4

3

OKOSMÉRÕ

KULTÚRA

PÁLINKANAP.
Szombaton Pálinkanapot és ezzel egybekötve falusi disznótort
szerveznek a múzeumfaluban.
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ÉRDEKESSÉG

TALÁLT TÁRGYAK.
Létezik talált tárgyak
osztálya. Az elveszett
holmikat egy külön helyiségben õrzik a polgármesteri hivatalban.
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GYALOGÁTKELÕ

8

10

LÉGSZENNYEZETTSÉG KÉSETT AZ ESKÜVÕRÕL

MÁR KINYÍLT A SZEGFÛ
Ugyan még nem a végleges állapotában, de már közlekedésre alkalmas a Szegfû
utca frissen kibõvített szakasza, mely mostantól 2x2 sávon fogadja az arra közlekedõket, több évtizedes szûkületet szüntetve meg a belváros vérkeringésében. Ettõl a
héttõl a mûszaki átadás zajlik, a szakemberek még dolgoznak a forgalmi rend „beállításán”, a lámpák hangolásán, s az utolsó kisebb simítások zajlanak. Ám az önkormányzati beruházásban részt vevõk azt szerették volna, ha enyhülne az elmaradhatatlan fejlesztési munkák miatt kialakult átmenetileg még nagyobb zsúfoltság,
így le lehet „tesztelni” a duplasávos részt. Viszont kérik, hogy most különösen körültekintõen közlekedjenek a Hunyadi és István utca közötti szakaszon! A Nyíregyháza közúthálózat-fejlesztési programjának részeként megvalósuló projekt hivatalos átadása heteken belül várható.

XXIII. ÉVFOLYAM 47. SZÁM
2016. NOVEMBER 25.

INDUL A KORISZEZON!

Kint még néhanapján árad a napfény és tombolnak a pluszok, de az Aréna mellett felállított sátorban már kicsik s
nagyok élvezik a mûjég adta téli örömöket. S talán nemsokára a végsõ döntés is megszületik egy évtizedek óta
dédelgetett álom, az önkormányzat által építendõ jégcsarnok kapcsán. A tömegsport mellett az élsport is fontos
Nyíregyházán, az idei év legjobbjait szerdán délután gálán ismerték el. (Részletek a 14. oldalon.)

Fotó: Szarka Lajos

SOSEM VOLT ENNYIRE FÉNYES AZ ADVENT NYÍREGYHÁZÁN!
Káposztás paszuly, libasültek, kürtõskalács és sztárvendégek. A karácsonyvárás, a szeretet ünnepére történõ lelki
felkészülés jegyében a hagyományokhoz híven az idei évben is ünnepi hangulatot teremtõ forgatag várja Nyíregyháza fõterén a helyi lakosokat és a megyeszékhelyre érkezõket 2016. november 25. és 2017. január 1. között.
A belváros már karácsonyi díszbe öltözött, ahol színes, színpadi programok várják majd a Kossuth térre
látogatókat. Az ünnepi fények, a hangulatos faházak, a
tizenhat méteres fenyõfa, az ínycsiklandozó karácsonyi illatok, a halk zene együttesen teremtik meg az ünnep varázslatát. Dr. Ulrich Attila alpolgármester a programsorozat sajtótájékoztatóján elmondta, az ünnepi
díszvilágítást november 27-én (advent elsõ vasárnapján) kapcsolják fel. A belváros díszkivilágításához hasz-

nált égõsor közel 9 kilométer hosszúságú, de idén is
világító díszfigurák, fényháló, oszlopokra szerelt díszfények és a városházát megvilágító jégcsap függöny teszi majd még ragyogóbbá az esti városközpontot. Ebben az esztendõben egy borbányai, 16 méter magas
fenyõ lehetett a Város Karácsonyfája, amely közel ötvenéves. Piros díszítést kap és több mint 3 kilométer
hosszú égõsor világítja meg.

45 FAHÁZZAL...
A vásári forgatag idén összesen 45 faházból áll, a hagyományoknak megfelelõen dísztárgyak, ajándékok, kézmûves és iparmûvészeti alkotások, karácsonyfadíszek,
ünnepi édességek, forró ételek és italok kaphatók majd
benne, de helyet kapnak az árusokon és vendéglátókon

kívül a kézmûvesek és termelõk is, na meg persze az ünnephez kapcsolódó építmények: a Mikulásház, a
foglalkoztatóház, a színpad, a betlehem és az adventi koszorú is.

SZTÁROK A SZÍNPADON
A Kossuth téren felállított színpadon színes programkínálat teremt karácsonyváró hangulatot minden kedden,
csütörtökön és vasárnap. Vasárnaponként sztárvendégek
szórakoztatják a közönséget. Nyíregyházára érkezik
Tolvai Renáta, Gáspár Laci és Dobrády Ákos is, kedden
és csütörtökön pedig helyi fellépõ csoportok, és iskolák
növendékei kedveskednek adventi mûsorral az érdeklõdõknek.
(Folytatás a 4. oldalon.)

NAPRÓL NAPRA

NOVEMBER

PÉNTEK

18

NOVEMBER

PÉNTEK

18

SPORT POHA-RAK

MÉZES REGGELI

Idén is megrendezték a Sport PohaRak világnapot hazánkban. A különleges készségfejlesztõ játékban tavaly
a magyaroknak sikerült megdönteni a
Guinness-rekordot. Most közel 7 ezren regisztráltak a versenyre, az egyik
helyszín a nyírszõlõsi Atanáz Ház volt.

Mézes Reggelire várták a Sóstóhegyi
Szabó Lõrinc Tagintézmény kisdiákjait
a helyi méhészegyesület termelõi. A kóstolással egybekötött figyelemfelkeltõ délelõtt célja volt, hogy a gyerekek megismerjék az aranysárga folyadék szervezetre gyakorolt jótékony hatásait.

NOVEMBER

PÉNTEK

18

NOVEMBER
SZOMBAT

19

AMERIKAI SAJTÓBAN

BÁLOZTAK A TÛZOLTÓK

A Sóstó Zoo legújabb lakóiról szóló
képek hamar bejárták a nemzetközi
sajtót. Fiete, a jegesmedve a New York
Post olvasói számára válhatott ismertté, ugyanis az online portál november
18-án a róla Balázs Attila által készített
képet is beválogatta a nap fotói közé.

Szombat este rendezték meg a nyíregyházi tûzoltók bálját a szabolcsi megyeszékhelyen, a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karának épületében. A
rendezvényen közel háromszázan vettek részt. A tûzoltók meglepetés tánccal is készültek.

NOVEMBER
SZOMBAT

19

NOVEMBER
SZOMBAT

19

KOSZORÚZTAK

GARABONCIÁSOK

A Kossuth Laktanyában az 1956. november 4-ei szovjet megtorlás áldozataira emlékeztek Debrecenben. Az
eseményen részt vett Rákóczi Ildikó is,
aki koszorút helyezett el Nyíregyháza
MJV képviseletében a mártír katonák
emléktáblájánál.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén
is önkéntes csemeteültetésen vettek
részt a Garabonciás Mûvészeti Iskola
Eötvös gyakorló telephelyének citerásai és népi énekesei a Sóstói-erdõben.
A karitatív tevékenységgel a levegõ
tisztaságát kívánják megõrizni.

NOVEMBER

HÉTFÕ

21

NOVEMBER

HÉTFÕ

21

95. SZÜLETÉSNAP

FÁT ÜLTETTEK

95. születésnapja alkalmából Váradi
Lászlónét köszöntötte Tormássi Géza
önkormányzati képviselõ. Éva néni ifjúkorában korcsolyabajnok volt, de 90
éves koráig minden héten úszott. Azt
üzeni, érdemes pallérozni az elmét és
az egészséges életmód is fontos.

Gyökereket és szárnyakat adunk
gyermekeinknek – ezt jelképezi az a
platánfa, amelyet az Apáczai Csere János Általános Iskola épülete elé ültettek el az intézmény diákjai az iskola
fennállásának 60. évfordulója alkalmából. (Balról Andó Károly igazgató.)

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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SAJTÓFOTÓ KIÁLLÍTÁS

Elsõ alkalommal látható Nyíregyházán
az immár 34. Magyar Sajtófotó Kiállítás,
a Váci Mihály Kulturális Központban. Az
idei pályázatra közel 240 fotográfus adott
be több kategóriában mintegy 7 ezer képet. A nagydíjat egy, a menekültválságról
készült sorozat nyerte el.
A 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. 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. A 34. Magyar
Sajtófotó Kiállítás nyíregyházi megnyitóján
dr. Ulrich Attila alpolgármester mondott köszöntõt, aki elmondta, fontosnak tartja, hogy
az ország legjobb fotós alkotásaival megõrizzék az utókor számára az újkori történelem legfontosabb eseményeit.
Az évek során a Magyar Sajtófotó Kiállításra küldött pályamûvek száma évrõl
évre jelentõsen emelkedett, általában
7500–10 000 fotó elbírálása a zsûri feladata. 2009 óta a pályázatot nemzetközi zsûri bírálja el.
A 34. Magyar Sajtófotó Kiállítás december 31-éig látható a Váci Mihály Kulturális
Központban.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

FELMENTIK A REKTORT
A Nyíregyházi Egyetem Szenátusa múlt héten kezdeményezte dr. Onder Csaba
rektor felmentését. Az intézmény a hírt közleményben erõsítette meg.

