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AZ ÉV VÁROSA

PROGRAMOK

ÓRIÁS KENYÉRLÁNGOS.
Tirpák kenyérlángossal és színvonalas
kulturális tartalommal
csábítják a városnapra
jövõ pénteken a
nyíregyháziakat.
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ÉLET-AJÁNDÉK

65 ÉVES ÁLLOMÁS
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GÁLÁRA KÉSZÜLNEK

11

INNOVÁCIÓ

FOLYÓTISZTÍTÁS.
Egy nyíregyházi
közgazdász fantasztikus találmánya véget
vethet a PET környezetszennyezésnek, ha
zöld utat kap.

A TÜNDÉN IS INDUL A BERUHÁZÁS
A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” címû projekt részeként 2017.
május 15-én (hétfõn) a Lujza utcához hasonlóan, megkezdõdnek a Tünde utcai csapadékcsatorna építésének elõkészítõi munkái – kaptuk a tájékoztatást az önkormányzattól. Ezzel egy idõben a Tünde utcán 30 kilométeres sebességkorlátozás és
elõzési tilalom lép életbe, helyenként útszûkületre is számítani kell. Az aktuális
forgalomkorlátozásokról és forgalmirend-változásokról folyamatosan tájékoztatják
a lakosságot. A beruházás a Tünde utcai szakaszon elõreláthatóan öt hónap alatt
készül el. Kérik a gépjármûvezetõket, hogy fokozott körültekintéssel közlekedjenek, s ha tehetik, kerüljék el a Tünde és a Lujza utcát az építés idõtartama alatt.
Köszönik az érintett városlakók és a közlekedõk türelmét és megértését.
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Fotó: Harsányi Zoltán (Móricz Zsigmond Színház)

MÁR A SZÍNHÁZHOZ IS KÖTÕDNEK

A kisfiú meg az oroszlánok címû mesedarab szereplõi és a Nyíregyházi Babaklub közös fotózással
népszerûsítette május 9-én a kisgyermekek „hordozását”, a kötõdõ nevelést. A „Te rá mernél
kötni egy gyereket az oroszlán hátára? Hordozni állati jó!” elnevezésû kezdeményezés a Móricz
Zsigmond Színház mûvészétõl, Fridrik Noémitõl származik, aki maga is kétgyermekes anyuka. A
szereplõk is nagy örömmel fogadták az eseményen való közremûködést. A kicsik igazán korán
kerültek a teátrum (test)közelébe, s láthatóan remekül érezték magukat. Egyikükkel éppen Urmai
Gábor viccelõdik, a háttérben pedig Nyomtató Enikõ „gyakorolja” a hordozást.

NYÍREGYHÁZA ÚTON A TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZETBE
Lapzártánk után zajlott a Turisztikai Világszervezet
(UNWTO) 105. végrehajtó tanácsi ülése, melynek egyik,
számunkra fontos napirendje volt, hogy Nyíregyháza turisztikai marketing szervezetét felvegyék a társult tagok közé.
A madridi székhelyû szervezet elõzetesen zöld jelzést adott
Nyíregyházának (Magyarországon elsõ városként!), részletes beszámoló jövõ heti számunkban várható.
A csütörtöki történések elõzménye, hogy dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere 2017. március 16-án tárgyalást folytatott a világszervezetnél. A látogatás célja az
önkormányzat turisztikai marketing cégének, a Nyíregyházi
Turisztikai Nonprofit Kft.-nek az UNWTO társult tagok közé
való felvétele volt. A május 10-ei, madridi végrehajtó tanácsi
ülésre meghívót kapott városunk polgármestere és a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet vezetõje, Furkóné
Szabó Marianna, ahol döntöttek a felvétel kérdésérõl.

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETÕSÉG
A felvétellel a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-nek
lehetõsége nyílik arra, hogy a világszervezet számos szak-

mai programjában részt vehessen, köztük a városi turizmus fejlesztésével foglalkozó munkacsoportban is, amelynek legfõbb koordinátora az UNWTO részérõl Ana Botella
asszony, volt madridi polgármester, José María Aznar, volt
spanyol kormányfõ felesége. Nyíregyházának ezen programokban való aktív részvétele kapcsán lehetõsége lesz,
hogy saját tapasztalatait is megismertethesse az UNWTO
tagországaival és csaknem 450 társult tagjával szakmai
kapcsolatokat építsen ki.

SZAKMAI SZENZÁCIÓ
A városvezetés megítélése szerint azzal, hogy a turizmus legmagasabb szintû szervezetének tagjává válhat
Nyíregyháza, kiváló promóciós lehetõséghez jut, a nemzetközi turisztikai piacon való aktív részvételre számíthat, s a város külföldi népszerûsítését is szolgálni tudja.
Az UNWTO-nak eddigi magyar tagjai az Edutus Fõiskola
és a Magyar Turisztikai Ügynökség, így igazi szakmai szenzáció, hogy Nyíregyháza az elsõ magyar város, amelyiknél felmerült a lehetõség, hogy társult tagja legyen a világszervezetnek.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Somogyi Zoltán,
a Turisztikai Világszervezet fõtitkárhelyettese, még az
elõzetes tárgyalások idején

NAPRÓL NAPRA

MÁJUS

KEDD
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CSÜTÖRTÖK
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KÜLHONI LENGYELEK

BRINGÁS REGGELI

A Külhoni Lengyelek Világnapja alkalmából Budapesten, a Városliget
Fasori Református Gimnázium nagytermében lépett fel a Magyarországi
Lengyel Kórusok Találkozóján a Nyíregyházi Lengyel-Magyar Dalárda,
nagy sikert aratva.

Idén 10. alkalommal szervezte meg
a Bringás Reggelit a Magyar Kerékpáros
Klub, akik a reggel biciklivel munkába/
iskolába indulókat egy finom reggelire
hívták meg. Mindemellett guminyomásra, valamint fék- és lámpaellenõrzésre
is volt lehetõség a Szervizponton.
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PÉNTEK
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MÁJUS

VASÁRNAP
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TEVECSIKÓ SZÜLETETT

KÖSZÖNTÖTTÉK AZ IDÕSEKET

Újabb utóddal gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark. Az Ázsia élõvilágát
bemutató kifutórendszerben született
egy fehér teve, amely a Zsigmond nevet
kapta. A kicsi egyelõre még csak anyatejjel táplálkozik és eltörpül felnõtt társai mellett a 30 kilogrammos súlyával.

Anyák napi ünnepi mûsorral kedveskedtek a Sóstóhegyi Szabó Lõrinc Tagintézmény kisdiákjai a Nyíregyháza-sóstófürdõi-sóstóhegyi nyugdíjasoknak. A
gyerekek a nagymamákat versekkel, énekekkel és virággal köszöntötték, de a
meglepetés után volt vacsora és tánc is.

ILLEGÁLIS SZEMETELÕK

Ülésezett nemrégiben a Hulladékkommandó, ami egyébként már több mint tíz
éve mûködik Nyíregyházán. Feladatuk
akad bõven, hiszen évente 180–200 tonna szeméttel találkoznak.
A több szervezet részvételével mûködõ
egység – a közterület-felügyelet, a NYÍRVV
Nonprofit Kft., a polgárõrség, a rendõrség,
a Magyar Közút és civil szervezetek – célja, hogy az illegális hulladéklerakást felszámolja a városban és környékén.

A BELVÁROSBAN IS GYÛLIK
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KULINÁRIS CSODÁK

BESSENYEIRE EMLÉKEZTEK

Idén elsõ alkalommal rendezték meg
a Sipkayban a „Mester és Tanítványa”
vacsoraestet. Összesen harmincnyolc
diák és húsz mester dolgozott azon, hogy
minden a helyes sorrendben, tökéletes
állapotban kerüljön fel az asztalra, amit
természetesen nagy siker övezett.

A Bessenyei Társaság tagjai több évtizedes hagyományt követve vasárnap
délelõtt ünnepélyesen megkoszorúzták névadójuk, Bessenyei György
szobrát, amit 1899. május 9-én lepleztek le. Ez városunk elsõ, adakozásból
emelt köztéri szobra.

MÁJUS

HÉTFÕ

8

MÁJUS

HÉTFÕ

8

NÉPTÁNCOS SIKER

90. SZÜLETÉSNAP

Országos óvodai néptáncversenyt rendeztek Debrecenben, ahol az Eszterlánc
Északi Óvoda Kerekerdõ Tagintézményének „Így tedd rá!” csoportja arany
minõsítést és elõadói különdíjat nyert.
A csoport vezetõi: Balasáné Sebestyén
Mónika és Szálkuné Mikulás Katalin.

Születésnapja alkalmából Szmolár
Andrásnét köszöntötte Andó Károly
önkormányzati képviselõ. Az ünnepeltnek 2 gyereke, 5 unokája és 9 dédunokája van. Naponta ötször eszik, jó
egészségi állapotnak örvend és szabadidejét olvasással tölti.

Keczkó János, a Városüzemeltetés közterület-fenntartási irodavezetõje azt mondta, leginkább a külterületi városrészeken,
az elhagyatott földutakon jellemzõ az,
hogy szemetet – ezek közül is többségében építési törmeléket, autóalkatrészt, valamint kommunális és zöldhulladékot –
tesznek ki az emberek a közterületre, de
már a belvárosban is megszaporodott az
ilyen eseteknek a száma.
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– Amennyiben a Hulladékkommandó
arra jogosult szervezete megtudja, hogy ki
követte el a szabálysértést, elsõ körben felszólítással él és az illetékest kötelezi arra,
hogy takarítsa fel az érintett területet, majd
pedig egy mérlegelési jegyet kell bemutatnia az összeszedett hulladékról a
NYÍRVV Nonprofit Kft. felé. Ez igazolja,
hogy a hulladék oda került, ahová való,
mindemellett pedig ellenõrzik azt is, hogy
az illetõ rendelkezik-e hulladékszállítási
szerzõdéssel – magyarázta a Városüzemeltetés közterület-fenntartási irodavezetõje.

