemberben pedig a 317-ben született Szent Márton püspök élete lesz a
téma... s az esztendõ végére aktív és frissülõ honlappal,
majd Facebook oldallal várják ifjú tagjaik érdeklõdését.

A MI BESSENYEINK
A Bessenyei Kör 1898-as megalakítása után 1940-ben
Nyíregyházára szállították hamvait – pedig nemigen fordult meg minálunk! 1972-ben az õ nevét vette fel az akkori Tanárképzõ Fõiskola. 1987-ben dr. Bánszki István
fõiskolai docens, a késõbbi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium igazgatója, a felvilágosodás és a francia irodalom kiváló ismerõje és oktatója, a Bessenyei mûvek

Éva társasági tagként jól tudja, hogyan-miért alakult a kiegyezés utáni nagy polgárosodásban Nyíregyházán is a kulturális társulás. A fõispán és alispán, a polgármester, orvosok, tanárok, mérnök emberek, igazi értelmiségi társaságot
alapítottak, melynek létrejöttek különbözõ szakosztályai is.

„Én pedig azt tartom, hogy a mi nemzetünkben az
elmének minden tehetségei kitetszhetõképpen megvannak...” Bessenyei György
Megyénk szülöttjérõl teret neveztek el

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

FILM ÉS ÉPÍTÉSZET A JÓSA ANDRÁS MÚZEUMBAN
Túl a 300. filmen, Kéry Péter rendezõoperatõr legújabb munkájának bemutatóját tartják november 23-án 17 órától a Jósa
András Múzeum II. emeleti nagytermében.
Az alkotás a 19. századi nyíregyházi építõmestereket – köztük Kéry Józsefet, az alkotó dédapját –, az akkor épülõ várost, és
annak mai lenyomatát mutatja be.
A görög katolikus templom, a kórház, a
Móricz Zsigmond Színház, a megyeháza,
az Evangélikus Elemi Iskola, a Korona Szálló, a Kölcsey gimnázium és a Kossuth, a
Görögkeleti Egyház Parókiája, a törvényszék, a börtön, számos épület a Széchenyi
és Kossuth utcán, a Sóstói úton, a Báthory
és Malom utcán, a Bessenyei és Benczúr
téren, illetve egyéb nyíregyházi középületek és polgári házak mind-mind szerepelnek Kéry Péter Nyíregyháza XIX. század
végi építõmestereit bemutató legújabb filmjében. Az „Épül a város” Kéry Péter rendezõ-operatõr munkája illeszkedik hagyomá-

Kéry József építõmester
nyos helytörténeti filmjei sorába, de ezúttal személyes felfedezés is vezette a forgatást. Kutatásai nyomán bukkant a tényre:
dédapja, Kéry József tagja volt annak az építészgárdának, kik a frissen megyeszékhellyé vált város „építészeti megfogalmazásait” váltották valóra...
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

ÁTADTÁK A MEGYEI PRIMA-DÍJAKAT

Idén Prima-díjat kapott Kazár Pál, a Móricz
Zsigmond Színház zenei vezetõje (balról), Zsoldos Barnabás, aki 1974-tõl dolgozott a Magyar
Rádió Nyíregyházi Stúdiójában (jobbról a második) és N. Szabó József, a Nyíregyházi Egyetem
Társadalomtudományi Intézetének professzora
2016. NOVEMBER 18.

(jobbról). A zsûri minden évben egy különdíjat is
átad. 2016-ban ebben Botrágyi Károly grafikusmûvész részesült (balról a második). Nyíregyháza város különdíját 2016-ban dr. Jeneiné Makrai
Erika pedagógus, a megye különdíját pedig Makrai Zsuzsa tûzzománcmûvész érdemelte ki.
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SZOROS MECCS

ÚJ KAPUSEDZÕ

Óriási izgalmakat hozott a Fatum
Nyíregyháza nõi röplabdacsapatának
elsõ idegenbeli találkozója. A nyíregyháziak a Gödöllõ ellen jól kezdtek, de
végig szoros volt az állás az elsõ szettben. 24–23-nál játszmalabdája is adódott a Nyíregyházának, de innen fordítva nyertek a hazaiak. A második
szett is nagyon izgalmasan telt, de 25–
25 után már csak a Fatum szerzett pontot. Az egyenlítés után a vezetést is átvették a nyírségiek, majd kétórás játék
után 3–1-re megnyerték a találkozót.