BOLDOG GYERMEKEKBÕL
BOLDOG FELNÕTTEK
1954-tõl november 20-án ünneplik világszerte a gyermekek jogainak világnapját. 1959-ben ezen a napon fogadták el
ugyanis „A gyermeki jogok nyilatkozatát”,
1989-ben pedig „A gyermekek jogainak
konvencióját”. Magyarország ehhez 1991ben csatlakozott. Ebbõl az alkalomból hívta meg közös eszmecserére a szakma képviselõit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Család, Esélyteremtési és Önkéntes ház.
Nyíregyházán az önkormányzat jelentõs részt vállal a gyermekek jogainak biztosításában. Ezeket kötelezõ és önként vállalt feladatokon keresztül valósítja meg. Ellátórendszert mûködtet annak érdekében,
hogy a gyerekek bölcsõdébe, óvodába járjanak. Nem kötelezõ, de a nyíregyházi
gyerekek minden évben kapnak ingyen
tanszercsomagot, ingyenesen megtanulhatnak úszni, nyáron pedig napközis táborban tölthetik idejük egy részét. Nyíregyházán széles az a kör, amelyen keresztül segítik a gyermekes családokat, hiszen
az összlakossághoz viszonyítva 15 százalékra tehetõ a 14 év alattiak száma. Közel
3700-an közülük rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, 1500an pedig halmozottan hátrányos helyzetûek. Dr. Krizsai Anita (képünkön), a nyíregyházi önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezetõje elmond-

ta, a konferencia célja, hogy a szakemberek belássák, az emberi jogoktól elválaszthatatlanok a gyermeki jogok. Hozzátette,
ha minél korábban történik egy esetnél a
beavatkozás, minél korábban kompenzálják a hátrányokat, annál inkább be tud
majd illeszkedni az egyén a társadalomba
és sikeres felnõtté válhat.
2016. január 1-jétõl összevontan mûködik a Család- és a Gyermekjóléti Központ,
amely nemcsak Nyíregyházán, hanem a
járás 15 településén biztosít speciális szolgáltatásokat. Probléma esetén pedig a
Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona tud segítséget nyújtani. Az önkormányzaton kívül civil szervezetek, egyesületek és alapítványok, illetve az egyházak is foglalkoznak a gyermekek védelmével.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
2016. NOVEMBER 25.

FEJLESZTÉS

JÖN AZ OKOSMÉRÕ ÉS AKÁR ÚJ KONDIPARKOK
AZ ALACSONYABB SZÁMLA

Fotó: KOM Zrt.

Két új kondiparkot alakított ki a NYÍRVV Nonprofit
Kft. Nyíregyházán. A Krúdy Gyula utcai sportpályán 11
szabadtéri kondieszközt állítottak fel, és a Dohány utcai tömbbelsõben is 11 sporteszközt helyeztek el. A két
kondipark kialakítása nettó 12 millió forintba került.
A Krúdy Gyula utcai sportpályán 3 kondieszköz a
gyermekek, 8 pedig a felnõttek számára biztosít mozgási lehetõséget. A tervek szerint a következõ évben
világítással szerelik fel a pályát, így sötétedés után is
használható lesz a létesítmény. A társaság a Dohány
utcai tömbbelsõben is kialakított egy kondiparkot, ahol
a statikus eszközök mellett szabadtéri kondigépeket,
gyaloglókat, forgó fitneszkarikákat, láblengetõt, lépegetõt és lábhintát állítottak fel.

A budapesti sajtótájékoztatón Nyíregyháza polgármestere (jobbról)
A lakossági és a közüzemi energiafelhasználás pontosabb mérése érdekében mérési hálózatot épít ki kísérleti
jelleggel a KOM Központi Okos Mérés Zrt. A tesztidõszak
alatt hatvanezer okosmérõt helyeznek ki országszerte
villamosenergia-, földgáz-, víz- és távhõfogyasztókhoz –
hangzott el a hétfõi budapesti sajtótájékoztatón, amelyen
dr. Kovács Ferenc polgármester is jelen volt.
A sajtótájékoztatón elhangzott, az okos mérõórák célja, hogy a felhasználóktól – információs és kommunikációs technológiákkal – egy éven át begyûjtött adatok alapján megismerjék azok fogyasztói szokásait, valamint kimutassák a megtakarítási lehetõségeket is. A rendszer elõnyei országosan és a felhasználó szintjén is jelentkeznek.
Ezek részben attól várhatók, hogy a fogyasztók egy
interneten és mobilon is hozzáférhetõ alkalmazással
(táv)vezérelni tudják vételezéseiket.

NYÍREGYHÁZA IS BEKAPCSOLÓDOTT
A 21 millió eurós projekt keretében 20 ezer víz-, gáz-,
áram- és távfûtési okosmérõ berendezést telepítenek az
önkormányzati partnerek segítségével a programba bevont
vállalatoknál. A fõváros öt kerülete mellett öt nagyváros,
köztük Nyíregyháza is részt vesz a kísérleti munkában, a
szabolcsi megyeszékhelyen a Nyírtávhõ Kft. telepíti az
okosmérõket. Dr. Kovács Ferencet azért is hívták meg a
fõvárosi programindító sajtótájékoztatóra, mert Nyíregyháza régóta élen jár a mérés szerinti elszámolásban és
bõven van tapasztalatunk. – Örülünk, hogy a példánk e

téren is felkeltette az országos érdeklõdést, s szívesen veszünk részt ebben az újabb mintaértékû projektben, hiszen ismert, hogy nemrégiben zárult a Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogramja.

ELSZÁMOLÁS TÉNYLEGES ADATOK ALAPJÁN
Joó László ügyvezetõ elmondta, Nyíregyházán már
megvannak azok a mérõeszközök, amelyekre szükség van
a mintaprojektben. Ezeknek az internetes hálózatba kötését fogják elvégezni, azokkal az adatgyûjtõ berendezésekkel, amelyek bekerülnek a társasházak lépcsõházaiba.
Az adatgyûjtõk a Központi Okos Mérés Zrt. honlapjára
feltöltik majd az adatokat, és itt a megfelelõ jelszóval a
fogyasztó és a szolgáltató is le tudja olvasni a mért értékeket. Ezek segítségével tervezni lehet az energiafogyasztást, a közös cél pedig az, hogy a tényleges fogyasztás
alapján hosszú távon havonta tudjanak elszámolni az ügyfelekkel.

MÁJUSBAN MÁR MÛKÖDHET A RENDSZER
A Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõje arról is beszámolt, hogy a
program közbeszerzési eljárásában novemberre születik
eredmény, ezt követõen indulhat a mintaprojekt eszközeinek a beépítése, ez március végéig tart majd. Nyíregyházán a távhõs lakások közel 90 százalékát vonják be a programba, és legkésõbb májusban már mûködik a rendszer,
megtörténhetnek az elsõ okos leolvasások.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

ESZKÖZÖK MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Keczkó János, a NYÍRVV Nonprofit Kft. osztályvezetõje elmondta, három évvel ezelõtt indult a kondiparklétesítési program a városban. Az idei fejlesztéssel már
15 helyszínen van lehetõségük a nyíregyháziaknak a
szabadtéri fitneszeszközök használatára. Az eszközöket úgy állították össze, hogy minden korosztálynak lehetõsége legyen a testedzésre. Hozzátette, a szabadtéri kondiparkok beváltották a hozzájuk fûzött reményeket. Népszerûek, nagy a látogatottságuk, hiszen a délutáni-esti órákban egy-egy eszközért sorban is állnak
az emberek. Emellett strapabíróak és különösebb karbantartást sem igényelnek.

ITT TORNÁZHATUNK:
Bujtosi Városliget; Örökösföld, Fazekas János tér; Robinson-domb; Kert köz; Sarkantyú utca; Borbánya: Alma
és Tímár utca; Sóstófürdõ, Tölgyes utca; Törpe utca;
Oros, Élet u.; Városi Stadion; Erdei tornapálya; Sóstógyógyfürdõ, Blaha Lujza és Krúdy sétány között.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

FELÚJÍTOTT KÖZÖSSÉGI TÉR A HUSZÁRTELEPEN
Közel 30 millió forintos uniós forrás segítségével, valamint Nyíregyháza önkormányzata és a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye együttmûködésének eredményeként felújították a huszártelepi Kapuházat. Az ünnepélyes átadáson az esélyegyenlõség jegyében mondott
köszöntõt Langerné Victor Katalin államtitkár. Kiemelte,
hogy a társadalmi felzárkózás egy nagyon komoly fogalom, a jövõ a gyermekekben rejlik, tehát velük együtt,
kézen fogva kell végigmenni az úton.
A szentelési szertartást Szocska Ábel, a Nyíregyházi
Görögkatolikus Egyházmegye apostoli kormányzója vezette, majd a résztvevõk egy emlékfát is elültettek. Az eseményen dr. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, az
önkormányzat jó partnerre talált a görögkatolikus egyházban. A kölcsönös bizalom és az együtt végigélt sokéves
peres eljárás is megerõsítette az együttmûködést. Az önkormányzat célja, hogy ez a korábban elhanyagolt városrész is fejlõdjön, az itt élõk esélyeket kapjanak, ezek alapja pedig a lakhatás, a munkalehetõség és az oktatás.

MAGVETÕ TANODA
Szabó Bernát Sándorné, a Sója Miklós Görögkatolikus
Óvoda és Általános Iskola intézményvezetõje elmondta, a
2016. NOVEMBER 25.

felújított Kapuházban a Magvetõ Görögkatolikus Tanoda
mûködik majd, de közösségi programokat is rendezni fognak a felzárkóztatás jegyében. Az ünnepélyes átadást és
szentelést követõen a Sója iskola tornatermében Erzsébet-

napi kenyérrel és egyennyakkendõvel megtartották a Csibeavatót, majd a megbékélés napján lezárták az Irgalmasság Szentévét.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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KULTÚRA

TOROSKÁPOSZTA ÉS HURKA IS LESZ A PÁLINKANAPON
(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Ulrich Attila alpolgármester sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy idén egy valódi kuriózummal bõvül az
adventi programkínálat Nyíregyházán. Szombaton (november 26-án) ugyanis Pálinkanapot és ezzel egybekötve falusi disznótort szerveznek a Sóstói Múzeumfaluban.
A téli idõszak a disznóvágások hagyományos idõpontja, nemzeti értékeink között pedig háromféle megyei eredetû pálinka is szerepel, ezért is kapcsolják össze egy rendezvényben a kulináris élvezeteket a Sóstói Múzeumfaluban. Az érkezõ vendégek figyelemmel kísérhetik a 9 órakor kezdõdõ disznóvágás minden fázisát, és 500 forintos
jegy ellenében megkóstolhatják azokat az ételeket, amelyek hagyományosan ezen alkalomhoz kötõdnek: a hagymás vért, a toroskáposztát, a hurkát és a kolbászt is.