MILLIÓKBA KERÜL
A NYÍRVV Nonprofit Kft. minden éven 7
millió forintot különít el saját költségvetésébõl – illetve a Környezetvédelmi Alapból
további egy, másfél milliót – erre a tevékenységre, amit ideális körülmények között
zöldterületek és játszóterek fejlesztésére is
fordíthatna.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

MEGERÕSÍTETT SZOLGÁLAT
Az elõzõ évek pozitív visszajelzéseit
követõen a Nyíregyházi Rendõrkapitányság a helyi polgárõrséggel és a közterület-felügyelettel együttmûködve májustól
péntek éjszakánként újra megerõsített
szolgálatot lát el Nyíregyháza területén.
A fokozott jelenlét elsõsorban a lakosságot zavaró és a szubjektív közbiztonságérzetet hátrányosan befolyásoló jogsértések megelõzésére irányul, illetve a szórakozni induló fiatalok biztonságát segíti.
Dr. Illés László, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság vezetõje elmondta, elsõsorban
a közterületek rendjének biztosítása hívta
életre három évvel ezelõtt ezt a hármas
együttmûködést. A biztosított helyszínek és
a környéken lakók nyugalmát szeretnék
megõrizni, emellett persze a fiatalok szórakozását a megfelelõ kulturált mederbe terelik. Megelõzik a verekedéseket, a garázdaságokat, a rongálásokat.

PÉNTEKI ODAFIGYELÉS

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

ELSÕ KÖRBEN FELSZÓLÍTJÁK

Egy-egy ilyen ellenõrzött péntek éjszaka
elõtt a polgárõrök eligazításra bemennek a
rendõrkapitányságra, megismerik azt a
rendõr járõrpárt, akikkel együtt fognak dolgozni. A váltásparancsnoknak folyamatos
a kapcsolata a polgárõrség koordinációs iro-

dájával, hogy az információk gyorsan eljussanak egymáshoz. A polgárõrök nyolc
helyszínt biztosítanak, miközben a közterület-felügyelõk a belvárosi központjukban
figyelik a térfigyelõ kamerákat, velük is folyamatos a kapcsolat.

NYUGODT BALLAGÁSI ÉJ
A pénteki megerõsített szolgálatban legkevesebb 30 ember dolgozik együtt a biztonságért. Az elsõ közös szolgálatra a középiskolai végzõsök ballagásának éjszakáján, május 5-én került sor, amikor a szórakozni vágyó fiatalok biztonságát már megerõsített közterületi jelenléttel szolgálták
Nyíregyházán. Az ellenõrzött éjszaka nyugodtan telt, rendkívüli esemény, rendzavarás, illetve jogsértés nem történt.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
2017. MÁJUS 12.

TURIZMUS

NYÍREGYHÁZA LETT AZ ÉV VÁROSA
Az Utazó magazin idén is meghirdette az elmúlt év
legjobb turisztikai szolgáltatóit keresõ közvélemény-kutatását. Az olvasói szavazatok, valamint szakmai vélemények alapján 2016-ban az év városa Nyíregyháza lett.
Az elismerést dr. Kovács Ferenc polgármester vette át
dr. Érsek M. Zoltántól, Az Utazó magazin fõszerkesztõjétõl és Nyitrai Zsolt, stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelõs miniszterelnöki megbízottól szerdán délelõtt
a fõvárosban, a Hotel Moments Budapest konferenciatermében.
Az Utazó magazin 2017-ben is meghirdette az elmúlt
év legjobb turisztikai szolgáltatóit keresõ közvéleménykutatását. A díjakat az olvasók és a szakma véleménye
alapján osztják ki minden évben, immár 2002 óta. Szerdán délelõtt a Hotel Moments Budapestben szakmai konferenciával egybekötött díjátadón ítélték oda 16 kategóri-

SZERVES FEJLÕDÉS EREDMÉNYE

Nyitrai Zsolt, stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelõs
miniszterelnöki megbízottól és dr. Érsek M. Zoltántól,
Az Utazó magazin fõszerkesztõjétõl vehette át
dr. Kovács Ferenc a díjat
ában a legjobbaknak járó elismeréseket. Köztük szállodáknak, légitársaságnak, utazási irodának, éttermeknek,
wellness- és gyógyfürdõknek, valamint egyetlen városnak,
Nyíregyházának, ami most az év városa kategória abszolút gyõztese lett.

JOGGAL NÉPSZERÛ
– A turisztikában gyakorlatilag egy város is egy szolgáltatónak számít. Nem véletlen, hogy régen még idegenforgalomnak hívták ezt a szakmát, most pedig már turizmusnak, vendéglátásnak. Ilyen szempontból Nyíregyháza is
fantasztikus fejlõdésen ment át az elmúlt években, olyannyira, hogy még egy szállodával is gazdagodni fog a
jövõben. Kevés hely van a városban a vendégek elszállásolására, ez pedig azt is jelzi, hogy nagy az érdeklõdés a
szabolcsi megyeszékhely iránt, vagyis Nyíregyháza jog-

VÁROSUNK A LENGYEL TURISZTIKAI MAGAZINBAN
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. meghívására
Nyíregyházán forgatott a hétvégén a lengyelországi
„Turystyczna jazda” c. turisztikai mûsor stábja és filmet
készítettek a városról, ami májusban és júniusban kerül
adásba a TVP3 országos lengyel, valamint Dél-Lengyelország és Malapolska régió regionális csatornáin.
A háromtagú forgatócsoport ellátogatott az állatparkba, az élményfürdõbe, a múzeumfaluba és a kaland-
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parkba, de természetesen a városközpont sem maradhatott ki a programjukból, amirõl például hangulatos
belvárosi vágóképeket készítettek. Mindezek mellett a
Jósa András Múzeum legértékesebb gyûjteményeit is
bemutatják majd a filmen keresztül. Szerencsére az idõjárás a forgatás mellé állt, így remélhetõleg a film levetítése után még több lengyel vendég kap kedvet ahhoz,
hogy ellátogasson Nyíregyházára.

A Turisztika Világszervezetbe való meghívás (lásd:
címlap), vagy például a legfrissebb, Budapesten átvett
turisztikai elismerés szerves fejlõdés és tudatos fejlesztési stratégia eredménye, mely ebben az évtizedben
jól nyomon követhetõ a városvezetés részérõl – emlékeztettek az önkormányzatnál. Nyíregyháza Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezete 2012-ben elsõként nyerte el az „Év legjobb TDM szervezete” címet, a Nyíregyházi Állatparkot Európa legjobbjaként
tartják számon két dán állatparkkal holtversenyben az
500 000 fõ alatti látogatói kategóriában, Sóstógyógyfürdõt 2013-ban nemzeti gyógyhellyé nyilvánították
úgy, hogy a fürdõk most már elismerten és minõsítetten gyógyvizekkel várják a pihenni vágyókat. A turisztikai fejlesztések folyamatosak a városban, amiket az
elmúlt esztendõkben több országos elismerés is visszaigazolt, május elején pedig elkezdõdött a 122 szobás,
négycsillagos wellness- és konferenciaszálloda építése. A város vendégforgalmi adatai folyamatos növekedést mutatnak, tíz év alatt a turisták által eltöltött vendégéjszakák száma a másfélszeresére nõtt.
gal lett népszerû – magyarázta dr. Érsek M. Zoltán, Az
Utazó magazin fõszerkesztõje.
Az olvasók több fórumon is leadhatták szavazataikat,
Budapesten, a 40. utazási kiállításon pedig kérdõíveken
is véleményezhették a turisztikai szolgáltatókat. Nyíregyháza közkedveltségét mutatja, hogy azok, akik legalább
egyszer megfordultak a városban, voksaikkal ki is fejezték tetszésüket.
– Ez már az elmúlt 7 évben a harmadik olyan díj, amit
különbözõ szakmai fórumokon nyertünk. Azt gondolom,
ez egy jó visszaigazolás, egy biztatás és elismerés, amit
Nyíregyházán az elmúlt években a turisztikában sikerült
elérnünk. Remélem, ezt mindenki magáénak érzi és úgy
gondolja, érdemes volt és a jövõben is érdemes lesz folytatni a turizmusba belefektetett munkát – tette hozzá dr.
Kovács Ferenc polgármester.
Nyitrai Zsolt, stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelõs miniszterelnöki megbízott az eseményen hangsúlyozta, a turizmus és vendéglátás újra húzóágazat lett Magyarországon. Tavaly rekordévet zárt, és minden fontos mutató nõtt is.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ÓRIÁSI! EZER ADAG KENYÉRLÁNGOS KÉSZÜL A VÁROSNAPON
Ezer adag kenyérlángossal lepik meg Nyíregyháza újratelepítésének ünnepén a városlakókat a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum Sipkay Barna Középiskola szakácstanulói. A finomságot május 19-én egy 13 méter hosszú
asztalról kínálják majd az ünnepségre érkezõknek, ami
egyébként több mint 45 kiló lisztbõl készül, és hagyma,
túró, valamint tejföl gazdagítja a tetejét.
A sipkays diákok segítségével az eddigi, valaha készült
legnagyobb tirpák kenyérlángost tálalják majd fel a Kossuth téren. A finomsághoz közel félszáz tanuló és tanáraik 50 kg lisztbõl és élesztõbõl gyúrnak kenyértésztát. A
szobányi méretû tésztát 40 kg túró és 30 liter tejföl keverékével kenik meg. Tovább fokozva az ízeket, 40 kg szalonnát sütnek rá. Végül 25 kg lilahagymakockával és kaporral hintik meg. Az így elkészült, közel 200 kg-os kenyérlángost sütés után az érdeklõdõ nyíregyháziak kóstolhatják meg.