Szerzõdést bontott a Nyíregyháza
Spartacus Szabó Attilával. A kapusedzõ 2015 óta irányította a hálóõrök
felkészülését, akik 48 bajnoki mérkõzésen összesen 39 gólt kaptak. Helyét Borsos Vilmos vette át. Az új tréner korábban dolgozott már együtt
Véber György vezetõedzõvel Mezõkövesden, és több korosztályos válogatott mellett is volt kapusedzõ. A
Szpari a hétvégén idegenben játszik
bajnokit, amikor a Békéscsaba vendége lesz.

NOVEMBER
SZOMBAT

12

NOVEMBER
SZOMBAT
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DOBOGÓN A KÉZISEK

SIMA GYÕZELEM

Negyedik idegenbeli mérkõzésén
lépett pályára a kézilabda NB I/B-ben
a Nyíregyházi KC. A férfi kézilabdások
a közvetlen rivális Mizse KC otthonában is jól kezdtek, és bár a védekezés
ezúttal nem volt olyan határozott mint
szokott, elöl rendre gólokkal fejezte be
akcióit az NYKC. Fordulás után már
kevesebb gólt kaptak a mieink, így a
Nyíregyháza 32–29-es sikerével elhozta a két pontot, és õrzi harmadik helyét
a tabellán.

A Salgótarjánt fogadta a Nyíregyháza Blue Sharks, a két csapat a korábbi
években több nagy csatát is vívott. Ezúttal azonban elmaradt az izgalom, a
cápák végig kézben tartották a mérkõzést, és magabiztosan nyertek. A végén
még az is belefért, hogy újoncokat avasson a Nyíregyháza. A Blue Sharks 82–
69-re gyõzött, és hetedik a tabellán. A
csapat vasárnap a MAFC otthonában lép
pályára, és a nyíregyháziak számítanak
a találkozó esélyesének.

„CARAMEL” EURÓPA-BAJNOK!
Székesfehérváron a WBO (Bokszvilágszervezet) nagypehelysúlyú Európa-bajnoki címe volt a tét, melyért a nyíregyházi Kovács Zoltán „Caramel” az orosz-tanzániai
Cosmas Cheka ellen küzdött. A tízmenetes
összecsapás komoly iramot, változatos, verekedõs küzdelmet hozott, melynek során
egyik bunyós sem maradt adósa a másiknak, ám az NYVSC Big Boxing ökölvívója
vitathatatlanul felülmúlta riválisát, s megérdemelten gyûjtötte be a rangos címet. Nagy
Lajos tanítványa magyar bajnokként a fõmérkõzést vívta a Felix Promotion gálán.
A nyíregyházi klub sikeres heteket tudhat a
háta mögött, Nagy Kitti a hatodik magyar bajnoki címét szerezte meg, és ezzel kiharcolta
az Európa-bajnokságon való részvétel jogát.

Kovács Zoltán „Caramel” kezét emelték
a magasba a címmeccs után

KEZDÉSKÉNT EGY
ARANY ÉS EGY EZÜST!
Remekül kezdõdött a szezon nyíregyházi
szempontból. Az elsõ kerekesszékes vívó
világkupa versenyt az olaszországi Pisában
rendezték, és az NYVSC kardozói kiváló
eredményeket értek el.
Veres Amarilla az elsõ napon ezüstérmet
nyert párbajtõrben, majd kardban végig jó
teljesítményt nyújtva aranyérmes lett! A
nyíregyházi sportoló Rióban a paralimpián
csapatban szerzett érmet, most pedig a gyõzelem mellett értékes ranglistapontokkal is
gazdagodott Pákey Béla mester tanítványa.
Csapattársa, Tarjányi István párbajtõrben és
kardban is bejutott a legjobb nyolc közé.
Az elõbbiben 8., az utóbbiban 6. lett. Ezekkel a helyezésekkel szépen menetel felfelé
a világranglistán az élmezõny felé. Istvánt
egy éve minõsítették át másik sérültségi
kategóriába, és azóta több jó eredményt is
elért, így van esély arra, hogy a következõ
paralimpián már õ is ott legyen.