MINÕSÍTIK A SZATMÁRI SZILVÁT
A jó ételekhez finom italok is dukálnak. A Pálinkaházban a megye legrangosabb pálinkafõzdéi, családi vállalkozásai kínálják majd a nagyvilágban is elismerést és rangot
szerzett italaikat, pálinkakülönlegességeiket. A rendezvényen a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend tagjai is felvonulnak, és ünnepélyes keretek között minõsítik a 2016. évi
szatmári szilvapálinkákat. A gasztronómiai élmények mellett olyan népzenei és színházi produkciók gondoskodnak
majd a jó hangulatról, mint a SzabadTáncMívesek, a Szatmár
Kamara, a Bab Társulat, Horváth Margit és Tóth Károly, a
Móricz Zsigmond Színház mûvészei, valamint a fiatal zenészekbõl álló, friss alapítású, saját meghatározásuk szerint „ethno-beat” stílusban muzsikáló Aurevoir. zenekar.
Mindezek mellett a Pálinkaházban új idõszaki tárlat nyílik,
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amely Baloghné dr. Kovács Matild fotómûvész csendéleteibõl ad válogatást. Az érdeklõdõk ismeretterjesztõ elõadást
hallgathatnak a pálinkafõzés törvényi hátterérõl, de terítékre kerülnek a népdalok is, melyeket dr. Kálmánchey Albert
pszichiáter fõorvos fog vallatóra „Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem...” címû interaktív elõadásában.

nek a neve. A férjjóslás másik, szintén gyakori módja volt az
ólomöntés. A leendõ férj foglalkozására következtettek belõle. Ezeket a praktikákat ki is próbálhatják a látogatók. Az otthon maradt családtagok vásárfiáját a népi kirakodóvásárban
vásárolhatják meg. A gyerekek szórakoztatásáról pedig a falusi játszóudvar játékai gondoskodnak.

FÉRJJÓSLÁS ÉS VARÁZSLÁS

INGYENES BUSZJÁRATOK INDULNAK

A skanzen munkatársai felelevenítik az András-napi hagyományokat is. Ez a jeles nap a néphit szerint ugyanis férjjóslásra
és varázslásra is kiválóan alkalmas volt. A Nyírségben szokás
volt az András-napi derelyefõzés. A lány 8–10 cédulára fiúneveket írt, s a cédulákat a derelyébe gyúrta. Amelyik derelyét a
fõzõvíz elsõnek felvetette, úgy hitték, az lesz a jövendõbelijé-

A Pálinkanap belépõjegy vásárlása nélkül látogatható. A helyszín megközelítését ingyenes buszjáratok is biztosítják, amelyek 8.30, 10.00, 12.00 órakor
indulnak a nyíregyházi vasútállomástól, és 15.00, illetve 16.00 órakor szállítják vissza az utasokat a múzeumfaluból.

2016. NOVEMBER 25.

ÉRDEKESSÉG

SZAMURÁJKARD A TALÁLT TÁRGYAK KÖZÖTT
Talán nincs is olyan ember, aki élete során közterületen ne hagyott volna már el valamit. Legyen ennek oka a
lyukas zseb, vagy éppen a szórakozottság, nemcsak pénztárcákat, kulcsokat veszítünk el, de vittek már be biciklit, szamurájkardot és talicskában hagyott fémtárgyakat
is a polgármesteri hivatal B épületének földszinti ügyfélfogadójába.
Bizony, létezik talált tárgyak osztálya. Az elveszett holmikat egy külön helyiségben õrzik a polgármesteri hivatalban. A jogszabály szerint, ha valaki talál egy tárgyat az
utcán, annak kötelessége nyolc napon belül a dolog elvesztõjének, tulajdonosának átadni. Ha ez nem vezet eredményre, akkor be kell vinni azt a polgármesteri hivatal B
épület földszinti ügyfélfogadójába, ahol az illetékes ügyintézõ átveszi tõle. Ezzel egyidejûleg pedig – amennyiben erre a jogszabály lehetõséget biztosít – megnyilatkoztatják a találót arról, hogy igényt tart-e a talált dologra.
Errõl jegyzõkönyv készül, amibe a városlakó adatai is rögzítésre kerülnek – tudtuk meg dr. Grósz Pétertõl, az Igazgatási Osztály osztályvezetõjétõl, aki hozzátette, ha a jogos tulajdonos személye megállapítható, a hivatal visszaszolgáltatja neki a holmit.

HETENTE TÖBBSZÖR IS...
– A talált tárgyakat a leadástól számított egy évig õrzi a
hivatal – folytatta. Az osztályvezetõtõl megtudom, leg-

Fotó: illusztráció

Elõfordul, hogy elveszett kerékpárt is bevisznek a polgármesteri hivatalba
gyakrabban pénztárcákat, kulcsokat és ritkábban kerékpárokat visznek be hozzájuk, de bármi elõfordulhat, amiket az állampolgárok közterületen elveszítenek: még
szamurájkardot és talicskában hagyott fémtárgyakat is
adtak már le hozzájuk.
– Heti két-három alkalommal kerül hivatalunkhoz talált tárgy, leggyakrabban a rendõrség által. Ezeket az elvesztett dolgokat a tulajdonos a tulajdonjogának igazolása, és az elvesztett dolog, valamint az elvesztés körülmé-

nyeinek pontos leírása után hivatalos átadás során vissza
is kaphatja.

VAN, HOGY SENKINEK NEM HIÁNYZIK...
Persze, elõfordul olyan eset is, hogy nem derül fény az
elvesztett holmi tulajdonosának kilétére, nem is keresi azt
senki, és még a találója sem jelentkezik érte, ilyenkor a
hivatal értékesíti azt.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

NYÍLÁSZÁRÓCSERE TÉLEN? IGEN!
A nyári programok idején nem tudta ablakait, ajtóit kicserélni, nem volt rá ideje, esetleg pénze? Télen is megoldható!
A téli nyílászárócserénél
azonnal érezhetõ a változás, eltûnik a hidegérzetünk, komfortosabbá válik
lakásunk és nem utolsósorban több ezer forintot spórolhatunk a fûtésszámlán.
Átlagosan egy fûtésszezon
alatt 20–30 százalék fûtésköltséget takaríthatunk meg.
Sokan ódzkodnak a téli
hónapokban a nyílászárócserétõl. Természetes, hogy
ilyenkor olyan gondolatok
merülnek fel az emberben,
hogy „Nem akarok éjszakára ablak nélkül maradni”,
vagy „Nem szeretném,
hogy az egész lakás áthûljön”, esetleg „Ilyen hidegben nem is lehet beépíteni
az ablakokat, hiszen a purhab nem szárad meg”.
A Hársfalvi Kft. ezeket a
tévhiteket szeretné most eloszlatni.
Egy precízen, de gyorsan
és szakszerûen dolgozó csapatnak nagyon rövid idõ elegendõ az ablak kicseréléséhez. Természetesen, nem
fognak nekiesni és kibontani az összes ablakot/ajtót,
aztán vagy befejezik a beépítést aznap, vagy nem.
A szakemberek szobáról
szobára haladnak, amelyek
lezárhatóságának köszönhetõen nem kell számolni
a lakás teljes lehûlésével.
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Tehát a nyitott falnyílással
tulajdonképpen csak rövid
ideig kell megbékélnünk, de
ezt betudhatjuk egy alapos
szellõztetésnek is.
Hideg, fagyközeli idõben
is ugyanúgy elvégezhetõ a
munka, mint az év bármely
más szakában. Annyi a különbség, hogy ilyenkor a nyílászáró-szerelõ szakemberek
speciális téliesített anyagokkal dolgoznak, mint például
a purhab, mely alacsony hõmérsékleten is gyorsan köt,
így nem kell napokat vagy
heteket várni ennek száradására. Minden egyéb tulajdonságukban megegyezik a többivel, mind tartósságban,
mind erõsségben.
Lényeges még megemlíteni azt is, hogy a téli hónapokban tudjuk a legtöbb
energiát megtakarítani egy jó
hõszigetelésû nyílászáróval,
hiszen, ahogy az ügyfelek
mondani szokták: „Ezekkel
a régi ablakokkal csak az utcát fûtöm!”.
Garázsunk gyakran képezi házunk részét, így ennek

szigetelése sem elhanyagolható.
A Hársfalvi Kft. által forgalmazott garázskapuk
alapáron tartalmazzák a 4
centiméteres szigetelést,
ezzel hozzájárulva a hõveszteség elleni küzdelemhez. Továbbá a hõszigetelt
kapuk masszívabbak, az
élettartalmuk hosszabb és
nagyobb biztonságot is
nyújtanak.
A téli szezon kiválóan alkalmas a benti munkálatokra is. Az utólag szerelhetõ
belsõ ajtók egyedi méretre
gyártva, kedvezményesen
megvásárolhatóak, 2017.
évi beépítéssel.
Cégünk, a HÁRSFALVI
Kft. magasabb kedvezményeket, további téli AKCIÓKAT és egyedi téli árakat
kínál ügyfeleinek. Akciónk
keretében egyes termékeinket magasabb mûszaki tartalommal kínáljuk alapáron.
Nem elhanyagolható
tény, hogy továbbra is a teljes helyreállítási munkákat
elvégzi, amennyiben szükséges, a Hársfalvi Kft. saját
kollégákkal.