ÚJABB KIHÍVÁS
Tóthné Zsigó Zita, az NYSZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Középiskolája és Kollégiuma igazgatója azt mondta, egy iskola számára rendkívül fontos az, hogy jó kapcsolata legyen a várossal, illetve a városlakókkal, ezért is vágnak
bele az óriási kenyérlángos elkészítésébe. Hozzátette, egy
szakképzõ iskola számára kiemelt jelentõséggel bír, hogy
meg tudja mutatni, a diákjai milyen szakmát tanulnak, il-

4

TIRPÁK KENYÉRLÁNGOS

Már gyakorolnak a diákok a nem mindennapi
vállalkozásra
letve, hogy a szakmájukban mennyire felkészültek. Az iskola tanulói és szakoktatói nem idegenkednek a feladattól, hiszen 2016 õszén a Tirpák Fesztiválra elkészítették a
város több mint kétezer szeletes tortáját. A diákok most is
nagy lelkesedéssel készülnek a kihívásra. Persze, nemcsak
kenyérlángos, hanem számos érdekes program várja majd
a kilátogatókat. Errõl részletesen olvashatnak az alábbi
plakáton.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

Hozzávalók (adag/háztartási tepsi):
0,4 kg liszt; 0,02 kg élesztõ;
0,10 kg olaj vagy vaj; 0,1 l tej
vagy víz; 0,01 kg só; 0,03 kg
cukor; 0,3 kg túró; 0,15 kg füstölt szalonna; 0,4 l tejföl; 0,003
kg kaporlevél; 0,15 kg lilahagyma.
Elkészítése:
1. A langyos (34 oC) vizet vagy tejet a cukorral és élesztõvel összekeverjük, liszttel meghintjük, letakarjuk és
meleg helyen kelesztjük a kovászt kb. 10 percig.
2. A lisztet átszitáljuk, hozzákeverjük a sót, majd a kovásszal dagasztjuk. A sima, hólyagos tésztához hozzákeverjük a zsiradékot (olaj vagy vaj). Liszttel meghintve, letakarva 40 percig meleg helyen kelesztjük.
3. A túrót, a tejfölt és a kaprot összekeverjük.
4. A füstölt szalonnát apró kockákra vágjuk és kiolvasztjuk (serpenyõben szárazon pirítjuk).
5. A lilahagymát apró kockára vágjuk.
6. A megkelt tésztát, a tepsi méretére nyújtjuk és 160
o
C-os sütõben elõsütjük.
7. A hûlt tésztára rákenjük a túrót, megszórjuk a sült
füstöltszalonna-kockával és a lilahagymakockákkal.
8. Elõmelegített sütõben (160 oC) 10 perc alatt készre
sütjük.
(Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma)
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EGÉSZSÉGÜGY

ÉLETET AJÁNDÉKOZÓ KÓRHÁZ: AMIKOR A HALÁLLAL TALÁLKOZNAK,
CÉLJUK AKKOR IS AZ ÉLET
Az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda összesítése alapján tavaly a Jósa András Oktatókórházból érkezett az Eurotranszplanthoz az egyik legtöbb
donorjelentés, összesen 11. Ez pedig azt jelenti, hogy a
listán szereplõ egészségügyi intézmények közül a legjobb
három között végzett a nyíregyházi kórház, így már ötödik alkalommal kaphatta meg az „Életet ajándékozó kórház” címet a szervátültetésekhez adott donációs tevékenységéért, ezúttal a 29. Kórházszövetség Nagygyûlésén.

tenciális donorok lehetnek. 2016-ban 11 donációra alkalmas személyt adtak át az Eurotranszplant rendszerének.
Ez azt jelenti, hogy 38 szervet sikerült az intézményben
eltávolítani, így 37 további embernek tudták az életét
megmenteni, vagy az életminõségén jelentõsen javítani –
magyarázta dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.

Nyíregyházán az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás
Osztályon foglalkoznak azokkal a betegekkel, akik po-

Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály orvosai és ápolói embert próbáló csapatmunkát végeznek,
amely komoly szakmai, jogi és etikai felkészültséget igényel. Magyarországon törvény rögzíti azt, hogy amennyiben nincs elõzetes, magán- vagy közokiratban rögzített
tiltakozás a szervdonáció ellen, az agyhalál állapotába
került felnõtt magyar állampolgárok transzplantációra alkalmas szerveit hozzátartozói beleegyezése nélkül is kivehetik és átültethetik a donációra várók testébe. A szervátültetésre leginkább a vese, a tüdõ, a szív, a máj és a
hasnyálmirigy alkalmas.

BELEEGYEZÉS NÉLKÜL IS

AKÁR KÜLFÖLDRÕL
Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató (jobbra) és dr. Szûcs Attila
fõorvos az osztály nõvéreivel és az elismerõ oklevéllel
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Dr. Szûcs Attila, a JAOK AITO osztályvezetõ fõorvosa
elmondta, mindennapi munkájuk alapvetõ célja az élet.
A betegek életének megmentése, a betegek meggyógyítá-

Komoly felkészültség és csapatmunka szükséges a
transzplantációhoz
sa. A fõorvos hozzátette, amikor bekövetkezik egy tragikus állapot és a beteg az agyhalál állapotába kerül, az
nagyon nehéz helyzetet teremt a hozzátartozóknak és a
benne dolgozóknak egyaránt. Ezt követõen is mindig az
életet tartják szem elõtt, így számba veszik azoknak a betegeknek a helyzetét, akik az adott pillanatban is szervekre várnak, hiszen ez jelenti számukra vagy az életet, vagy
pedig egy új életminõséget.
A Jósa András Oktatókórház is tagja annak az Eurotransplant szervezetnek, amely az Európai Unión belül
szervezi a transzplantációkat. Így fordulhat elõ az, hogy
például egy májra váró beteg másik országból kap szervet, vagy az, hogy Nyíregyházáról visznek azt egy külföldi rászorulónak.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
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RENDVÉDELEM

A HÉTKÖZNAPOK HÕSEI

Látványos bemutatók, kiállított technikai eszközök és színes programok által
nyerhettek betekintést a rendvédelmi és
fegyveres szervek munkájába a városlakók
a Kossuth téren szerdán. A hagyományos
Rendvédelmi Napon a Vám- és Pénzügyõrség megalakulásának 150 éves jubileuma alkalmából pedig emléktáblát avattak
a NAV Dózsa György utcai székházánál.
Fegyverek, technikai eszközök, a rendvédelmi szervek (rendõrök, tûzoltók, katonák, pénzügyõrök, börtönõrök) speciális
ruházata – ezeket is kipróbálhatták az érdeklõdõk a Kossuth téren. – A leglátványosabb tevékenységeinket mutatjuk meg ilyenkor, nem a fárasztó, adminisztratív dolgokat, amiket szintén szoktunk végezni – fogalmazta meg a nap lényegét Varga Béla tû.
ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató. Ezeket a szerveket általában katasztrófákhoz, veszélyes helyzetekhez kapcsolják
az emberek: õk a hétköznapok hõsei. Pedig
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sokkal szélesebb tevékenységet végeznek,
amivel a városlakókat akár látatlanul is szolgálják nap mint nap. Jászai Menyhért alpolgármester a rendezvényen kiemelte, nagyon
jelentõs a katasztrófa-, a bûn- és egyéb cselekmények megelõzése, a szabályozás és az
igazgatás is az életükben.

PINDÚR-PANDÚR AZ OVIBAN
Nyolcadik alkalommal
lepték meg rendõrök, tûzoltók és mentõsök a Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág
utcai Tagintézményének óvodásait. A Pindúr-Pandúr közlekedésbiztonsági és bûnmegelõzési napon a gyerekek játékos feladatok közben
szereztek olyan ismereteket,
amelyeket akár szüleiknek is
átadhatnak. A rendezvényt a
Gézengúz Alapítvány is támogatta, így a kicsik a nap
végén közlekedéssel összefüggõ készségfejlesztõ ajándékokat kaptak. Az óvoda
egy csoportja május 27-én
Budapesten, az országos
Pindúr-Pandúr vetélkedõn is
képviseli Nyíregyházát.

MÁSFÉL SZÁZADOS SZOLGÁLAT
A Vám- és Pénzügyõrség megalakulásának 150 évfordulójáról is megemlékeztek: vámtörténeti kiállítás nyílt a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dózsa
György utcai székházában, melynek falán emléktáblát is avattak a jubileumra. – Akkoriban minden papíralapon
mûködött, mára szinte teljesen elektronikus a vámigazgatás. Ehhez fejlõdni kellett a pénzügyõrnek is, és fel kellett nõni a kihívásokhoz is – fogalmazott dr. Kazsuk Attila, a NAV megyei
adó- és vámigazgatója.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)
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RÁDIÓZÁS

TECHNIKATÖRTÉNETI NEVEZETESSÉG
A 65 ÉVES BORBÁNYAI RÁDIÓÁLLOMÁS
Szép jubileumhoz érkezett a nyíregyházi középhullámú rádióállomás. A Borbányán máig látható toronyból
1952. május elsején szólalt meg a Budapest II. rádió mûsora az új adóberendezés segítségével. Az alábbi, mai
szemmel elképesztõ történeti utalásokkal teli, színes
visszaemlékezést Zentai Mihály nyugalmazott állomásvezetõnek köszönjük.
A történet elõzménye, hogy 1933. június 18-ától az
akkori polgármesternek, dr. Bencs Kálmánnak köszönhetõen már mûködött városunkban rádióadó, az ELETÓ-nak
nevezett városrészen. Itt most a Wesselényi iskola található. A régi adóépület falán 1993-ban a Távközlés Alapítvány segítségével emléktáblát helyeztek el. Viszont az
antennatornyok a második világháború áldozatául estek.
A front elõl korábban az adóberendezést a Kassa melletti
Enyickére szállították el. Így a rádió vételi lehetõsége a
város lakóinak és a régiónak nehézkessé vált.