Veres Amarilla Pisában szerzett
aranyérmével

RANGOS TEREMTORNÁK

Sajtótájékoztatón ismertette a tornák részleteit Kola János (Szabolcs Takarék), Kósa
Árpád (Sportcentrum), Szalacsi Árpád (Nyírerdõ) és Simon Norbert (Retró Rádió)
Két rangos kispályás labdarúgó terem- összdíjazás, és korábbi élvonalbeli játékotornát is rendeznek a következõ hetekben sok is pályára lépnek.
Nyíregyházán. November végén az öreg– Az ország minden pontjáról érkeznek
fiúk lépnek pályára, decemberben pedig játékosok és csapatok. Tudják, hogy szín5. alkalommal tartják a Szabolcs Takarék vonalas a rendezvény, ezért nagy az érKarácsony Kupát, melyre az ország több deklõdés, már most is sok gárda elküldte
pontjáról érkeznek együttesek.
nevezését – mondta Dajka László fõszervezõ.
A téli kispályás idény egyik legbiztosabb
A névadó szponzor a kezdetektõl támojele, hogy megkezdõdnek a teremtornák. gatja az eseményt, a sport pedig kiemelt
November végén immár ötödik alkalom- helyet foglal el a cég életében.
mal rendezik a Nyírerdõ – Retro Rádió
– Számunkra a helyi rendezvények és a
Kupát, mely az öregfiúknak, azaz a 35 év sport támogatása is kiemelten fontos. Egyetfelettieknek szól. A torna pénzdíjas, az elsõ len nyíregyházi központú hitelintézetként
három helyezett között 150 ezer forintot szeretnénk az ügyfeleknek kedveskedni
osztanak szét. 24 együttes indulhat, nevezni egy-egy ilyen eseménnyel is, hogy örömet
november 21-éig lehet, a tornát pedig no- okozzunk nekik – mondta Kola János, a
vember 26-27-én tartják a Bem iskola tor- Szabolcs Takarék ügyvezetõje.
nacsarnokában. Szintén a Bem iskola lesz
A Szabolcs Takarék Karácsony Kupát
a helyszíne az V. Szabolcs Takarék Kará- december 16–18. között rendezik. Nevezcsony Kupának, ahol 200 ezer forint az ni december 12-éig lehet.

SPORTPROGRAM
November 18., péntek 18.00 Continental Aréna, Fatum Nyíregyháza–Kaposvár nõi röplabdamérkõzés
November 19., szombat 18.00 Tiszavasvári úti csarnok, Nyíregyházi KC–Balassagyarmat férfi kézilabda-mérkõzés
November 20., vasárnap 11.30 Continental Aréna, Kölcsey DSE–DVSC II.
nõi kézilabda-mérkõzés

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 19., szombat 16.30 Fatum
Nyíregyháza–Kaposvár nõi röplabdamérkõzés közvetítése
November 20., vasárnap 18.00 Nyíregyházi KC–Balassagyarmat férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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PROGRAMOK

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

PROGRAMOK
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Vécsey utcai: november 18-án 16.00: Márton-napi Szöszmötölõ iskolásoknak.
Orosi: 22-én Ady Endre születésnapja: Õszikék versek.
A ROSELLA RÉGIZENE EGYÜTTES elõadására várják az
érdeklõdõket november 18-án 18.00 órától a Vikár Sándor
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskolába. A belépés ingyenes!
MADÁRIJESZTÕ-KÉSZÍTÉS. A Csiriptanya Játéktár programjai: november 19-én 9.30–12.30: Madárijesztõ készítése
– síkbáb. 24-én 14.00: Lyukas bevásárlószatyor készítése.
Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
AZ ÚJRAÉLESZTÉSRÕL. November 19-én 10.00 órától a
Jósavárosi Mûvelõdési Házban dr. Leszkoven János adjunktus, a Jósa András Oktatókórház Intenzív Terápiás Osztály
aneszteziológus orvosa tart elõadást az újraélesztésrõl.