NE AGGÓDJON A TÉLI IDÕJÁRÁS MIATT, ÖN CSAK
JÓL JÁRHAT A NYÍLÁSZÁRÓCSERÉVEL.
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KÖZLEKEDÉS

FÓLIÁVAL LETAKART TÁBLÁK?
A 36-os számú fõút Tiszavasvári–Nyíregyháza közötti szakaszán közlekedõ autósok már néhány hete furcsa, fekete fóliával letakart közlekedési táblákra figyelhetnek fel az út mentén. Hogy mit rejthetnek ezek, eddig sokan csak találgatták, mi
azonban utánajártunk...

Egyesek szerint a környezõ településekrõl akarják kitiltani a kamionokat, hogy az
ott élõk nyugalma érdekében, ezek a gépjármûvek inkább a nyugati elkerülõ irányába fordulva, az autópályán tegyék meg a
nagyobb távolságokat, de mint kiderült,
korántsem errõl van szó. Velkei Lilla, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs
osztályvezetõje arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy az Országos Rendõr-fõkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. képviselõi a korábbi évek
tapasztalatait áttekintve megállapodtak a
téli közúti közlekedés biztosítására vonatkozó együttmûködésben. Megállapították,
hogy rendkívüli idõjárási körülmények esetén a közúti forgalom fenntarthatósága érdekében indokolttá válhat a 7,5 tonna
össztömeget meghaladó gépjármûvek közlekedésének korlátozása.
A tilalom bevezetéséhez országszerte így
ilyen korlátozó táblákat helyeztek ki, amelyekrõl csak abban az esetben kerül le a
fekete fólia – ideiglenesen –, ha azt az idõjárás indokolttá teszi. A kommunikációs
osztályvezetõ hozzátette, a korlátozás esetleges bevezetésérõl, illetve feloldásáról az
Útinform ad majd tájékoztatást a közúton
közlekedõk számára.

LÁTHATÓSÁGI GYALOGÁTKELÕK
Újabb láthatósági gyalogátkelõhelyet
festettek fel a Bethlen Gábor utcán, a Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola
elõtti útszakaszon. Idén még két helyszínen lesz piros zebra, a Korányi Frigyes utcán a temetõ hátsó bejáratánál, valamint
a Kossuth és a Dohány utca csomópontjánál. Ezzel a 2011-ben elkezdett program
eredményeként már a város 16 pontján
válik biztonságosabbá a közlekedés.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, az önkormányzat 2011-ben
kezdte el a láthatósági zebrák felfestését.
A helyszíneket a rendõrségi baleseti statisztikák alapján választották ki, illetve
arra is figyeltek, hogy az iskolák és óvo-

dák megközelítése a gyerekek és szüleik
számára biztonságos legyen.

HÁROM ÚJ ÁTKELÕ
A láthatósági zebrák felfestése mellett
idén a NYÍRVV Kft. még három útszakaszon hagyományos gyalogátkelõhelyet is
kialakít. A Család és a Szalag utca keresztezõdésénél már épül a zebrához szükséges járdakapcsolat és közvilágítás. Ugyancsak gyalogátkelõt és járdát létesítenek a
Huszártelepen a Móricz és az Orgona utca
csomópontjában. A jövõ héten pedig elkezdõdik a Kemecsei út és a Hadobás sor
új zebrájának kialakítása is.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

GOMBAMÓDRA NÕNEK
A SÁTORGARÁZSOK TÉLEN

A hideg idõ beköszöntével, egyre többen döntenek úgy, hogy még a havazások
és a jegesedés elõtt, autóik védelmében,
sátorgarázsokat állítanak fel. Erre azonban
szigorú szabályok vonatkoznak.
– Az a városlakó, aki sátorgarázst szeretne felállítani, a szükséges kérelmet le tudja
tölteni a NYÍRVV Nonprofit Kft. honlapjáról, majd a kitöltött dokumentumot ezt követõen vissza tudja juttatni a parkolo2@nyirvv.hu vagy a varosuzemeltetes@nyirvv.hu e-mail címekre, de a
NYÍRVV Hõsök terén található parkolási
ügyfélszolgálatán is kérvényezhetõ személyesen mindez – tudtuk meg Barca
Balázsnétól, a NYÍRVV Nonprofit Kft. parkolási csoportvezetõjétõl.
Sátorgarázsokat október 15. és április 15.
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között lehet felállítani, de az „építésre” szigorú szabályok vonatkoznak.

NEM MINDENHOL LEHET
– Kizárólag merõleges parkolókban, a
forgalom akadályozása nélkül van lehetõség sátorgarázs felállítására. A kiemelt és
az I-es parkolási zónákban nem lehet sátorgarázst létesíteni, a II-es zónában is csak
bizonyos helyszíneken engedélyezhetõ.
Jellemzõen a lakóhely melletti parkolóba
adjuk ki a bérleti engedélyeket. A közterület bérleti díja 3505 Ft/hó – magyarázta.
Bár az utóbbi években a felére esett vissza
a kérelmezõk száma, jelenleg még így is
170 igénylés érkezett be a társasághoz, elsõsorban a lakótelepekrõl, Örökösföldrõl és
a Jósavárosból.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2016. NOVEMBER 25.

EGÉSZSÉGÜGY

LÉGSZENNYEZETTSÉG: ÉRDEMES FIGYELNI!

KÓRHÁZI LÁTOGATÁS
Az Idõsügyi Tanács képviselõi látogattak el a Jósa András Oktatókórházba. Az intézményben dr. Adorján Gusztáv fõigazgató mutatta be a szervezet tagjainak a kórház
életében bekövetkezett változásokat.

Néhány portálon és a közösségi médiában is, a napokban mellbevágó hírek különbözõ adatokkal láttak napvilágot arról, hogy kiemelkedõen szennyezett a levegõ Nyíregyházán. Mint kiderült: ez így messze nem igaz, de tény,
hogy most az átlagosnál jobban kell figyelnünk.
Lapzártánkkor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztálya tájékoztatása szerint Nyíregyházán a szálló por
légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke november
21-én túllépte a tájékoztatási, 22-én pedig a riasztási küszöbértéket. Ennek ellenére 2007 óta ez a legjobb év, hiszen eddig csupán 13 nap volt, amikor a légszennyezettség meghaladta az egészségügyi küszöbértéket. Rozinka
Zsolt Illés, a megyei kormányhivatal Környezet- és Természetvédelmi Fõosztályának vezetõje elmondta, ennek
egyik oka, hogy míg több nagyvárosban három-négy mérõállomás is van, tehát átlagolhatnak, addig Nyíregyházán csak egy van, a Széna téren, kifejezetten légszennyezett területen. Amikor szél- és csapadékmentes az idõjárás, valamint erõs felmelegedés és lehûlés váltja egymást,
az elkeveredési réteg nagyon szûk. Ha az adatokat nézzük, késõ délután, amikor az emberek befûtenek, emelkedni kezd a légszennyezettség. Ez éjféltõl enyhén csökken, de a reggeli csúcsforgalom újra ront a számokon, majd
késõ délelõtt javulnak az értékek. A meteorológiai elõrejelzések szerint az esti, kora reggeli órákban a légszennyezõ anyagok további feldúsulása várható, a levegõminõségben javuló tendencia késõbb valószínû.

TANÁCSOK A SZENNYEZETT NAPOKRA
A szállópor-szennyezettség éjszaka a legmagasabb,
ezért az esti és reggeli órákban lehetõleg kerüljék a szabadban végzett megterhelõ fizikai munkát, vagy sporttevékenységet, és a szellõztetést a déli, kora délutáni órákban végezzék. A légszennyezettség ismételt romlását elkerülendõ kérik, csökkentsék a személygépjármûvek használatát, lehetõség szerint utazzanak tömegközlekedéssel,
kerékpárral vagy gyalogosan, valamint fûtésnél a szilárd
tüzelés helyett a gáztüzelést részesítsék elõnyben. Továbbá felhívják a lakosság figyelmét, hogy a saját és környezetük egészsége érdekében tartózkodjanak a kerti hulladék és a lábon álló növényzet nyílt színi égetésétõl. Veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedõk, az idõsek és a kisgyermekek. Javasolják, hogy õk kerüljék a szabadban való hosszabb idejû tartózkodást.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
Az Országos Légszennyezettségi Mérõhálózat honlapján (www.levegominoseg.hu), illetve a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztály honlapján
(http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/) tájékozódhatnak az
aktuális levegõminõségi adatokról.