„TITKOS” ÉPÍTKEZÉS
Az illetékes hivatal 1949-ben határozott, hogy Nyíregyháza és Szombathely városában új adót kell telepíteni.
Megbízták a STANDARD gyárat a berendezés legyártására. Egyidejûleg a borbányai városrész akkoriban gyéren
lakott területén kijelölték a létesítmény helyszínét. Mint
akkoriban minden objektum, úgy az adóállomás építése
is titokban kezdõdött. Kismotor és Gép Gyár néven próbálták a lakosságot félrevezetni.

ÁVH VÉDELEMMEL...
A toronyantenna építését, melyet a MÁVAG emberei
végeztek, már nem lehetett eltitkolni. Különösen, amikor
az ÁVH fegyveresei is megszállták az építési területet...
Az adóépületet szigorú minõségi elõírások és ellenõrzés
mellett építették. Az adóberendezés szerelésében részt vett
a nyíregyházi Tóth Alíz mérnöknõ, valamint a régi adóállomás dolgozói közül Hegyi János és Gubányi János mûszerészek is. Budapestrõl a kor neves szakembere, Marczal
János végezte a beállításokat és hangolásokat az adóberendezésen. Ezt követõen 1952. május 1-jén megindult a
rendszeres mûsorsugárzás az 1251 kHz-es frekvencián.

FÕFELADAT A ZAVARÁS
Az adóállomás elsõdleges feladata a Szabad Európa
Rádió vételének zavarása volt. Ezt a tevékenységet a párt
118-as fedõnevû emberének utasítására kellett végezni.
Naponta több alkalommal szükséges volt áthangolni a berendezést, hogy kövesse a SZER frekvenciáját. Ez komoly
megterhelést jelentett a technikának és a személyzetnek
egyaránt. Szerencsére a ’60-as évek elején ezen „áldásos” tevékenység a nemzetközi nyomás hatására megszûnt.

KOSSUTHBÓL DANKÓRA HANGOLVA

Zentai Mihály kedvenc berendezéseivel

EGYSZER VOLT EGY RÁDIÓ...
– Meg kell említeni, hogy 1952. december 16-án az
ország elsõ vidéki stúdiója is megkezdte munkáját, mely
hosszú éveken keresztül tudósított a város és a megye aktuális eseményeirõl. Az általuk készített mûsort is a borbányai adóval juttattuk el a hallgatósághoz. Sajnos, 2007.
június 30-án a Magyar Rádió bezáratta, így a tevékenysége megszûnt.

MENEKÜLÕ TÁNCDALÉNEKES
A technika rohamos fejlõdése már 1956-ban azt eredményezte, hogy a berendezés nagyteljesítményû adócsöveit modernebb, thórium katódúakkal váltsák ki. A STANDARD szerelõi végezték az átalakítást. Pont itt értesültek
arról, hogy a munkaadójuk neve Beloiannisz névre lett
keresztelve, mint akkoriban sok más üzem és közintézmény is a proletáriátus köreibõl választott névadót. Ennek
hatására többen csapot-papot hátrahagyva abbahagyták a
munkát és eltávoztak. Érdekesség, hogy a késõbb táncdalénekesként híressé lett Német Lehel is a lelépõk között
volt. A sikeres átalakítást követõen a forradalom is érintette a telephelyet. Szerencsére a berendezést nem érte károsodás. Igaz, hogy egy ideig két szovjet harckocsi tartózkodott a területen.

TECHNIKA ÉS TÚLÉLÉS
– A kezdeti idõben egy 400 W-os, amerikai katonai adó
átalakításával történt a tartalék sugárzás. Az alkatrész-
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utánpótlás és kis teljesítménye azt eredményezte, hogy
1969-ben telepítve lett egy új tartalék adó. Az EMV 5 kWos berendezés sok éven keresztül jól látta el feladatát.
Mindkét adóberendezés számára a Magyar Adócsõ Gyár
gyártotta az elektroncsöveket, mígnem a privatizáció véget nem vetett ennek is, mint sok nagyhírû magyar vállalat tevékenységének. Közel álltunk a berendezés lebontásához mi is. Sikerült szerezni más típusú adócsöveket és
kiváltottuk a már nem beszerezhetõeket. Kisebb átalakítást is kellett végezni, bizonyos fokozatokat a modernebb
félvezetõkkel váltottuk ki. Így 1999-ben sikerült a berendezés és a személyzet létét is a továbbiakban biztosítanunk.

– Néhány év után azonban elérte a berendezést a nyugdíjazás. Nekem emlékezetes nap a 2005. április 20-ai éjszaka. A mûsorzárás után 0 óra 10 perckor véglegesen
lekapcsoltam a STANDARD és EMV adóberendezéseket.
Aztán meg is kezdõdött az új, modern TELEFUNKEN 25
kW-os adó szerelése. A sikeres telepítést és próbaüzemet
követõen 2005. május 20-án hajnalban újra szólt Nyíregyházáról az 1251 kHz-es frekvencián a Magyar Rádió
mûsora. Eleinte a „Kossuth” mûsor, napjainkban pedig a
„DANKÓ” rádió mûsorát juttatjuk el a megye és a szomszédos régiók, valamint a Felvidék, Erdély és Kárpátalja
hallgatóinak.

TÁVKÖZLÉSI MÛEMLÉK
– Kis csalafintasággal sikerült a régi adót még idejében
„ Távközlési mûemlék”-nek nyilváníttatnom. Szerencsére,
mert az országban lévõ hasonló korú berendezéseket lebontották és a MÉH telepeken kötöttek ki. Onnan még néhány jellegzetes darabot meg tudtam szerezni. Ezeket is az
adóteremben berendezett kiállításomon mutatom be az érdeklõdõknek. Mivel korábban a vevõkészülékek javításával is foglalkoztam, azokból is kiállítottam néhány száz
darabot a rádiózás írott emlékeivel együtt. Vallom, hogy a
múlt emlékeit nemcsak megõrizni kell, hanem be is kell
mutatni az embereknek. Sok látogató az ország különbözõ
részébõl eljön és néha vissza is járnak a rendkívüli élmény
miatt. Felajánlásokkal gyarapítják is a gyûjteményt.

VÁRJUK A LÁTOGATÓKAT!
Jelenleg a rádióállomáson három különbözõ generációjú adóberendezés és számtalan régi rádió és tévékészülék látható. Bárki, elõzetes bejelentkezés után
(06-30/239-4899) ingyenesen megtekintheti a kiállítást. Az országban egyedülálló az ilyen környezetben lévõ gyûjtemény. Minden érdeklõdõt szeretettel
várok!
2017. MÁJUS 12.
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PROGRAMOK
IDÕSEK AKADÉMIÁJA. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ várja az érdeklõdõket az Idõsek Akadémiája elnevezésû elõadássorozatra a Római Katolikus Plébánia dísztermébe. Május 16-án 14.00: Sejtjeink szeretetközössége – Mózestõl az epigenetikáig. Elõadó: dr. Ilonczai
Péter fõorvos.
EURÓPA-NAP. Országszerte színes Európa-napi programokkal, nyereményjátékkal várja a családokat április 29.
és május 17. között az Európai Bizottság Magyarországi
Képviselete, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája és
a Europe Direct tájékoztató hálózat. Nyíregyházán május
17-én, a Szabadság tér 9. alatt található Váci Mihály Kulturális Központban lesz EU-napi rendezvény. Az ingyenes
gyermek- és családi programok mellett az Európa-napokon
a Europe Direct irodák munkatársai adnak tájékoztatást az
EU-val kapcsolatos kérdésekben, legyen szó oktatásról,
munkavállalásról, utazásról, vagy az unió céljairól.
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: május 17-én
10.00: Babaangol. 14.00: Kreatív foglalkozás – meseillusztráció készítése.
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programja: május 17-én 16.00: Kvíz-parti középiskolásoknak. Szeretsz
játszani? Tesztelnéd a tudásodat?
A REFORMÁCIÓRÓL. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyházi Csoportja vár minden érdeklõdõt a
május 17-én 18.00 órakor tartandó rendezvényére. Témája: A reformáció hatásai a katolikus egyházban. Megemlékezés a Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából.
Elõadást tart: Bosák Nándor ny. római katolikus püspök.
Helyszín: Magyarok Nagyasszonya Fõplébánia, díszterem
(Kossuth tér). A rendezvény ingyenes.
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAM: Orosi: május 18-án
8.00: Beszélgetés az internet veszélyeirõl – az Internet
Napja alkalmából.
GYERMEKNAPI VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS május 26–
28-áig a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.
30 méter hosszú H0 modulrendszerû terepasztallal, különleges tereptárgyakkal, játékokkal és nyereményekkel
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várják a mini mozdonyok rajongóit, 26-27-én 10.00–
18.00, 28-án 10.00–14.00 óráig. A belépés díjtalan.
„TÖRTÉNETI TEXTÍLIÁK”. Az „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület szervezésében a Vasutas Mûvelõdési Ház
és Könyvtárban (Toldi u. 23.), az „Aranykapu” Bemutatóteremben a Reformáció 500 éve címmel „Történeti textíliák” Kiállítása látható, ahol Kovácsné Tar Ilona textiltervezõ népi iparmûvész és dr. Puskásné Oláh Júlia Nívódíjas textiltervezõ népi iparmûvész, a népmûvészet mestere
református templomok úrasztali terítõit mutatják be. Megtekinthetõ: május 30-áig.
MACKÓBARLANG címmel kiállítás nyílt a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Sok-sok mackóval,
játékkal és nyereményekkel várják a macikedvelõket.
Megtekinthetõ: május 31-éig. Információ: 30/218-1021.
Helyszín: Nyíregyháza, Toldi u. 23.
„MÛVÉSZKEDÕS” Képzõmûvészeti Tábor – július 10–
14. Részletes program a Galériában kérhetõ, vagy letölthetõ a Facebookról: Nyíregyházi Városi Galéria és Pál
Gyula Terem. A jelentkezéseket június 1-jéig várják a
Galériában vagy az alábbi telefonszámon: 42/408-720.