SZALAGAVATÓK
AZ
MÛSORÁN
A Nyíregyházi Televízió folytatja a már több mint
egy évtizedes hagyományát: ezúttal is teret ad a középiskolások látványos szalagavatós produkcióinak.
Ebben az esztendõben több mint 15 középiskola jelezte, hogy szívesen látná viszont a végzõs diákok mûsorának összefoglalóját a Nyíregyházi Televízió képernyõjén. A hétvégén az Arany és az ÉVISZ diákjait kísérhetik figyelemmel a képernyõk elõtt. Vetítés: szombat
20.30, ismétlés: vasárnap 9.30, szerda 20.00.
MEGBOCSÁTÁS NAPJA. A Görögkatolikus Metropólia a
Megbocsátás napja elnevezésû rendezvényére várja az érdeklõdõket november 19-én a görögkatolikus parókiába (Bercsényi utca 7.), a Korzó Bevásárlóközpontba (Nagy Imre tér
1.), a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolába (Huszár tér 5.), illetve a Szent Atanáz Könyv- és Kegytárgyboltba (Bethlen Gábor utca 5.).
A NAGYSZÁLLÁSI TOROSNAP november 19-én 15.00–
22.00 óra között várja az érdeklõdõket a Nagyszállási Közösségi Házban (Arató u. 4.).
CANTEMUS „ZENÉLÕ VÁROSOK” BÉRLET – Párizs november 19-én 18.00 órától a Kodály Zoltán Általános Iskolában. Egy zenés idõutazásra invitálják a közönséget a reneszánsz zenétõl egészen napjaink muzsikájáig.
RETRÓ BÁL. November 19-én 19.00 órától a Zenith együttes közremûködésével tartanak Retró bált az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Információ: 42/462-400.
„JÉZUS ÉLETE”. A Pál Gyula Teremben november 19-éig
látogatható Aknay János, eF Zámbó István és Tábori Csaba
kortárs kitüntetett festõmûvészek Jézus élete címû kiállítása.
Csoportoknak a belépés díjtalan!

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 19., szombat 19.00 Emilia Galotti, Bemutató bérlet, Nagyszínpad
November 22., kedd 19.00 Emilia Galotti, Krúdy bérlet, Nagyszínpad
November 23., szerda 19.00 Emilia Galotti, Korányi
bérlet, Nagyszínpad
November 24., csütörtök 19.00 Emilia Galotti, Zrínyi
bérlet, Nagyszínpad
19.00 A fajok eredete, Õze bérlet, Krúdy Kamara
November 25., péntek 19.00 Emilia Galotti, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. november 21.,
16.30 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
ZENÉS ÁHÍTAT november 20-án 18.00 órától az evangélikus nagytemplomban. A Harmónia Kamarakórus egy tradicionális angol karácsonyi dalt énekel Nagy Péter karnagy feldolgozásában. Elhangzik Schroff Róbert: Psalmus 131. és dr.
Kovács László Attila: 44. Zsoltár (õsbemutató). A nagykállói
Cantarella kórus adventi énekeket ad elõ. A belépés díjtalan.
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: november 21-én 11.00: A mindentudás könyvtára – gyerekeknek.
Az Univerzum nagy kérdései. Elõadó: Rozman Béla. 16.30:
Helytörténeti esték VI. A Nyíregyházi Egyetem Központi
Könyvtára. Elõadó: dr. Bordé Katalin. 22-én 17.00: Bibliai
Szabadegyetem – Zwingli és Kálvin reformációs munkája.
Elõadó: Kormos Erik. 23-án 16.00: Szeretsz játszani? Tesztelnéd a tudásod? Kvízjáték középiskolások részére. Regisztráció a könyvtárban vagy online (www.mzsk.hu). 24-én 16.30:
A Bessenyei Társaság összejövetele. 25-én 17.00: Közönségtalálkozó Tilk-Lippai Mariann-nal, az ÉLETKEdv 2017 c. naplója kapcsán. Beszélgetõpartner: Bihari Albertné.
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EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD. November 24-én 17.00–19.00
óra között „Ételed legyen a gyógyszered” címû egészséges
életmóddal kapcsolatos elõadásra várják az érdeklõdõket. A
belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött – 30/964-6149.
Helyszín: VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Nyíregyháza, Toldi u. 23.
NÉPI KAVALKÁD. A Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában november 25-én Népi kavalkádot rendeznek. Program: 13.30 Mesemondó, versmondó verseny. 14.30–16.00
Népi kavalkád programsorozat. Mesevilág. Adventi koszorú
készítése. Erdõ, mezõ állatai zenével. Mókázzunk angolul!
Nyelvi játékok.