GYEREKEK SEGÍTENEK GYEREKEKNEK

Az orvosi vizsgálat, vagy a kórházi tartózkodás minden
gyermek számára nehéz. Az idegen helyzet, és már maguk a fehér köpenyes orvosok is, legyenek bármilyen kedvesek, félelmet váltanak ki belõlük. Ezt az érzést szerette
volna kortársaiban enyhíteni az 5 éves Ignácz Nátán és
testvére, a 10 éves Ignácz Bereniké, akik a napokban több
táska plüssállattal sétáltak be édesanyjukkal a kórház gyermekosztályára. A történet különlegességét az adja, hogy
az ötlet ráadásul a gyermekek fejébõl pattant ki.
– Egyszer voltunk vizsgálaton a kórházban és akkor
azt mondták nekem az ápolók, hogy mivel ügyes vol-
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tam, választhatok magamnak egy játékot. Ez nagyon jólesett, de úgy döntöttünk, nem hozunk haza egyet sem,
mert már kevés volt a dobozban és szerettük volna, ha
más gyerek is örülhetne neki. Kigondoltuk a testvéremmel, hogy mivel otthon több olyan játékunk is van, amivel már nem játszunk, odaadjuk a beteg gyerekeknek.
Elmondtuk anyáéknak és szépen rendbe is tettük a plüssöket. Van, amelyik illatos és anya azt direkt úgy mosta
ki, hogy meg is maradjon ez rajta – avatott be az elõzményekbe a 10 éves Bereniké, aki testvérével kedden
már meg is örvendeztette az állatokkal a beteg gyerekeket a kórház gyermekosztályán. (Szerzõ: Bruszel Dóra)

A fõigazgató beszámolójában kitért a nagy, nyíregyházi beruházásokra, ezen belül is a Tömbkórház Projektre,
amely a betegek életét könnyíti meg. A tájékoztatón elhangzott, most már a betegnek egy ajtón kell bemenni és
gyakorlatilag az egész kórházat bejárhatja anélkül, hogy
közben ki kellene menni az épületbõl. Ráadásul a kórház
tervei között szerepel egy 360 férõhelyes, egyszintes parkolóház építése, egy MR gép beszerzése, és a várossal
összefogva egy óvoda is épül a kórház területén, hogy az
ott dolgozók munkaidejük egy része alatt biztonságban
tudhassák gyermekeiket.

– Az Idõsügyi Tanácsot sok minden érdekli. Fõleg olyan
témák, amelyek az idõs emberektõl eljutnak a tanács tagjai
felé. Az egészségügy, a kórházi ápolás nagyon kényes terület. Vannak panaszok és sajnos kevesebb dicséret, annak
ellenére, hogy ez a gyönyörû épület elkészült. Kíváncsiak
voltunk rá, hogy a valóságban milyen ez. Sok kérdésre választ kaptunk a fõigazgató úrtól, s látjuk, hogy egy minden
szempontból európai szintû épületkomplexummal gazdagodott Nyíregyháza – mondta el Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

NEKROLÓG
2016. november 22-én gyászlobogó került a levéltárra. 72 éves korában meghalt dr. Nagy Ferenc
nyugalmazott igazgató. Sokan ismerték, szerették,
hiszen tanított Ibrányban és a Nyíregyházi Fõiskolán, dolgozott szakfelügyelõként, a múzeum igazgatóhelyetteseként, a mûvelõdési ház vezetõjeként.
Elkötelezett volt a múlt kutatása és megismertetése
iránt. A levéltár igazgatóhelyetteseként, majd 15
évig igazgatójaként sokat tett azért, hogy kitáruljanak az addig zárt archívum kapui és az írott források nemzetközivé fejlõdött konferenciákon, hangulatos történelmi délutánokon és különbözõ kiadványokon keresztül közkinccsé válhassanak. A Rétköz, illetve Ibrány társadalom- és gazdaságtörténetének, valamint anekdotáinak feltárása mellett nagy
érdeklõdésre számot tartó kötetet jelentetett meg a
nyíregyházi zsidóság pusztulásáról. Szakmai munkáját a megye emlékplakettel, Ibrány díszpolgári
címmel, a kulturális kormányzat pedig a kiemelkedõ levéltárosi munkáért járó Pauler Gyula-díjjal ismerte el. Munkatársai, ismerõsei emlékezetében
mint örökké tevékenykedõ, jókedvû, figyelmes, szívhez szólóan beszélõ, szeretetre méltó ember marad meg.
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PORTRÉ

LAJOS BÁ’ MÉG AZ ESKÜVÕJÉRÕL IS ELKÉSETT
Kétszer infarktust kapott a lelátón, tapasztalt már magán depresszióra utaló tüneteket, fájt a feje, volt fülzúgása, 1978. március 24-én pedig még a saját esküvõjérõl is
elkésett. Ha a Nyíregyháza Spartacusról van szó, Szabó
Lajos a végleteket képes át- és megélni...

(Fotó: Trifonov Éva)

Bizonyára kevesen vannak, akik ne találkoztak volna már
jártukban-keltükben Lajos bá’-val, aki közlekedési polgárõrként hétköznap reggelente és délutánonként sárga mellényében a diákok biztonságos közlekedését segíti, hétvégente pedig Szpari emblémákkal telitûzdelt uniformisra
cseréli öltözékét. 1953 óta hidegben és melegben, esõben
és verõfényes napsütésben, kivétel nélkül – néhány betegséget leszámítva – ott áll minden egyes meccs alatt a lelátón és vezeti a „kiabálást”. Az elmúlt több mint 60 év alatt,
ahogy õ mondja, futballtörténész vált belõle. Mindent dokumentál: az összes meccset, a gyõzelmeket, döntetleneket, vereségeket, a gólarányokat, a pontokat, az edzõi nyilatkozatokat és még ki tudja, mennyi mindent...

ÖTÉVES KORA ÓTA JÁR KI
A törzsszurkoló Lajos bá’-val, akirõl talán nem túlzás
azt állítani, hogy nélküle szinte már Szpari meccset sem
rendeznek, nem nehéz összebarátkozni. Egyszer, a Váci
Mihály Kulturális Központ elõtt elegyedtünk szóba, és úgy
köszöntem el tõle, „Hajrá Szpari!” Azóta nem telik el úgy
hét, hogy ne látogatna meg minket a szerkesztõségben.
Így akarva vagy akaratlanul, hála neki, naprakész információkkal rendelkezünk a csapat életével kapcsolatban.

LAJOS BÁ’ A KABALAGYEREK
Szabó Lajost óvodáskorában ötévesen, 1953-ban vitték
ki elõször Szpari meccsre. Azóta, a betegségeket leszámítva, nem hagyott ki egy mérkõzést sem.
– Már ötéves koromban beválogattak labdaszedõnek.
Akkoriban összesen hat labda volt, nem annyi, mint most.
Én voltam a vezér labdaszedõ. Emlékszem, egyik meccsen
az Egyetértés ellen játszottunk bajnoki meccset. Megkértek a játékosok arra, hogy ha megszerezzük a vezetést,
dugjam el a labdákat. Így is cselekedtem. Papp Szuszka
11-esbõl gólt szerzett, vezettünk. Onnantól kezdve, ha
kiment a labda, eldugtam azokat a pálya szélén lévõ sövény közé. A meccs végére már csak egy labda maradt,
nem értette az ellenfél, hova lett a többi. Az utolsóval szép

lassan sétáltam vissza a pályára, húztam az idõt. Amikor
vége lett a mérkõzésnek, a bozótból szedtem elõ a labdákat. Akkor a bíró azt mondta: ez a gyerek nyerte meg
maguknak a meccset. Ettõl kezdve hurcolt is magával a
Nyíregyháza Spartacus – mint kabalagyereket. Kaptam
mezt, cipõt... 10 évesen már én voltam a vezéralak, én
vezettem a kiabálást. Késõbb én írtam a szövegeket is, a
Szpari slágert, a himnuszokat. Hogy mit jelent nekem a
csapat? A nagybetûs MINDENT.

KIAKADT AZ ANYÓS
– 1978. március 24-én házasodtam meg. 16.30-kor
lett volna jelenésem a római katolikus templomban,
de a Szpari meccs 16.00-kor kezdõdött. Felöltöztem
esküvõi szerelésbe, a párom és anyám tudta, késni
fogok a ceremóniáról, mert nem hagyhatom ki a
meccset. Anyám csak annyit mondott: ez lesz már
egy esküvõ, fiam, anyósod ki fog akadni. Én csak
annyit feleltem: annyi baj legyen. Háromnegyed hatkor lett vége a mérkõzésnek, addig a templomban
várt rám a násznép.

SÁLAKTÓL KARPERECEKIG
Lajos bá’-nak szparis zászlója, kitûzõje, sapkája, gyûrûje, jelvénye, sála, karperece, nyakkendõje, és még aranyozott nyaklánca – benne a szöveggel: Hajrá Szpari – is
van. Ezeket szinte mindet magára aggatja a meccseken.
Bár tõle tudom meg, minden mérkõzésre mást vesz elõ,
attól függõen, hogy az A, B vagy a C jelû táskáját viszi
magával, ami a szparis kiegészítõket tartalmazza. Persze,
ezek mellett elengedhetetlen kellék a Spartacus dossziéja
is, hiszen ebbe vezeti a meccsek után az adatokat.
Lajos bá’ azt mondja, úgy tervezi, még a saját koporsójából is vissza fog térni Szpari meccset nézni. Számára a Nyíregyháza Spartacus unicum, ez jelenti a mindent. Bár most
hetek óta ismét fejfájástól és fülzúgástól szenved, ráadásul
kezdi magán észrevenni a depresszió tüneteit is, hiszen hõn
áhított csapata az utóbbi idõszakban nem tudott gyõzni, azt
mondja, már nem élne túl még egy infarktust... Ezért bízik
benne, hamarosan ledózerolja az ellenfelet kedvenc csapata és büszke lehet majd rájuk...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

EGY NYÍREGYHÁZI FITNESZMODELL SIKEREI
Szakál Gréta (20) életében kiskora óta heti rendszerességgel jelen van a mozgás, a sport. Háromévesen kezdett jazzbalettra járni, majd általános iskolás és gimnazista évei alatt szenvedélyévé vált a röplabda, és edzõterembe is szívesen járt. A nyíregyházi lány másfél éve döntött úgy, hogy hobbiról professzionális szintre emeli a
testépítést – azóta pedig megállíthatatlan.
– Másfél éve találkoztam elõször azzal a súlyzós edzéssel, ahol nem az volt a cél, hogy A-ból B-be juttassuk el az
adott súlyt, hanem az, hogy mindezt test- és izomtudatosan
végezzük. Edzõm hozzáértésének és segítségének köszönhetõen beleszerettem ebbe a sportba. Az edzések során láttuk, hogy az izomzatom és a jó genetikám megfelelõ lenne
a versenyzéshez, bár már az elején tudtam, hogy ez rengeteg munkával és lemondással fog járni, de amit a fejembe
veszek, azt véghez viszem, így áprilisban már a Magyar
Kupa színpadán álltam – emlékezett vissza Gréta.