FOLYTATÓDIK A
GYERMEKKÖNYVHÓNAP
A könyvbarátok, könyvmolyok, gyerekek olvasótársasága, a Nyíregyházi Cimborák Klubja várja tagjait és
leendõ barátait tortázós délelõttre, május 13-án 10.00
órára a Móricz Zsigmond könyvtár Gyermekkönyvtárába. A felnõtt Cimbora Tóthné Szomolya Ágnes.
Kaland, izgalom, idõutazás, misztikum, sõt horror!
Ezt kínálja a népszerû fantasy szerzõ, Bessenyei Gábor Az Olimposz legyõzése címû regénysorozata,
melynek kulisszatitkaiba vezeti be ifjú – vagy ifjú lelkû felnõtt olvasóit a szerzõ a megyei Gyermekkönyvhónap író-olvasó találkozóján, május 16-án 12.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Az Internet Világnapján, május 18-án 10.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtár konferenciatermében a facebookos buktatókra
hívja fel a figyelmet Márföldi István.
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KULTÚRA

HÉTGENERÁCIÓS SZABOLCS-JUBILEUM JÖVÕ SZOMBATON
Hatvanesztendõs a Szabolcs Néptáncegyüttes. A város és a megye egyik legrégebben mûködõ mûvészeti csoportja nagyszabású mûsorral ünnepel. A május 20-ai,
Continental Arénában tartandó gála gerincét az elmúlt
hat évtized hat együttesvezetõjének legjellemzõbb táncai adják, hét generáció közel 300 résztvevõjével.

Fotó: Trifonov Éva

Még javában próbálnak a gálamûsorra a szabolcsosok.
Pontosabban sokan csak felfrissítik a régi tudást, hiszen az
évtizedekkel ezelõtt a lábakra vett koreográfiák nem felejtõdtek el. S noha többen közülük azóta szakmájuk, civil életük miatt már nem lehetnek aktívak, a színpad és a
tánc szeretete megmaradt, és sokszor ott folytatják, ahol
pár éve abbahagyták. – Aki egyszer ebbe belekóstolt, és
igazából csinálja, az nem tud ettõl szabadulni. Fogja mutatni a példa: lehet ez nyugdíjas, fiatal, gyerek, hiszen a
legfiatalabb hároméves, a legidõsebb 80 éves lesz a színpadon – fogalmazott szerkesztõségünknek az egyik korábbi mûvészeti vezetõ, Gucsa Sándor.

ÕRZIK A HAGYOMÁNYOKAT
A sok sikert, hazai és külföldi fesztiválokat megélt, többgenerációs együttes mûvészeti vezetõje a Krúdy Gyuladíjjal frissen kitüntetett Bíró József, aki itt kezdte pályafutását, majd komoly fõvárosi együttesek mûvésze volt. A
2000-es évek elején egy-két koreográfia betanítására érkezett haza, majd 2004-tõl a csapat mûvészeti vezetõje, s
a régi, hagyományos értékek megtartása mellett az újszerûségre is törekszik. – Régen is szükség volt arra, hogy a
fiatalok a magyar kultúrához forduljanak, a népmûvészet
minden ágához: zenéhez, tánchoz, mesékhez, és azt hiszem, hogy most ugyanitt tartunk. Európában vagyunk,
szükség van az identitásunkra, arra, hogy a saját kultúránkat õrizzük – fejtette ki Bíró József.

HAT ÉVTIZED KERESZTMETSZETE
A mostani gálán közel 300 táncos lép majd a Continental
Aréna színpadára, köztük olyanok is, akik életkoruk miatt
csupán egy-egy nagyobb mûsorra húznak csizmát, de a
szellemiséget, sztorikat átadják a fiatalságnak. A próbák

Két éve Szatmárnémetiben vitte Nyíregyháza hírét a Szabolcs Néptáncegyüttes, itt éppen kalocsai viseletben
láthatóak, a fellépés elõtt
szünetében elõkerülnek ugyanis a régi fényképek és megy
az adomázás, sõt, a jubileumra egy könyvvel is készülnek. Tíz éve aranylakodalom volt a gálamûsor, öt éve
vásári forgatag, most pedig a hat évtized keresztmetszete – harangozta be az eseményt az egyesület elnöke, aki
1980 óta tagja a csapatnak, s családjából eddig 17-en
táncoltak vagy táncolnak az együttesben. – A hatvan év
alatt hat együttesvezetõje volt a Szabolcs Néptáncegyüttesnek, az õ prominens táncaikból hozunk el most
ízelítõket, erre épül a gálamûsor, és természetesen az
egész átitatódik az alapító, Dalanics Gyurka bácsi emlékével – vetítette elõre Ágoston Ildikó, a Szabolcs Néptánc Egyesület elnöke.

SZÍVESEN HÍVJÁK ÕKET
A május 20-án, szombaton 17 órakor kezdõdõ gálán a
Bürkös Zenekar húzza majd a talpalávalót, s a félszázados Aranykapu Népmûvészeti Egyesület kiállítása is látható lesz a csarnok elõterében. A szabolcsosok már elõre
is tekintenek: részesei lesznek az augusztusi, nyíregyházi,
nemzetközi néptáncfesztiválnak, valószínûleg a marosvásárhelyi Magyar Napoknak, és számos kisebb-nagyobb
megyei rendezvénynek, hiszen minden faluba szívesen
elfogadják a meghívást, ahol elmondásuk szerint nagy
szeretettel látják õket.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Fotó: Trifonov Éva

ELVARÁZSOLTÁK AFRIKÁT A FÚVÓSOK

A tunéziai sikerek után április végén Operagálával örvendeztették meg a nyíregyházi közönséget
Sikeresen szerepelt a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar
egy tunéziai, szezonnyitó fesztiválon. Az együttes a legjobbnak járó díjjal tért haza.
Egy nemzetközi fesztivál résztvevõje volt április második
felében a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport. Tunéziában töltött az együttes nyolc napot, ahol egyik
fellépés követte a másikat. Utcán, tereken, szállodákban és
fesztiválközpontokban lépett közönség elé a zenekar.

ÕK LETTEK A LEGJOBBAK
Az ország legnagyobb zenei összejövetelének számító Tavaszi Jázmin Nyitófesztiválon 13 formáció versenyzett a legjobbnak járó díjért, amit a végén a nyíregyházi csapat érde-
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melt ki. A közönség kitörõ örömmel fogadta a magyarokat.
Suszter Csaba, a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar együttesvezetõje azt mondta, nagyon tetszett a közönségnek a zene,
hiszen könnyedebb mûfajt játszottak. Latinosabb, „fiesztásabb”
stílussal lepték meg a közönséget, amire nem kellett külön
készülni, hiszen repertoárjukban szerepelnek ilyen mûvek. A
zenészek a tunéziai körülményekkel és vendéglátással elégedettek voltak, a biztonságot is jónak ítélték meg. A hazaérkezést követõen pihenésre nem volt idõ, hiszen tavaszi koncertjük keretében ezúttal Operagálát adtak a Kodály Zoltán Általános Iskolában, amelyen énekeltek a Cantemus Kóruscsalád
tagjai is. A zenekart nyáron Sóstógyógyfürdõn is meghallgathatja a közönség, õsszel pedig hagyományteremtõ, különleges koncertet terveznek.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
2017. MÁJUS 12.

