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Elkészült az aszfaltút a korábbi földút helyén a Szikes
utcán. A 156 méteres szakaszon 95 tonna aszfaltot hasz-
náltak fel. A munkálatok során útalap épült, szintbe he-
lyezték az aknafedlapokat, szegélyeket készítettek, és ki-
építették a csapadékvíz-elvezetéshez szükséges létesít-
ményeket, mindezt 18 millió forintból.

Ebben az évben Nyíregyháza több pontján épített új utakat
és végzett útfelújításokat a NYÍRVV Nonprofit Kft. több mint
13 500 négyzetméter felületen, közel bruttó 400 millió forint
összköltséggel, melyhez Nyíregyháza önkormányzata bizto-
sította a forrást. Több helyszínen a csapadékvíz-elvezetési prob-
lémákat is meg kellett oldani és útszegélyeket építeni, cserél-
ni. A Szikes utca is aszfaltburkolatot kapott, amelyet szalagát-
vágást követõen adtak át a lakosság számára kedden.

ÖT ÉV ALATT KÖZEL SZÁZ ÚT

– A lakosok nagyon aktívak, kezdeményezõk. A képvi-
selõk pedig – itt Ágoston Ildikó – folyamatosan hozzák, el

ÚJABB FÖLDUTAK VÁLTAK ASZFALTOSSÁ
sem kerülhetem, hogy ne tudjak ezekrõl a problémákról,
de magam is járom, fõleg a külterületeket. Összeszámol-
tattam: 2013-mal kezdõdõen ez a 92. út, ami eddig épült
vagy felújítást kapott – mondta a helyszínen a Nyíregyhá-
zi Televíziónak dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgár-
mestere.

RÉGI ÓHAJ, MEGVALÓSÍTVA

– Mintegy két és fél évvel ezelõtt az utcabeliek ke-
restek meg ezzel a problémával. Ez a Szikes utca egy
jóval régebbi történet, de az elhelyezkedése miatt nem
volt olyan egyszerû a tervezése és a megvalósítása. Most
sikerült 4 méter szélességben, majdnem 300 méter
hosszúságban megépíteni városi forrásból. Nagyon de-
koratív és a szabványnak megfelelõ – foglalta össze
Ágoston Ildikó önkormányzati képviselõ. Persze nem
ez volt az egyetlen utca idén, melynek teljesen meg-
változott a képe.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A Szikes már aszfaltos – nem egyedül ez az utca lett
pormentes az idén, melyek száma a felújítottakkal

együtt fél évtized alatt már a százhoz közelít

REFORMÁCIÓ 500 – TALÁLKOZÓK, ALAPKÕLETÉTEL
Luther Márton megújította a hit világát, a reformáció pedig túlnyúlt a teológia

határain, s nem pusztán a 16. század emléke, egy közös örökség mindannyiunknak,
melynek nélkülözhetetlen eleme a megújulás – hangzott el a Magyar Tudomány
Ünnepe alkalmából és a Reformáció 500. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi
emlékülésen, melyet református és evangélikus lelkészek, valamint a megyei pol-
gármesterek részvételével tartottak a református esperesi hivatalban, hétfõn. Dr. Gaál
Sándor esperes-lelkipásztor az ünnepségen kiemelte, a református és az evangéli-
kus gyülekezetek külön-külön rendezvényeket is tartottak, október 31-én pedig kö-
zös fáklyás felvonulással és ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg az 500 évvel
ezelõtti nagy történelmi eseményrõl. Ott elhangzott, új református templom alapkö-
vét teszik le Örökösföldön november 18-án, s szintén szombaton tartják a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Reformátusok Találkozóját a Continental Arénában.

FOGLALKOZTATÁS.
A megváltozott munka-
képességûek foglalkoz-
tatásában, az érintettek
részére kínált lehetõsé-
gek választékában is
óriási az elõrelépés.MODERN SZTK
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ÉVZÁRÁS, FALUFEJLESZTÉS

Gágogástól (és kacagástól) volt hangos szombaton a múzeumfalu, mely színes Márton-napi programmal és sok
látogatóval búcsúzott e sikeres esztendõtõl: 65 ezren látogatták meg 2017-ben a skanzent. Az eseményen dr.
Kovács Ferenc polgármester kiemelte: a közeli jövõben egy 680 milliós fejlesztés indulhat meg az intézményben,
melyre már beadták a pályázatot. (A képen látható liba csak „illusztráció”, aki valódi szárnyasokkal készült képe-
ket szeretne nézegetni, kattintson a nyiregyhaza.hu cikkére!)
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A SÓSTÓI ÚTON JÁRVA... (I.)
A TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001 azo-

nosítószámú „A Bencs Villa turisztikai
hasznosítása a kulturális örökségünk meg-
õrzése érdekében” címû projekt keretében
megújuló épületrõl Batizi Tamás, Nyíregy-
háza MJV polgármesteri kabinetvezetõje
osztotta meg gondolatait:

„A Bencs Villa méltatlanul szürkült el
és lett az enyészeté hosszú évek alatt. Min-
dig megfájdult a szívem, amikor elmen-
tem elõtte. Most annál nagyobb öröm lát-
ni, ahogyan kibontakozik és elõjön a szép-
sége. Legalább kétnaponta arra megyek,
és nagyon büszke vagyok, hogy közöm
lehet ehhez a projekthez. A felújítás fon-
tos eleme, hogy a tervezõnek és a kivite-
lezõnek sikerült a régi színeket, korhû stí-
lust visszahozni a megújult Bencs Villába.
Még nem látszik a villa minden eleme, de
már most szeretem a feljáró lépcsõit, a föld-
szint különleges osztású magas ablakait, a
tetõ színeit – a kertrõl nem is beszélve.
Érzésem szerint minden nyíregyházi büsz-
ke lesz erre az épületre.”

A villa elõterében a megmentett, egykori
oroszlánfejes támfal

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
Közel húsz szervezet bemutatkozá-

sával, nagyszabású Iskolai Közösségi
Szolgálat Börzét szervezett a KÖZ-Pont
Ifjúsági Egyesület a Korzó Bevásárló-
központban. A diákok megismerked-
hettek azokkal a fogadószervezetekkel,
ahol teljesíthetik a kötelezõ 50 órát.

KITÜNTETETT VEZÉRIGAZGATÓ
Rangos szakmai kitüntetést, Klauzál

Gábor Elismerõ Oklevelet kapott a
COOP Gazdasági Csoport dolgozója,
Szurovcsják Ilona (képünkön balról a
harmadik), a SZABOLCS-COOP Zrt.
vezérigazgatója, az Európai Kereske-
delem Napján.

LIBÁS MULATSÁG
A Nyíregyházi Szociális Gondozási

Központ Márton-napi mulatságot szer-
vezett a Vasutas Mûvelõdési Házban az
Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat
Alapítvány támogatásával. A rendezvé-
nyen mintegy 100 fõ vett részt a nap-
pali ellátásban részesülõk közül.

BÛNÜGYI POLGÁRÕRSÉG
Bûnügyi polgárõrség alakult a kö-

zelmúltban Nyíregyházán. A szerve-
zet vezetõje Czidor Mihály polgárõr
lett – feladatuk a lakosság, valamint a
közrend- és közbiztonság védelme,
az esetleges bûncselekmények meg-
elõzése.

IFJÚSÁGI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
A XVI. Országos Ifjúsági Néptánc-

fesztivált Nyíregyházán, a Váci Mihály
Kulturális Központban rendezte meg
a Martin György Néptáncszövetség. A
14–19 év közötti fiatalok szakértõ zsûri
elõtt mutatták be produkcióikat, majd
a díjazottak gálamûsort adtak.

90. SZÜLETÉSNAP
90. születésnapja alkalmából Simon

Jánost köszöntötte dr. Adorján Gusz-
táv közgyûlési képviselõ és Bodzás
Sándorné, a Szociális és Köznevelési
Osztály munkatársa. Az ünnepelt e
jeles napot felesége, lánya, veje és
unokái körében töltötte.

(Folytatás az 1. oldalról.)

Aszfaltot kapott a Szikes utca – ezzel
együtt összesen 680 millió forintot költött
utakra idén az önkormányzat.

A sóstóhegyi lakosok is részt vettek az
átadóünnepségen, elmondásuk szerint már
nagyon várták, hogy elkészüljön ez az út-
szakasz. – Mi 2004-ben költöztünk ide,
attól kezdve folyamatos problémák adód-

680 MILLIÓ UTAKRA
tot költött a város új út építésére 13 500
négyzetméter felületen, 180 millió forintot
járdafelújításra, 100 millió forintot pedig
kátyúzásra – utóbbi 30 utcát érintett, közel
17 000 négyzetméteren. Ignéczi Csabáné,
a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje rész-
letezése szerint 2017-ben 6 utcában (Thö-
köly, Szikes, Fonó, Álmos, Lombkorona
köz, Ösvény), 2143 méter hosszú szakaszon
épít új utat, és 3 helyszínen (Sugár, Kilátó,

A lakosokkal együtt avatták fel az utat. A kép két szélén a képviselõ és az ügyvezetõ,
utóbbi mellett a polgármester

Tallér), 1383 méter hosszúságban felújítja
az utat a Városüzemeltetõ cég, mely során
a csapadékvíz-elvezetési problémákat is
megoldják. A Tallér, a Thököly, a Kilátó, az
Álmos és a Szikes utcák aszfaltozása már
befejezõdött, ezeken a helyszíneken utó-
munkálatok folynak, a többi útszakaszon
jelenleg is dolgoznak. Ahol szükséges, a
fejlesztés során cserélik, illetve kiépítik a
csapadékvíz-elvezetõ rendszert, útszegélyt
építenek, cserélnek. Az építések elsõsorban
a külterületi városrészeket (Rozsrét,
Kistelekiszõlõ, Déli Ipartelep, Sóstóhegy,
Nyírszõlõs stb.) érintik, melyek az elmúlt
évek során benépesültek, forgalmassá vál-
tak, a burkolt utak komfortosabb életkörül-
ményeket és közlekedést biztosítanak az itt
élõk számára. A NYÍRVV Nonprofit Kft.
november 30-áig valamennyi útszakaszon
befejezi az útépítést és -felújítást.