DOBOGÓN A MAGYAR BAJNOKSÁGON
Az ambiciózus lány rengeteg áldozatot hozott álma
megvalósítása érdekében. – Õszinte leszek, nagyon szeretek enni és szórakozni is, de kitûztem magam elé egy
célt. Egy olyan célt, amit mindenáron el akartam és akarok érni. Minden álom lemondásokkal és küzdelmekkel
jár, de tudom, hogy megéri. Nem bántam, hogy én péntek
este is az edzõteremben voltam, amíg a barátaim már az
esti bulira készülõdtek – mesélte.
Gréta elsõ fitneszversenyére áprilisban került sor, a
Magyar Kupa színpadán mutatta meg magát három kategóriában. Ezt követte a Fitbalance Nemzetközi Kupa, ahol
két kategóriában is sikerült ezüstérmet szereznie.
– A legbüszkébb az október 30-án megrendezett Magyar
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Bajnokságon elért helyezésemre vagyok. Több híres fitneszmodellel mérettethettem meg magam, és egy nagyon
erõs, illetve népes mezõnyben megszereztem a felnõtt kategória 3. helyezését. Elképesztõen örültem – mondta a modell, aki számára a szezon utolsó versenye a Superbody volt.

HOSSZÚ ÚT ÁLL ELÕTTE
A fiatal lány követi álmait, ám elõreláthatólag azt tervezi, hogy a 2017-es versenyeket kihagyja. – Nem kell

megijedni, mindezt csak azért tenném, hogy a 2018-as
szezont a lehetõ legjobb formámban tudjam végig csinálni. Nagyobb, de ugyanakkor nõies izomtömeget szeretnék színpadra vinni, amellyel külföldön is meg tudom állni a helyem. A késõbbiekben szeretnék Európabajnokságokon, világbajnokságokon is indulni, illetve
az USA-ban különbözõ rangos versenyeken – árulta el
Gréta.
(Szerzõ: Farkas Fanni)
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SZÉPKORÚAK

TABUTÉMÁK A SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJÁN
Egészségesebb és tovább él az, aki idõskorban is él
szexuális életet – ez derült ki a Kelet-Magyarországi
Szépkorúak Akadémiája aktuális elõadásán, Nyíregyházán. Dr. Jászberényi József tabuk nélkül járta körül a
témát a Váci Mihály Kulturális Központban. A tanár azt
hangsúlyozta, hogy az idõseknek nem szabad lemondani a testi szerelemrõl sem, mert az teljessé teszi az életüket.
– Nem tudhatni, hogy mégis mi az új technika és remélem, megtanítják! – a kíváncsiság hajtotta a nyíregyházi
Kaczor István Sándort, hogy meghallgassa a Szerelem és
szexualitás idõskorban címû elõadást. A blikkfangos cím
nemcsak érdeklõdõket, de még nyugdíjas párokat is elcsábított a Váci Mihály Kulturális Központba. Õk is azt mondták, felkeltette a kíváncsiságukat a tabudöntögetõ téma.

TABUK NÉLKÜL
Nagyon sok házasság már a kezdetektõl fogva azon romlik el, hogy ezeket a dolgokat az emberek nem beszélik
meg egymással.
Többek között az idõskori szexuális élet elõítéleteirõl,
a legújabb orvosi kutatások eredményeirõl, a csodatablettákról, sõt a szexualitás egészségügyi hasznáról is beszélt
dr. Jászberényi József a Váci Mihály Kulturális Központban. A Zsigmond Király Egyetem felnõttképzési igazgatója hozzáfûzte, szerencsére annak a generációnak, amely
az 1960-as években volt fiatal felnõtt, már nyíltan és tabuk nélkül lehet az idõskori szexualitásról beszélni. A ta-
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rokat. Ráadásul ebben a korban sokkal érzelmesebbé és
intimebbé válnak az együttlétek. Ezekre alapozva hozzátette, az idõsebbek bátran beszéljenek errõl a témáról és
életük alkonyán is éljék meg a szerelem erejét.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

nár azt hangsúlyozta, a szerelem és a testiség nem csak a
fiatalok kiváltsága.
– Tabutémák ebben a generációban nincsenek, igazából az elõadónak az a feladata, hogy a nehezebb vagy a
szemérmességet is legyõzhetõ témákról is nyíltan és õszintén beszéljen, és az üzenet éppen az, amit hangsúlyoztam, hogy nem szabad abbahagyni, nem érdemes abbahagyni, ha van egy társam, szerelmem. Ne higgyünk azoknak az elõítéleteknek, hogy a szerelem és a szexualitás
nem vonatkozik a 60 év feletti emberekre! – tette hozzá
dr. Jászberényi József.

ÉRZELMESEBB, INTIMEBB IDÕSKORBAN
Dr. Jászberényi József azt is elmondta, hogy most már
orvosi tanulmányok is bizonyítják, hogy az idõskori szex
meghosszabbítja az életet, és egészségesebbé teszi a pá-
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TOP 100

NYÍREGYHÁZI SULIK A TOP 100-BAN
Idén is elkészítette a HVG a magyarországi középiskolák rangsorát. A legjobb 100-ba három nyíregyházi
oktatási intézmény is bekerült: a Krúdy Gyula és a Kölcsey Ferenc Gimnázium, illetve a Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Iskola is.
A rangsor készítõi ismét a matematikai és a szövegértési
kompetenciamérés, a magyar-, a matematika-, a történelem- és a nyelvi érettségi eredményeit, valamint a végzõsök felvételi eredményeit vették figyelembe. Utóbbinál változás, hogy az idén a felsõoktatásba bekerült diákok átlagpontszáma alapján rendezték sorba az intézményeket.

A KRÚDY AZ ÉLVONALBAN
Idén a 10 legjobban teljesítõ vidéki középiskola rangsorában a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium a harmadik helyet nyerte el. Kéner Beatrix, intézményvezetõhelyettes kérdésünkre elmondta, eredményükhöz hozzátartozik, hogy az iskola végzõseinek 90 százaléka tesz
évrõl évre sikeres emelt szintû érettségit és jut be az ország legjobb egyetemeire. Nyelvvizsgája szinte minden
végzõsnek van, sokan felsõfokú bizonyítvánnyal vagy több
nyelvismeretet igazoló okmánnyal rendelkeznek. Kiemelt
feladatként kezelik a diákok versenyekre való felkészítését. A legutóbbi legszebb eredményük az volt, amikor egy
tanulójuk az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
magyar nyelv és irodalomból elsõ helyezést ért el.

A KÖLCSEY A LEGEREDMÉNYESEBBEK KÖZÖTT
A 2014/2015. tanév adatai szerint a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium a 49. helyezést érte el az ország
száz legjobb gimnáziumának rangsorában. Márk Attila
Olivértõl, az intézmény igazgatójától megtudtuk, az érettségi vizsga eredményeinek átlaga alapján elért helyezés
kiemelkedõ országos teljesítményt mutat magyar nyelv és
irodalom tantárgyból. A közép- és emelt szintû érettségi
vizsga összesítése alapján országos 1. helyezést értek el 6
éven át, 2010-tõl minden évben. Ezen felül az idegen nyelvek érettségi vizsgaeredménye az országos 70. helyre, a
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A Nyíregyházi Televízió képernyõjén a hétvégén a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium végzõseinek szalagavatós mûsorát tekinthetik meg.
Vetítés: szombat 20.30, ismétlés: vasárnap 9.30, szerda 20.00.
matematika tantárgy a 79. helyre sorolta az iskolát. A felsõfokú felvételi eredmények tükrében az országos 26.
helyet érte el a Kölcsey, amely az elmúlt 6 év legjobb
eredménye.

ELÕRETÖR A BETHLEN IS
A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Mûvészeti Iskola is bekerült a HVG szerint
Magyarország legerõsebb gimnáziumai közé. Gáll Ottó,
az intézmény igazgatója hangsúlyozta, nem is az országos 97. helyre a legbüszkébbek, hanem arra, hogy a megye harmadik legjobb gimnáziumaként a méltán nagyhí-

rû Krúdy és Kölcsey gimnáziumokkal „egy lapon” emlegetik õket. A Bethlen az egyetemekre felvett diákjaik felvételi pontszámai alapján országos kilencedik, magyar
nyelv és irodalom érettségi eredmények alapján országos
nyolcadik, történelemérettségi eredményeik alapján pedig országos második helyen végzett.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

FIATALOKRÓL A HELLONYIREGYHAZA-N
Interjúk, hírek, események... A nyíregyházi iskolások életérõl folyamatosan olvashatnak a www.
hellonyiregyhaza.hu weboldalon is.
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CSÜTÖRTÖK
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NOVEMBER
PÉNTEK
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ESZKÖZÖK

BAJNOKI CÍM

A Magyar Diáksport Szövetség a
Sportért Felelõs Államtitkárság támogatásával a 2015-ben életre hívott A Sport
Legyen a Tied! programot a nagy sikerre való tekintettel a 2016-os évben
is megvalósítja. A kezdeményezés fõ
célja, hogy növelje a sportágak utánpótlásbázisát. A napokban több nyíregyházi iskola is eszközöket kapott,
hogy népszerûsítse a sportágakat.

A 2016-os évben három országos bajnoki cím, öt ezüstérem és két bronzérem
mellett több bajnoki pontszerzõ helyezéssel a Denevér Egyesület csapata lett
a Trail-O Országos Összetett Bajnokság
idei gyõztese. A Trail-O a tájékozódási
futás speciális szakága, amelynek szabályrendszere úgy van kialakítva, hogy
mozgásukban korlátozott emberek is
részt tudjanak venni a versenyeken.

DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKAT

Az év sportolói és edzõi: Pákey Béla vívómester, Veres Amarilla paralimpiai bronzérmes,
Helebrandt Máté gyalogló olimpikon, Pokrovenszki József atlétaedzõ, valamint Sallai József
nyugalmazott testnevelõ, akinek fél évszázados kiemelkedõ teljesítményét ismerték el
NOVEMBER
SZOMBAT
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VASÁRNAP
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ÉLMEZÕNYBEN

VERETLENÜL

A BVSC Õszi Kupán szerepeltek a
Nyíregyházi Sportcentrum úszónövendékei a hétvégén. A delfin és cápa korosztályú úszók mindkét korcsoportban
elhozták a legsikeresebb versenyzõnek járó kupát, Barna Bianka és
Barkóczi Roland személyében. A nyíregyháziak összesen 15 érmet szereztek, amivel az országos ranglista élmezõnyébe kerültek.

Vácon rendezték az Ülõröplabda
Magyar Bajnokság második fordulóját.
Sérülések és betegségek tizedelték meg
a Nyíregyházi Sportcentrum együttesét,
így egy teljesen szokatlan összeállításban voltak kénytelenek pályára lépni.
Ez sem vetette vissza a teljesítményüket, a Tatabányát, a Nagykanizsát és a
Budapest csapatait is magabiztosan
verték.

KÉT GYÕZELEM UTÁN KUPAMECCS
A Kaposvár és a TFSE ellen is magabiztosan gyõzött legutóbbi két bajnoki mérkõzésén a Fatum Nyíregyháza nõi röplabdaegyüttese, és ezzel feljött a tabella második helyére az NB I-ben. A nyírségiek
vasárnap a Budaörs gárdáját fogadják a
Magyar Kupa visszavágóján. Az elsõ
meccsen idegenben is nyert a Fatum, így
most is a játszma esélyese. Ha továbbjut, a
következõ körben az MTK lesz a mieink
ellenfele. Itt a két csapat december 20-án
találkozik a Continental Arénában.
Nõi röplabda NB I tabella: 1. Békéscsaba 18 p. 2. Fatum Nyíregyháza 15 p. 3.
Vasas 12 p. 4. Jászberény 12 p. 5. Gödöllõ
10 p. 6. MTK 9 p. 7. UTE 8 p. 8. Kaposvár
6 p. 9. Budaörs 3 p. 10. TFSE 3 p. 11. Palota 0 p.

Vasárnap a Magyar Kupában játszanak a
röplabdások

Idén is megrendezték a Városi Sportgálát, melyen jutalmazták azokat a sportolókat, edzõket, testnevelõket, akik 2016-ban
eredményesen képviselték a város színeit
hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon. Itt adták át az év legjobbjainak járó díjakat is. Az idei esztendõben az
év sportolója Helebrandt Máté gyalogló lett,
aki Rióban az olimpián, a 20 kilométeres
versenyszámban a 28. helyen végzett. Az
év parasportolójának Veres Amarillát választották, aki a riói paralimpián egyéniben
5., csapatban bronzérmes lett. Az Európabajnokságon ezüst-, a Világkupán bronzérmet szerzett a kerekesszékes vívó. Az év
edzõje a két sportoló felkészítõje, Pokrovenszki József atlétaedzõ és Pákey Béla vívómester lett. Munkásságának elismeréseként Sallai József nyugalmazott testnevelõ,
utánpótlásedzõ is elismerésben részesült.
Ötven éve dolgozik a kosárlabdázásért,
ebbõl négy évtized alatt ezernél is több
gyereket tanított meg kosarazni és számos
országos bajnoki címet szerzett városunknak. További díjazottak:
A kiemelkedõ nemzetközi eredményeket elért sportolók és edzõik: Agárdy Vilmos sportlövõ, Junior EB 1., edzõ: Veres
Andrea. Fazekas Csaba kosárlabda, U18
„B” divíziós EB 4., edzõ: Pethõ Ákos. Kovács Richárd ökölvívás, Ifj. EB 5., edzõ:
Nagy Lajos. Tarjányi István kerekesszékes
vívás, EB kard csapat 6. hely, VK kard egyéni 6., edzõ: Pákey Béla. Dr. Szokol Dianna
úszás, Senior EB 1.
A város sportjáért 2016-ban végzett kiemelt támogatásukért és példaértékû társadalmi szerepvállalásukért járó díjakat kapták: Continental ContiTech Magyarország
Kft., Jókay László ügyvezetõ igazgató.
Master Good Kft., Bárány László ügyvezetõ. Bige Holding Csoport, Bige László elnök-vezérigazgató.
Sportágak díjazottai, csapataik és egye-

SPORTPROGRAM
November 26-27., szombat-vasárnap
Zrínyi Tornacsarnok, MediBall OB
November 27., vasárnap 13.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–
SZEOL labdarúgó-mérkõzés
November 29., kedd 17.00 Continental
Aréna, Fatum Nyíregyháza–Budaörs
röplabda Magyar Kupa mérkõzés
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sületük legjobbjai: Nõi kézilabda: Hrabina
Inez, Kölcsey DSE. Nõi kosárlabda: Farkasinszki Orsolya, Nyíregyházi Kosársuli
Utánpótlás Kosárlabda Egyesület. Nõi labdarúgás: Kovács Kinga, Nyírség Nõi Sport
Club. Nõi röplabda: Nelmaira Valdez,
Fatum Nyíregyháza. Ülõröplabda: Domonkos András, Nyíregyházi Sportcentrum. Nõi
asztalitenisz: Laskai Írisz, Nõi Asztalitenisz

Club. Férfi kézilabda: Kaplonyi Zoltán,
Nyíregyházi Kézilabda Klub. Férfi kosárlabda: Nagy Krisztián, Nyíregyházi Kosárlabda Klub. Férfi labdarúgás: Rubus Tamás,
Nyíregyháza Spartacus FC. Amerikai foci:
Tóth Gábor, Nyíregyháza Tigers Amerikai
FC. Vízilabda: Molnár Kristóf, AQUA SE.
Teke: Szlovenszki Tibor, Nyíregyházi Teke
Klub. Tenisz: Fucsovics Márton, válogatott
teniszezõ. Lövészet: Vareha Attila, Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület. Golf:
Závaczki Bálint, magyar és osztrák bajnok.
Kerékpár: Balogh Zsolt, Vini Bike Egyesület. Harcmûvészet: Berencsi Tímea, Ezüst
Csikó Egyesület; Torda István, Spirit SE;
Vaskó Dániel, Tai-Qi Boxing Harcmûvészeti Egyesület. Erõemelés: Kulcsár Dávid, Keletereje Powerlifting Club; ifj. Szimcsina
Mihály, Keletereje Powerlifting Club.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 27., vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus–SZEOL labdarúgómérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu
2016. NOVEMBER 25.

PROGRAMOK

PROGRAMOK
SZICÍLIA ÉS TÜKÖRORSZÁG. A Bencs Villa programjai:
november 29-én Gaál Gyõzõ idegenvezetõ tart filmes elõadást 17.00 órától Szicíliáról, valamint minden hétköznap
9.00 és 17.00 óra között megtekinthetõ Mihálka György festõmûvész Egy turista Tükörországban címû kiállítása.
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.
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Vécsey utcai: november 25-én 16.00: Adventi Szöszmötölõ ovisoknak. 28-án
11.00: A Vécsey Olvasóklub találkozója. December 2-án
16.00: Karácsonyváró Szöszmötölõ iskolásoknak. Sóstóhegyi: december 1-jén 15.00: Tobozmanók készítése.
Örökösföldi: december 2-án 16.00: Mikulásváró ügyeskedõ.
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: november 25-én 17.00: Közönségtalálkozó Tilk-Lippai Mariann-nal,
az ÉLETKEdv 2017 c. naplója kapcsán. Beszélgetõpartner:
Bihari Albertné. 28-án 16.30: Mûvészportrék – zenébe csomagolva 3. Bemutatkoznak: Lukács Gábor és Szikora Tamás
festõmûvészek. 29-én 10.00: Ringató – Vedd ölbe, ringasd,
énekelj! 17.00 (Kamaraterem): Költõk egymás közt. Költõi
est. Vendégek: Térey János és Kürti László. 17.00 (Konferenciaterem): Bibliai Szabadegyetem – Próféciák a XVI–XVIII.
században. Elõadó: Hegyes-Horváth Géza. 30-án 10.00: Babaangol. December 1-jén 14.00 (Gyermekkönyvtár): Mesék
a szeretetrõl. 2-án 16.30: Az Átutazók Mûvészeti Egyesület
kiállításának megnyitója (megtekinthetõ: december 29-éig).
RATKÓ-DÍJ ÁTADÁSA. A Hangsúly Mûvelõdési és Mûvészeti Alapítvány, a Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat és a Ratkó
József Olvasótábori Egyesület várja az irodalomszeretõket
november 25-én 18.00 órától a Ratkó József-díj átadásának
ünnepségére a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermébe.
TÉLIFA-KÉSZÍTÉS. A Csiriptanya Játéktár programjai: november 26-án 9.30–12.30: Téli fa készítése vegyes technikával. December 1-jén 14.00: Ajándékkészítés mikulásra. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
JÓSAVÁROSI ÜNNEPVÁRÓ. A Jósavárosi Mûvelõdési Házban november 26-án 10.00 órától adventi koszorú készítésére, november 30-án 17.00 órától karácsonyi ajándékkészítésre várják az érdeklõdõket. Információ: 42/448-005.
BATYUS BÁL. A Generációk Mandabokori Szociális és
Kulturális Egyesülete batyus jellegû bált rendez november 26án 19.00 órától a Mandabokori Mûvelõdési Házban. A szer-

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 26., szombat 11.00 Vuk, Babszem Jankó
bemutató bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,
Mikszáth bérlet, Nagyszínpad
November 28., hétfõ 19.00 Emilia Galotti, Kölcsey
bérlet, Nagyszínpad
November 29., kedd 10.00 Vuk, Süsü bérlet, MÛvész
Stúdió
19.00 Emilia Galotti, Széchenyi bérlet, Nagyszínpad
19.00 A pillangók szabadok, Bérletszünet, MÛvész
Stúdió
November 30., szerda 10.00 Vuk, Szaffi bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Emilia Galotti, Arany bérlet, Nagyszínpad
December 1., csütörtök 10.00 Vuk, Tarzan bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Emilia Galotti, Móricz bérlet, Nagyszínpad
December 2., péntek 10.00 Vuk, Törpapa, MÛvész
Stúdió
19.00 Emilia Galotti, Déryné bérlet, Nagyszínpad
2016. NOVEMBER 25.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Tóth Imre (10. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. december 2., 17.00 óra.
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas
János tér 8. fszt.,
Móra-terem.