INNOVÁCIÓ

ÚJABB SZENZÁCIÓ! NYÍREGYHÁZI KÖZGAZDÁSZ TALÁLMÁNYA
VETHET VÉGET A PET KÖRNYEZETSZENNYEZÉSNEK
Nincs is üdítõbb élmény, mint a Bodrog partján kéz a
kézben sétálni, gyönyörködni a víz felszínén megjelenõ
lombos fák tükörképében, vagy éppen egy csónakban
várni arra, hogy egy-egy termetes hal akadjon a horogra.
A festménybe illõ látványt azonban idõnként szörnyû valóság tépázza meg: például az a 360 mûanyag palack,
amely percenként leúszik a folyón. Ennek üzent most
hadat a nyíregyházi közgazdász, Kulcsár Lajos, aki kidolgozott egy környezetvédelmi-technológiai eljárást, a folyóvizeinken hazánkba érkezõ PET- és egyéb hulladékok,
veszélyes és más szennyezõ anyagok megállítására, eltávolítására, majd az újrahasznosításhoz történõ feldolgozására.
Adva van egy Bodrog-parti kis parasztház, egy csónak
és egy jó adag horgászszenvedéllyel megáldott nyíregyházi közgazdász, Kulcsár Lajos, akinek egy idõ után a vízen úszó, mérhetetlen mennyiségû mûanyag PET-palack
miatt már az is nehézséget okozott, hogy egy-egy kiadós
horgászat után kievezzen a partra és kikösse csónakját.
ben és arányaiban elképzelni, mintha gyufaszálakból nyakláncot fûznénk össze – magyarázta. A lényeg, hogy az úszógát nem merõleges a vízárammal, hanem a folyó sodrásának, sebességének függvényében optimális szögben helyezkedik el. A folyásból eredõ mozgás a ferde úszógát mentén
egyszerûen kitereli, kivezeti a szeméthalmot a vízbõl a hulladék gyûjtõpontba, ahol is megtörténik annak eltávolítása,
majd pedig már bejáratott kész technológiával ezek feldolgozása. A kitermelést követõen kézi erõvel megvalósul az

BIZTONSÁGOSAN ÉS EREDMÉNYESEN
Ezt elégelte meg, és 15 évnyi elmélkedést követõen kidolgozott egy új mûszaki-innovációs eljárást, ami az elmúlt
hetekben debütált a II. Tiszai Kerekasztal Konferencia szakmai közönsége elõtt Vásárosnaményban, azóta pedig már
Áder János köztársasági elnök asztalán hever azon nem
titkolt célból, hogy a környezetünk védelme tárgyában
tartott nemzetközi elõadásai révén is messze szálljon hírünk a nagyvilágban. Mint ahogy rendkívül pozitív visszajelzések érkeztek már 4 kontinens országaiból is a találmánnyal kapcsolatban: az Egyesült Államokból, ÚjZélandról, Ausztráliából, de Németországból, Svájcból,
Ausztriából, valamint az Egyesült Királyságból is.

SEGÍTETT A TENGERÁRAMLÁS
ÉS AZ URALKODÓ SZÉLIRÁNY
– Két éve az interneten rátaláltam egy 16 éves fiatal holland feltaláló srác megvalósítási tervére, aki
kitalálta, majd kidolgozta az úgynevezett passzív hulladékgyûjtési eljárást. Felismerte azt, hogy a tengeráramlások és az uralkodó szélirány egy irányba tereli
a mérhetetlen hulladékrengeteget, és azt elég csak
megállítani egy olyan úszó szerkezettel, ami felfogja,
összetereli, majd egy toronyba gyûjti, és amit aztán
idõszakosan ürítenek. Én ezt az elvet és módszert próbáltam adaptálni folyóvízre, majd újabb két év elmélkedést és kísérletezést követõen ebbõl született
meg a Hulladékstop úszógát létesítmény tervem. Ez
egyébként magát az eljárást tekintve hasonló fizikai
törvényszerûségeken alapul, mint a fiatal feltalálóé –
magyarázta Kulcsár Lajos.

KIVEZETI A PARTRA A SZEMETET

– Az úszógát mesterségesen elõállított saját hullámmozgására vagyok a legbüszkébb. Vagyis beépítettem
egy olyan mechanizmust is, amivel még biztonságosabban és eredményesebben lehet kiterelni a hulladékot torlódás- vagy elakadásmentesen. Mit is jelent ez,
és hogyan tudom szemléltetni? Képzeljünk el egy kötelet, amit egy fához kötünk, majd feszesen tartva megrántjuk. Egy haladó hullámot állítottunk így elõ. Az
úszógátnál persze sokkal lassabban, de ugyanezt a
mozgást alkalmaztam úgy, hogy a szelvények mozgatásáért felelõs elektromos csörlõk egymáshoz képest
fáziskésésben húzzák meg, majd pedig engedik vissza
a víz áramlásával az egyes gátelemeket. Az emelések,
mozgatások vezérlése rádió távirányítású kezelõszervvel mûködtethetõ a vizes munkakörülmények miatt,
ami hasonló, mint egy táblagép, az átvitel a motorok
mûködtetéséhez pedig olyan, mint egy folyamatos
bluetooth-kapcsolat. Az úszógát hullámmozgásának intenzitása, a hullámhossza és amplitúdója pedig úgy változtatható, mint ahogy léptetjük a hangerõt a televíziókészülékeken otthon.
anyag fajtája, színe, állapota szerinti szelektív szétválogatás, azután mosás, õrlés, majd csomagolás, és végül az
újrahasznosító feldolgozóhelyre történõ elszállítás. A hulladékmentesítés során külön kell válogatni és kezelni a
veszélyes hulladékokat, az állati tetemeket vagy éppen a
begyûjtött uszadékfát. Különlegesség, hogy az úszógát a
folyó szélességében, akár teljes egészében felemelhetõ,
így biztosítva például egy-egy nagyobb úszó fatörzs akadálytalan levonulását, vagy a zavartalan hajóforgalmat,
netán a horgászati és sporttevékenységet. Az úszógát függõleges irányban követi a folyó természetes vízszintemelkedését, mivel szerkezete könnyû, rugalmas, hossza pedig egyszerûen bõvíthetõ.

A HATÁR KÖZELÉBE
– A holland találmánnyal ellentétben esetünkben nem
az áramlatok és az uralkodó szélirány segítségével történik
a hulladék gyûjtõpontba való terelése, majd eltávolítása,
hanem a folyó természetes sodrása kényszeríti azt szabályozott egyirányú mozgásra. A kívánt célt a két partot összekötõ rögzített úszógát végzi el, amit talán úgy lehet kicsi2017. MÁJUS 12.

Lajos szerint az úszógát akkor lenne a leghatékonyabb,
ha azt a magyar–szlovák határtól mintegy 4–500 méternyire telepítenék, hiszen így a hulladékszennyezés útját
és idejét már eleve minimalizálni tudnák hazánkban, és
be sem jutna hozzánk a PET-folyam.

Gyakori látvány a folyóinkon

A CÉL, HOGY ZÖLD UTAT KAPJON
Lajos vallja, az úszógát elõnye az, hogy már nemzetközi színtereken is elismertté vált, és extrém óceáni körülmények között is biztonságosan mûködik, továbbá viszonylag egyszerûen beilleszthetõ a nálunk is régóta jelentkezõ környezetvédelmi problémakör megoldásába. A
cél és elérendõ hatás tekintetében pedig egészen alacsony
bekerülési és fenntartási-üzemeltetési költséggel bír.

Úszógát a Csendes-óceánon
– Jelen pillanatban nem létezik a passzív hulladékgyûjtési eljárásnál gazdaságosabb, egyszerûbb, hatékonyabb
elv és megoldás a hazánkba érkezõ hulladékfolyam eltávolítására és újratermelõdésének fenntartható megszüntetésére. A folyóvizeink környezetében alkalmazandó
hulladékmentesítõ technológia eredményeként pedig esélye lehet annak, hogy néhány éven belül nálunk is ugyanúgy, ahogy tudósok a világ óceánjaiban tervezik, vagyis
gyakorlatilag felszámolhatóvá válhat a jelenlegi súlyos
állapot – magyarázta.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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AKTUÁLIS

WIZZ AIR: NYÍREGYHÁZI ELÕNY

90 ÉVES A GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Kilencvenéves a megyében a gyermekgyógyászat, de többszörös jubileumot is
ünnepeltek a Magyar Gyermekorvosok
Társasága Területi Szervezetének kétnapos tudományos ülésén, Nyíregyházán. A
gyermekgyógyászok célja a 21. században is az, hogy a megszületett kicsik
egészséges felnõttekké váljanak.

elsõk között kialakították a gyermeksürgõsségi részleget. A többszörös jubileum
része, hogy dr. Dicsõ Ferenc (képünkön
jobbról) 30 éve vezeti a Jósa András Oktatókórház gyermekosztályát.
A gyermekgyógyászat konferencia résztvevõit köszöntötte dr. Adorján Gusztáv, a
megyei kórházak és egyetemi oktatókórház

Kilencven évvel ezelõtt dr. Dohnál
Jenõ, a volt kórházigazgatói lakásban négy
kórterembõl álló gyermekosztályt hozott
létre, megalapozva a megyei gyermekgyógyászatot. 30 éve 12 ággyal létrejött a
gyermek-intenzív részleg, 25 évvel ezelõtt
pedig elindult a koraszülöttek és újszülöttek mentése, valamint az országban az

fõigazgatója is (az asztalnál jobbra). Hangsúlyozta, egy ekkora méretû intézményben
nagyon fontos a gyermekosztály munkája,
hiszen a megye kórházai a legnagyobb születésszámot mondhatják magukénak, a két
osztály jó együttmûködése elengedhetetlen.
(Részletek a Nyíregyházi Televízió
Vizit címû magazinmûsorában)

Dr. Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettese, az intézmény
vezetõje (középen balra) és Diderick Pen, a Wizz Air üzemeltetési igazgatója fog
kezet a megállapodás aláírása után
Öt felsõoktatási intézménnyel, köztük a
Nyíregyházi Egyetemmel kötött együttmûködési megállapodást a Wizz Air, melyet
dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes, az
intézmény vezetõje írt alá a nyíregyházi
felsõoktatási intézmény részérõl.
A Wizz Air a pilóta utánpótlásképzés biztosítása érdekében újabb szimulátort is beszerez, amelyet jövõre állítanak üzembe.
A megállapodás értelmében az egyetem
elvégzése után a pilótaképzésben végzett
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hallgatók automatikusan meghívást kapnak
a Wizz Air felvételi programjába. Az azonban elõnyt jelent – derült ki az aláírás után
–, ha például a nyíregyházi campuson végeztek, hiszen többek között a Nyíregyházi Egyetem is rendelkezik már a Wizz Air
minõsítésével. A Wizz Air tájékoztatása
szerint a következõ öt évben arra számítanak, hogy a pilóták száma a mostani 850rõl 1500 fölé emelkedik, ennek biztosítását is elõsegíti majd a most megkötött partneri megállapodás az egyetemekkel.