A PIRKADAT FIAI

A BOLDOGSÁG KLUB következõ foglalkozása november
22-én 17.00 órától lesz a Váci Mihály Kulturális Központban. Információ: 42/411-822.
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK Sz-Sz-B Megyei Egyesülete várja az érdeklõdõket „Fogyatékkal Élõk Mûvészeti Csoportjainak Találkozójára” és kreatív kiállítására november 23án 10.00 órától az Esély Centrumba (Tiszavasvári út 41. „C”
épület, konferenciaterem). A kiállítás november 25-éig tekinthetõ meg.
TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia Egyesület történelmi elõadássorozatra várja az érdeklõdõket. November 23-án 17.00: „Miniszterelnökök és társadalmi elit
Magyarországon 1914–1945 között” – Elitcsere a nyilaskereszt jegyében. A szélsõjobboldali koalíciós kormány 1944–
1945-ben. Elõadó: dr. Paksa Rudolf. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
EMLÉKKIÁLLÍTÁS. Mikita Viktor fotómûvész emlékkiállításának megnyitójára várják az érdeklõdõket a Pál Gyula Teremben november 24-én 16.00 órára. Köszöntõt mond Rendes Sándor sajtószóvivõ, a kiállítást a barát és pályatárs Boros György fotómûvész nyitja meg. A tárlat december 17-én
12.00 óráig tekinthetõ meg.

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN
A Tátra után a Fátra, vagyis Szlovákia legnyugatibb
hegysége lesz a Móricz Zsigmond könyvtárban a Turisztikai Klub következõ foglalkozásának témája november 22-én 16.00 órától. Hatvani Lajos vetítettképes úti élménybeszámolói elsõsorban a debreceni természetbarát kedvenceit, a magas hegyeket varázsolják a közönség elé. Az újabb és újabb kihívások, a
látvány, ami vonzza õt, s megmutatja élményeit mindazoknak, kik pénz, egészség vagy idõ híján nem juthatnak el a távoli helyekre.
A terep- és idõjárásviszonyok jelentõségével, de a
csomagolás mûvészetével is 47 éve, katonakorában ismerkedett. Nem nagyravágyó, õ Európa szerelmese.
A klub következõ foglalkozásának hírét keressék a
sajtóban, illetve a könyvtár honlapján!