KÖZMEGHALLGATÁS
December 5-én 13.00–14.00 óráig a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évrõl közmeghallgatást
tart az Árpád utca 41. szám alatti Nemzetiségi Házban.
vezõk tombolafelajánlásokat szívesen fogadnak. Információ:
20/314-7998.
FOTÓALBUM-BEMUTATÓ. A Nyíregyházi Zsidó Hitközség várja az érdeklõdõket november 27-én 15.00 órától Csutkai Csaba: Ahol szétoszlik a világosság címû fotóalbumának
beszélgetéssel egybekötött bemutatására, a Mártírok tere 6.
szám alatt.
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.
ÉLETREVALÓK címmel tudományos szimpózium és filmvetítés várja az érdeklõdõket a Krúdy Gyula Art Moziban.
November 28-án 17.30-tól „A fogyatékkal élõk a mai magyar társadalomban” címmel Vitál Attila (NYE), majd ezt követõen 17.45-tõl „Megtört testek” – A fogyatékosság ábrázolása napjaink filmjeiben címmel dr. Drabancz M. Róbert (NYE)
elõadását hallgathatják az érdeklõdõk. 18.00 órától Till Attila: Tiszta szívvel címû filmje kerül levetítésre. Információ:
www.krudymozi.hu.
TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia Egyesület történelmi elõadássorozatra várja az érdeklõdõket. November 30-án 17.00: „Miniszterelnökök és társadalmi elit
Magyarországon 1914–1945 között” – Az irodalmi elit a
Horthy korszakban. Elõadó: dr. Buda Attila. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
A SZÍV KLUB következõ foglalkozása november 30-án 17.00
órától várja az érdeklõdõket a Városmajori Mûvelõdési Ház-

SZÜLETÉSNAP KIÁLLÍTÁSSAL

OROSI ADVENT
November 25-én 16.00: Ünnepi fények felkapcsolása, adventi koszorú megszentelése és az elsõ adventi
gyertya meggyújtása. Helyszín: XX. sz. Emlékpark.
November 30-án 17.00: „Karácsonyi horgolda”. Karácsonyi horgolt díszek készítése (anyagot biztosítanak:
cérna, horgolótû) – várják az ügyes kezû és horgolni
tanulni vágyó hölgyeket. Kondor Tiborné horgolt munkáinak kiállítása (megtekinthetõ: december 20-áig).
Helyszín: Herman Ottó Általános Iskola könyvtára.
December 2-án 16.00: Második adventi gyertya
meggyújtása. Az orosi Herman Ottó Általános Iskola
diákjainak mûsora. Mikulás érkezése – minden gyerek, aki a programon jelen van, mikuláscsomagot kap
ajándékba. Helyszín: XX. sz. Emlékpark.
(Rossz idõ esetén minden programot az orosi
Herman Ottó tagiskola ebédlõjében tartanak meg.)
Részletek: www.nyiregyhaza.hu.
ban, ahol dr. Papp Zsuzsanna fõorvosnõ „A cukorbetegséget
megelõzõ állapotok és a szívbetegségek” címmel tart elõadást.
TÁNCHÁZ. A Városmajori Mûvelõdési Házban november
30-án 20.00 órától tartanak táncházat Márton Attila és a Szikes Zenekar közremûködésével. A belépés díjtalan!
„SZEMTÕL SZEMBEN...” A 20 éves Fehér Bot Alapítvány
várja az érdeklõdõket a „Szemtõl szemben – Fogyatékosok
helyzete Nyíregyházán” konferenciájára. Helye: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Kamaraterem. Ideje: december 1-jén 10.00 óra. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
MEGEMLÉKEZÉS a Székely Hadosztály megalakulásáról és
tevékenységérõl december 1-jén Nyíregyházán, a Hõsök terén 17.00 órától.
A FÉRFI ILLATA. M. Szlávik Tünde A férfi illata címû kötetének bemutatója december 1-jén 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtár Kamaratermében.
GRAFIKUS-KIÁLLÍTÁS. Botrágyi Károly grafikusmûvész
kiállítása nyílik december 2-án 16.00 órától a Nyíregyházi
Városi Galériában. Köszöntõt mond Andó Károly, Nyíregyháza MJV önkormányzati képviselõje, valamint Kovács Géza,
a Tiszadadai Közgyûlés tagja. A kiállítást Németh Erika szobrászmûvész nyitja meg, amely január 7-én 12.00 óráig várja
a látogatókat.
EMLÉKKIÁLLÍTÁS. Mikita Viktor fotómûvész emlékkiállítására várják az érdeklõdõket a Pál Gyula Teremben. A tárlat
december 17-én 12.00 óráig tekinthetõ meg.

Három kiállítással ajándékozza meg látogatóit születésnapján, december elsején, a Jósa András Múzeum. Természetesen régészeti bemutatóval is találkozik
az ünnepen a látogató. A „Kripták, temetkezések, leletek” a múzeum XVII–XVIII. századi leletanyagát kínálja: ékszereket, textileket, méltóság jelképet. Hasonló
értéket képvisel a Petõfi Irodalmi Múzeum vendégkiállítása, mely 2013-ban, Weöres Sándor születésének 100.
évfordulójára készült. „A megmozdult szótár” az irodalmi kiállításokra jellemzõ hagyományos elemeket ötvözi a legmodernebb multimédiás, interaktív nyelvi játékokkal. A harmadik kiállítás híres lengyeleket mutat
a Rzeszówi Regionális Múzeum grafikai gyûjteményébõl. Hegyi Katalin, a PIM fõmuzeológusa, dr. Németh
Péter címzetes múzeumigazgató és Bogdan Kaczmar,
a rzeszówi igazgató megnyitója december 1-jén 14.00
órakor kezdõdik a Jósa András Múzeumban. A kiállítások március 1-jéig fogadják a látogatókat.
A városháza Krúdy-termében már 10.30-kor kezdõdik a Jósa András Múzeum napja, ahol az esztendõt értékeli dr. Bene János igazgató, majd 2016 ásatásairól, az intézmény új szerzeményeirõl és rendezvényeirõl szólnak a szakemberek, mely szintén izgalmas téma lehet az érdeklõdõ közönség számára is.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

140 ÉVE A MEGYE SZÉKHELYE
NYÍREGYHÁZA
A megyeszékhely áthelyezésének gondolata már
1841-ben felmerült, amikor azt a problémát vitatták meg,
hogyan lehetne a katonai beszállásolás terhét elhárítani
a lakosságról egy laktanya létrehozásával. Azt javasolták, hogy a nagykállói székházat, börtönt és orvosi lakást alakítsák át kaszárnyának, a megye székhelyét pedig tegyék át Nyíregyházára.
1867-ben a következõ indokokat sorakoztatták fel
Nyíregyháza mellett: a város „jelentékeny vasúti állomásnál, továbbá a megyét áthasító pesti, kassai, munkácsi és szatmári országos és hadi útvonalak összpontosulásánál fekszik, már eddig is az egész vidékre kiható
piaci igen terjedelmes összeköttetéssel, eleven ipar és
kereskedéssel, naponta jobban virágzó takarékpénztárral, fõpostaállomással, három irány felé menõ távírdával, minden iránybani gyorskocsi, társaskocsi s egyéb
tömérdek kész szállító eszközökkel, számos jótékony
intézetek és egyleteken felül a közoktatásra nagy kihatással bíró öt hitfelekezetbeli, városilag gyámolított elemi, és egy, szintén a város által alapított algimnáziummal is bír”. A kérdést mégis az mozdította ki a holtpontról, amikor 1871-ben a megyei igazságszolgáltatást országos irányítású szervezetté változtatták, az egyik törvényszéket már Nyíregyházára telepítették. Ekkor és
emiatt határozták el a városháza épületének emeletesre
bõvítését.
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1876-ban gyökeresen átszervezték az egész országban a megyék területi beosztását, ekkor rendezték Szabolcs vármegye székhelyének a kérdését is: az 1876.
XXXIII. tc. értelmében Nyíregyháza lett a székhely. Az
utolsó nagykállói megyegyûlést 1876. szeptember 12én tartották. A megye tisztikara ideiglenesen a városháza épületébe költözött, míg a városi tisztikar a város
egyéb épületeiben kapott ideiglenes elhelyezést. Itt tartották 1876. november 28-án az elsõ és 1892. augusztus 31-én az utolsó megyei közgyûlést. Ezután átköltöztek az Alpár Ignác tervei alapján emelt épületbe.
Képünkön a 100. évfordulóra készült plakát látható,
amelyet Dienes István tervezett.
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