2017. MÁJUS 12.

SZÍNHÁZ

NYÍREGYHÁZÁN VENDÉGSZEREPEL A NEMZETI SZÍNHÁZ
Súlyos balesete ellenére a Jászai Mari-díjas Trill Zsolttal a fõszerepben láthatják a Móricz Zsigmond Színház
nézõi a Vitéz lélek címû Tamási Áron „példázatot” a 15.
évfordulóját ünneplõ pesti teátrum társulatának elõadásában május 23-án, kedden este 7-tõl.
Ez azért is örömteli, mert a napjaink egyik legtehetségesebb színészének tartott actor csukló- és térdsérülése
miatt több elõadását is kénytelen volt lemondani az utóbbi idõben. Mint kérdésemre válaszolva elmondta, szerencsére nem lesz feltûnõ az a szerkezet, amit kénytelen lesz
viselni a lábán, mert egy I. világháborúból hazatért katonát személyesít meg.

AZ ÚJRAKEZDÉSRÕL SZÓL
– Nemrég játszottuk ezt az elõadást Marosvásárhelyen,
ami közel van ahhoz a helyhez, ahol a mû keletkezése
idején élt az erdélyi író – mondta el lapunknak Zsolt. – A
történet nagyon egyszerû ugyan, de tele van költészettel.
Bár a rendezõnek, Vidnyánszky Attilának sokféle „õrülete” van, ez egy nagyon letisztult elõadás. Elõször elbeszé-

Jelenet a darabból. Képünkön Trill Zsolt és Nagy Anna. (Fotók: Eöri Szabó Zsolt)
ve. Egyenes, egyszerû ember a fõhõs. Pontosan az egyenessége miatt lesznek problémái, mert végig akar menni
a saját útján, de ahol emberek vannak, ott konfliktusok is
akadnak, nemzetiségtõl függetlenül.

VISSZATÉRÕ ELEM A SZAMÁR

Martinovics Dorina és Tóth Auguszta
lésként született a darab az I. világháború után, majd a II.
világháború alatt írt belõle Tamási Áron színpadi mûvet,
ami az újrakezdésrõl szól. Átment itt az emberek életén
két pusztító esemény. A fõszereplõ, Balla Péter a frontról
hazatérve rengeteg mindent elveszített, mégsem szomorkodik, újraépíti az életét, mondván, nincs semmi elvesz-
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Mint elmondta a Kárpátaljáról származó mûvész, tág a
mû értelmezési köre, hiszen nemcsak egy új ház építésérõl, egy közösség újraélesztésérõl lehet szó, de egy egész
országéról vagy Európáéról. Visszatérõ eleme a mûnek a
szamár, amihez mások rosszallása ellenére ragaszkodik
Balla Péter. Ennek ugyancsak sokféle jelentése lehet, például társ a nélkülözésben... Mindenáron el akarják tõle
venni, pedig az semmi rosszat nem csinál. Nem gépekkel
akarja újjáépíteni a házát, a közösséget, a „világot”, hanem a szamárral. Betoppan hozzá a szerelem, nagyon
egyszerûen, ahogyan az életben is megtörténik ez, és mégis

Tamási jóvoltából roppant költõien. Az író fontosnak tartja a megbocsátást, de ezt sem szájbarágósan teszi.
– Az elsõ pillanattól nagyon tetszett ez a darab, mert
rólunk, emberekrõl szól. Kétféle elõadásunk van: más, amit
utaztatunk, s az, amit a Nemzetiben láthat a közönség
magas színvonalú színpadtechnikával. Ott például erdõ
van a színen... Látszólag semmi extra, s mégis rettenetesen érdekes! Hátha valakinek kedve kerekedik az itteni
elõadás hatására megnézni azt is. Több mint három éve
játsszuk ezt a mûvet, azóta néhányan a színészek közül
elmentek, újak jöttek. Az elõadás ettõl nem változott. Az
a rossz tulajdonságom, hogy azokat szeretem igazán, akikkel megpróbáltunk a kezdetekben együtt gondolkodni,
létrehozni egy új elõadást. Tudomásul veszem ugyanakkor, hogy ez egy nagy színház, ahol jönnek-mennek az
emberek, de számomra a „nagy csapat” mindig az elsõ.
Játszik a darabban többek között Mécs Károly, Nagy
Anna, Tóth Auguszta és Trokán Nóra is.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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NYERTES RANGADÓ

ÖT ÉREM

A Kisvárdát fogadta a labdarúgó NB
II 34. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus. A megyei derbi elsõ félideje nem
hozott gólt, fordulás után viszont elõbb
Kónya Márk, majd Takács Tamás is
eredményes volt, így a Spartacus 2–0ra gyõzött, és megszakította a Kisvárda
11 meccses veretlenségi sorozatát. A
Szpari az elmúlt négy meccsébõl hármat megnyert, vasárnap pedig Sopronban lép pályára.

252 csapat nevezett a Magyarország
Ifjúsági és Serdülõ Ügyességi, Gátfutó
és Gyalogló Csapatbajnokságra Székesfehérváron. A Nyíregyházi Sportcentrum dobóatlétái indultak, három versenyzõnk öt éremmel tért haza. Tóth
Balázs fiú súlylökésben és fiú diszkoszvetésben is ezüstérmet, Zsiga Kinga (képünkön) leány súlylökésben bronz-, leány diszkoszvetésben aranyérmet, míg
Kiss Virág leány diszkoszvetésben
ezüstérmet szerzett.

TÁMOGATOTT TEHETSÉGEK

Támogatók és támogatottak: Kola János ügyvezetõ, Bakosi Péter, Laskai Írisz, Závaczki
Bálint és Bede József elnök-igazgató
Tehetséges sportolók felkészülését támogatja az egyik helyi pénzintézet. A Szabolcs Takarék évek óta ösztöndíjban részesíti azokat, akik nemzetközi versenyeken
is jól szerepelnek.
2011 óta számos fiatal sportoló felkészülését segítette már ösztöndíjjal a Szabolcs Takarék. Minden esztendõben három sportolóval
kötnek megállapodást, és idén sem volt kérdéses, hogy támogatják a tehetségeket.
– Eltökéltek vagyunk, és mivel a Szabolcs
Takarékszövetkezet a helyiek bankja, helyiek az ügyfeleink, dolgozóink, így nagyon
fontos, hogy a helyi értékeket is támogas-

suk, és a fiatal sportolók közéjük tartoznak
– mondta Bede József, a Szabolcs Takarékszövetkezet elnök-igazgatója.
Idén ugyanaz a három sportoló kapta az
ösztöndíjat, akik egy évvel ezelõtt. Bakosi
Péter magasugró 226 cm-re javította egyéni csúcsát, és már tízszeres bajnok.
Závaczki Bálint több mint nyolcvan versenyen vett részt az elmúlt évben, és a fiatal golfozó sokáig az egyedüli magyar volt
a felnõtt világranglistán a férfiak között. Laskai Írisz fiatal kora ellenére minden esztendõben megnyerte a bajnokságot, az asztaliteniszezõ tehetségére pedig már külföldön is felfigyeltek.

FÉLMARATONI A BELVÁROSBAN
Május 20-án harmadik alkalommal is benépesülhet az Electrolux futás résztvevõivel a Kossuth tér. A Nyíregyházán is gyárral rendelkezõ cég évek óta megszervezi a
szabadidõsport rendezvényt. Számukra
fontos a társadalmi szerepvállalás.
– Mindent megteszünk azért a várossal
közösen, hogy a település vonzóbb legyen.
Számunkra ez a fiatal munkaerõ miatt is lényeges, hiszen egy-egy ilyen rendezvényre
a környezõ nagyvárosokból is érkeznek sportolók – mondta Alessio Bonfanti, az Electrolux
Lehel Kft. nyíregyházi gyárának igazgatója.
Ezúttal is megrendezik a családi futást,
ahol 2700 métert kell futniuk a nevezõknek, a félmaratoni távot pedig egyedül vagy
váltóban is lehet teljesíteni.
– Az Electroluxszal már közös hagyományaink vannak, a születésnapjukon sétányt
építettek, volt már VIDOR félmaraton, most
pedig újszerû lesz a rendezvény, mivel a
város nevezetességeit érintve halad az útvonal. Van mit megmutatnunk, hiszen kö-

SPORTPROGRAM
Május 13., szombat 10.00 Bem iskola,
Ülõröplabda bajnoki forduló
Május 14., vasárnap 18.00 Bem iskola, NYKC–Békés férfi kézilabda-mérkõzés

Alessio Bonfanti gyárigazgató (balra) és
dr. Kovács Ferenc polgármester szerint is
fontos a városban mûködõ cégek társadalmi szerepvállalása
zel húsz felújított épületünk van. Sok kísérõrendezvényt szervezünk, és külön gondolunk a gyerekekre, de rajthoz állnak testvérvárosaink is – mondta dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
A program 9 órakor kezdõdik, az eredményhirdetésre pedig kora délután kerül sor.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 14., vasárnap 21.00 NYKC–Békés férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

FORGALOMKORLÁTOZÁS
A megszokottaktól eltérõen idén a versenyre Nyíregyháza belvárosában kerül
sor, a Kossuth tér, Dózsa György utca,
Vay Ádám krt., Hunyadi utca, Bocskai
utca és Kossuth tér útvonalon, emiatt teljes forgalomkorlátozásra kell készülni
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reggel 8.00 órától egészen 12.30-ig az
érintett útszakaszokon.
A szervezõk kérik az autótulajdonosokat, hogy a megváltozott forgalmi rend
szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!
2017. MÁJUS 12.