Mihálka György (képünkön) lélek-portréit bemutató
kiállítás nyílt a Korzó Bevásárlóközpontban. A tárlatot
Szilágyi István harcmûvész ajánlotta a jelenlévõk figyelmébe. A megnyitón jelen volt Szõke Zoltán színmûvész, a Barátok közt c. televíziós sorozat Berényi Mikije is. A 20 év munkáját bemutató kiállítás a 2. emeleti
összekötõhídon fogadja a látogatókat év végéig.
SZABADFÕISKOLAI KURZUS. A Sola Scriptura Teológiai
Fõiskola szabadfõiskolai kurzust hirdet a reformáció 500.
évfordulójára (1517–2017) készülés jegyében, 2016. október–2017. április között. November 25-én 17.00: A Biblia
újszövetségi irataiban foglalt történelem, II. rész. Helyszín:
Kodály Zoltán Általános Iskola.
TÁRLAT. A Nagybányai Mûvészeti Líceum és a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium tanárainak közös tárlata a Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthetõ: november 25-éig.
ADVENTIKOSZORÚ-KÉSZÍTÉS. November 26-án 10.00
órától adventi koszorú készítésére várják az érdeklõdõket a
Jósavárosi Mûvelõdési Házban. Információ: 42/448-005.
KIÁLLÍTÁS. Nagy Lajos Imre szobrászmûvész In vitro címû
kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában november 26-áig
látogatható.
BATYUS BÁL. A Generációk Mandabokori Szociális és
Kulturális Egyesülete batyus jellegû bált rendez november 26án 19.00 órától a Mandabokori Mûvelõdési Házban. A szervezõk tombolafelajánlásokat szívesen fogadnak. Információ:
20/314-7998.
SPIRÓ KESERÛKOMÉDIÁJA. A Borbányai Mûvelõdési
Házban november 27-én 18.00 órától és december 3-án
19.00 órától Spiró György: Prah – Milliomosok címû egyfelvonásos keserûkomédiáját láthatják az érdeklõdõk Juhász Bori
és Kokas Róbert elõadásában. Információ: 42/491-295.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

AZ ELSÕ KISDEDÓVÓ 170 ÉVE NYÍLT
MEG VÁROSUNKBAN
Elek Mihály, Szabolcs vármegye alispánja 1842 januárjában egy kisdedóvó felállítását
kérte Nyíregyháza város tanácsától. Levelében kifejezett örömének és nagy bizakodásának
az volt az alapja, hogy a város
„minden jónak és erkölcsinek
meleg ápolásáról ösméretes”.
Nagy Sámuel tervezetet dolgozott ki a szükséges tõke elõteremtésére, amelyet az óvoda
létesítésére alakult választmány
csak annyiban módosított, hogy a kötelezõséget önkéntesség elvére változtatta, nem akart ugyanis „a minél
szélesebb körben megkedveltetni óhajtott óvoda kárára” tenni. Az adakozók mellett érdemes megemlíteni a
fõtanodákról hazaérkezett ifjak felajánlását, akik három
színielõadás rendezésével járultak hozzá a költségek elõteremtéséhez. A széles körû társadalmi összefogás eredményeként a város 1845-ben megvette az óvoda céljaira az Ér utcában a Dióssy-ház mellett lévõ vármegyei
tiszti lakot és az ennek tõszomszédságában álló városi
üres telket. 1846 tavaszán Lisznyiczki Imre helybeli
építõmester vezetésével megkezdõdtek az õszig tartó
építkezési munkálatok.
Közben a választmány felvette a kapcsolatot Buda-
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pesten Ney Ferenccel, a kisdedóvókat képzõ intézet igazgatójával, akinek a Nefelejts címû
munkája alapján összeállították
a kisdedóvó és a dajka kötelességeit. Az õ ajánlására az elsõ
kisdedóvó Grenerczy Andor
lett. E kiváló szakember vezetésével nyílt meg 1846. november 23-án, hetven gyermekkel
az elsõ Szabolcs vármegyei kisdedóvó intézet. Az óvodát elsõsorban a középosztály gyermekei vették igénybe, míg a pórnép és az úri nép idegenkedett az intézménytõl. Az elsõ tíz évben 847
„óvoncot” írtak be. A legtöbben (176-an) 1856-ban látogatták azt.
Az óvoda épületében 1848/49-ben katonai kórházat
rendeztek be, majd csak 1850 novemberében adták át
ismét eredeti rendeltetésének. Ekkor a már városi tanácsnokká és óvodafelügyelõvé kinevezett Grenerczy helyét Krajcsovics Pál foglalta el. „A város tanácsa szeretõ
gonddal vigyázta, valósággal dédelgette a vármegye elsõ
kisdedóvó intézetét”, amelyet az utódok az alapítás 145.
évfordulóján emléktáblával (képünkön) jelöltek meg.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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