PROGRAMOK

PROGRAMOK
JAPÁN METSZETEK... Zsadányi Zsolt festõmûvész Japán metszetek akvarellben címû kiállításának megnyitójára várják az érdeklõdõket május 12-én 13.30-kor. Helyszín: Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Kollégium, Óvoda és AMI aulája (Nyíregyháza, Ungvár
sétány 19.). Megtekinthetõ: május 26-áig.
20. ÉVE GURUL A ZÖLD KERÉK. A Közösségek Hete
programsorozat keretében május 12-én 16.00 órától a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár „Pincétõl a
padlásig” – civil kopogtató címmel civil szervezetek bemutatkozásával egybekötött könyvtári sétát szervez, melyen a Magyar Kodály Társaság Sz-Sz-B Megyei Tagcsoportja és a Zöld Kerék Alapítvány is részt vesz.
A FELVIDÉKI MAGYAROK kitelepítésének 70. évfordulójáról emlékezik meg a Felvidék 1947 Egyesület május
13-án 10.00 órakor a Bethlen utcai emléktáblánál, majd
ezt követõen 10.45-kor az Északi temetõben lévõ síremléknél. A rendezvényen a felvidéki települések polgármesterei, és városunk, megyénk vezetõi is részt vesznek.

FOGADÓÓRA IDÕSEKNEK
Az Idõsügyi Tanács jóvoltából a szépkorúak most már fogadóórákon is választ kaphatnak a
korosztályukat érintõ közérdekû kérdésekre, de javaslatokkal is élhetnek hétfõnként 13 és 16 óra között a
Móricz Zsigmond könyvtárban.
KÜLLÕK ÉS KÖNYVEK, két keréken a könyvtárba. A
Közösségek Hete programsorozat keretében kerékpártúrát
szervez a Zöld Kerék Alapítvány, melyre várják a könyvek
és a kerekezés szerelmeseit május 13-án. Úti cél a Móricz
Zsigmond könyvtár Sóstóhegyi fiókkönyvtára (Igrice u. 6.).
Indulás: Nyíregyháza, Kossuth tér, 10.00 óra. A táv 9 km.
EGERECSKE MENYECSKE. A Burattinó Bábszínház elõadásai: május 13-án 16.00: Egerecske menyecske. 14-én
10.00: Alamuszi nyuszi. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
KELET BABA-, GYEREK-, DIÁKRUHA BÖRZE ÉS GYEREKNAPI JÁTÉKVÁSÁR május 14-én 8.00–13.00 óráig.
Helye: Nyíregyháza, Búza téri Piaccsarnok. Infóvonal: 06-

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 13., szombat 19.00 Castel Felice, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad
19.00 A Fõfõnök, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Május 15., hétfõ 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Süsü bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Szende bérlet,
Nagyszínpad
Május 16., kedd 10.00 A kisfiú meg az oroszlánok,
Hapci bérlet, Nagyszínpad
10.00 Sárkányölõ Krisztián, Szaffi bérlet, MÛvész Stúdió
Május 17., szerda 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Szimba
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Függöny fel!, Bérletszünet, Nagyszínpad
Május 18., csütörtök 10.00 Sárkányölõ Krisztián,
Tarzan bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Hello, Dolly!, Móricz bérlet, Nagyszínpad
Május 19., péntek 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Tom
és Jerry bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Hello, Dolly!, Déryné bérlet, Nagyszínpad
2017. MÁJUS 12.

MONTEVERDI, VIVALDI ÉS
FREUND TAMÁS A KODÁLYBAN
A Pro Musica dél-koreai turnéja után Velencébe
utazik a Cantemus Vegyeskar egy hangverseny keretében, hiszen a „Zenélõ városok” bérletsorozat zárásaként barokk énekes és hangszeres muzsika csendül
fel május 13-án 18.00 órától a Kodály iskola hangversenytermében. Az est közremûködõje a Miszla Barokk
Zenekar és a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar. Vezényel Szabó Soma.
S ha már nincs több énekóra, és nincs idõ több próbára, de minõséget kell produkálni, meg kell mozgatni az énekesek szunnyadó erejét! Szabó Dénes, Kossuth-díjas karnagy, a Nemzet Mûvésze régi elszánt
tanítása kap igazolást, tudományos magyarázatot prof.
dr. Freund Tamás neurobiológus, agykutató elõadásában „Agyhullámok – memória – kreativitás: belsõ világunk és az információ-robbanás hatásai” címmel
május 19-én 18.00 órától, szintén a Kodály iskola
hangversenytermében.
30/611-5447. Belépés a vásárlóknak ingyenes! A gyermekeket ingyenes ugrálóvár és arcfestés várja.
II. BLADE SPORT KUPA, a VII. WBPF Európa-bajnokság, Független Testépítõ Verseny május 14-én 11.00 órától a Continental Arénában.
HANGVERSENY. A Szent Imre Katolikus Gimnázium
mûvésztanárai hangversenyt adnak május 14-én 17.00
órakor a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római
Katolikus Társszékesegyházban (Kossuth tér). A belépés
ingyenes.

KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA Kerékpáros örökségtúra a reformáció emlékévében június 3–5-éig. Jelentkezés: május 15-éig a dzs@szszbmfu.hu e-mail címen, vagy
a 30/466-5274-es telefonszámon, esetleg személyesen
(Nyíregyháza, Benczúr tér 7.). Bõvebben: www.templomut.hu; www.temple-tour.eu.
VIRTUÁLIS SÉTA. A Sz-Sz-B Megyei Levéltárban május 15-én 9.00 órától a Múltról mindenkinek címû rendezvénysorozat keretében virtuális sétára várják az érdeklõdõket a régi Nyíregyházán. A városnaphoz kapcsolódva a látogatókat a Hammel József fényképeibõl, valamint
a Jósa András Múzeum képeslapjaiból készült kiállítások
várják. Bemutatkozik a Móricz Zsigmond Városi és Megyei Könyvtár Digitális Gyûjteménye, illetve a város története Kéry Péter kisfilmjén is megelevenedik.

SZÜNETEL A
SZAKRENDELÉS
2017. május 19-én, a
szolgáltató által elõre bejelentett többórás áramszünet miatt szünetelni
fog a szakrendelés Nyíregyházán a Bõr- és Nemibeteg-gondozó Intézetben, a Debreceni úton.

TELEFONSZÁMVÁLTOZÁS
Megváltozott a Krúdy
Gyula Art Mozi telefonszáma. A jövõben a 30/
997-4184-es számon, illetve új webcímen, a
www.krudymozi.hu
honlapon lehet a programokkal kapcsolatos információhoz jutni.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

ANGOLKISASSZONYOK NYÍREGYHÁZÁN
Az Angolkisasszonyok rendje egy pápai jogú nõi szerzetes intézmény, mai neve: Congregatio Jesu. Alapítása
Ward Mária (1585–1645) nevéhez fûzõdik, aki Angliából elmenekülve, Flandriában vetette meg a szerzetesrend alapjait. Társaival arra vállalkozott, hogy angol lányokat katolikus hitükben megerõsítve neveljen. Pázmány Péter hívására a rend nõvérei 1627-ben, Pozsonyban alapítottak egy rövid életû leányintézetet. Késõbb
újabb alapítások történtek Magyarországon, Nyíregyházán Énekes János prelátus-kanonok hívására 1929-ben
telepedtek le.
A közösség egyik legfontosabb hivatása az oktatásnevelés volt. Városunkban ennek a szolgálatára több intézményt is felállítottak. Elsõként egy nõi felsõkereskedelmi iskolát nyitottak 43 növendékkel, majd 1930-ban
elemit és leánylíceumot alapítottak. Elsõ otthonukat egy
Madách utcai polgári házban alakították ki, majd 1931ben átköltöztek a Széchenyi utcai úgynevezett Gencsyházba. A képünkön is látható épületet Novák Gyula
vármegyei jegyzõ építtette Kéry Gyulával 1899-ben,
késõbb Gencsy Albert kislétai földbirtokos vette meg.
Az Angolkisasszonyok 1931-ben vásárolták meg és alakították át iskolai célokra. A város 100 ezer téglás adományának köszönhetõen is, 1932 nyarán a líceum céljait szolgáló épületet emeltek négy osztállyal és igazgatói irodával. Az internátusi tanulók elhelyezésérõl 1933
szeptemberétõl pedig a Komjáthy családtól bérelt, majd
megvásárolt épület szolgált. Ezt Komjáthy Kázmér ügy-
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véd építtette 1922–23-ban Kovács Dezsõ tervei szerint,
ifj. Tóth Pál kivitelezésében.
Az Angolkisasszonyok által mûködtetett oktatási intézmények céljaként azt tûzték ki, hogy „a reá bízott
leánykákat vallásos és hazafias szellemben, mûvelt,
finomlelkû, életre való nõkké” neveljék. E munkát segítette az alapító fõnöknõ, Mater Lengyel Júlia (1938-ig,
ekkor visszahelyezték Egerbe, ott hunyt el 1946-ban) és
az igazgató Mater Tauffer Ilona is. A rend tagjai 1948-ig
tevékenykedhettek, ekkor iskoláikat országszerte államosították.

Lapunk online változata:

Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Bruszel Dóra
Szarka Lajos
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Tel.: 70/933-9821
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu
70/933-9823, 70/933-9838
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu
Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Balogh Zoltán vezérigazgató
1218-1080
55 500
Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
terjesztes@nyiregyhazitv.hu
telefonon: 42/411-883
www.nyiregyhaza.hu

Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

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