tak az úttal. Gazos volt, a két oldalon egy-
egy járható földsávval, és állt a víz nagyobb
esõzéskor. Nem lehetett rajta normálisan
közlekedni. Amikor a kisfiamat vártam,
még inkább probléma lett, hogy hogyan
tudok majd egy babakocsival közlekedni
rajta. Ezért kezdeményeztem én és pár
szomszéd ennek az útnak az építését, ami
elõször ideiglenesen egy zúzottkõ-burko-
lattal oldódott meg. Már annak is nagyon
örültünk, azt viszont nem gondoltuk, hogy
ilyen hamar lesz folytatás, ám most valós-
sággá vált az aszfaltút – tolmácsolta véle-
ményüket Földmíves Szabó Orsolya, a
Szikes utca egyik lakosa.

A KÜLTERÜLETEKRE FIGYELVE

Dr. Kovács Ferenc polgármester az át-
adáson hozzátette, idén 400 millió forin-

PINCÉREK TOVÁBBKÉPZÉSE
A Schnitta Sámuel Magyar Éttermi

Kultúráért Egyesület szervezésében az
országban hat helyszínen tartják meg
az Országos Pincér Szakoktató tovább-
képzést. Egyik helyszíne öt témakör
mentén a Nyíregyházi SZC Sipkay szak-
gimnáziuma és szakiskolája volt.

FELÚJÍTOTT TÁRGYALÓTEREM
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Önkormányzat felújította az 1892-ben
épült megyeháza 102-es tárgyalóter-
mét, melynek belseje a modernitás
mellett a régi idõket idézi. A termet
Alpár Ignácról, a megyeháza egykori
építész-tervezõjérõl nevezték el.
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KÍVÜL-BELÜL MODERN LETT A VÁROSI RENDELÕINTÉZET
Befejezõdött a kis SZTK felújítása. A fejlesztés fõként

európai uniós pályázatból, kisebb részben önkormány-
zati forrásból jött létre. A projekt keretén belül például
nyílászárókat és hidegburkolatot cseréltek, az akadály-
mentesítéshez pedig lift is került a megszépült és sok szem-
pontból modernizált épületbe.

Ünnepélyes keretek között adták át múlt hét pénteken
a megújult Városi Rendelõintézetet. A szalagátvágást kö-
vetõen helyszíni bejárást is tartottak a most már belülrõl
teljesen felújított kis SZTK-ban. A Szent István utcai épü-
let korábban új külsõt kapott, az volt az elsõ üteme a re-
konstrukciónak, a mostani, második ütemmel belülrõl is
21. századivá vált az intézmény.

SZERETET ÉS TUDÁS

Az eseményen a nyíregyházi dr. Szabó Tünde, az EMMI
államtitkára is részt vett, aki kiemelte, hogy a Szent István
utcai épület nosztalgikus hangulatot idéz számára, aktív
sportoló korából. – Gyermekkoromtól nagyon sokat jár-
tam ide és a sportorvosi vizsgálatok során találkozhattam
a nagy tapasztalattal rendelkezõ orvosokkal, akik egy ré-

önkormányzat) a Városi Rendelõintézet belsõ felújítása, az
akadálymentesített parkoló kialakítása (és plusz férõhelyek),
kerékpártároló- és udvarfelújítás, területrendezés és meg-
újuló energia hasznosítása is megvalósult. A városi lakos-
ság életminõségének fontos alapfeltétele a megfelelõ szín-
vonalú egészségügyi szolgáltatások elérhetõségének bizto-
sítása, amelyhez jelen projekt megvalósítása a polgármes-
ter szerint is jelentõsen hozzájárult. – Az itt dolgozók érzé-
kelik, hogy van széles sávú, gyors internet és modern a te-
lefonhálózat, minden rendelõhöz külön készülékkel, ez is
sokat jelent. Azt pedig majd nyáron tapasztalják, hogy min-
den váró és rendelõ klimatizált, ráadásul mindezt egy nap-
elemmel oldottuk meg, hogy a fenntartása se legyen na-
gyon költséges. S az is érzékelni fogja majd a különbséget,
aki eljön ide, látván, hogy milyen volt és milyen lett az
épület. Azt szeretnénk ezzel elérni, hogy a nyíregyháziak
egészségügyi ellátása minden szempontból a legmodernebb
legyen. Ha itt körülnézünk, nagy lépést tettünk ebbe az
irányba – nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak dr. Ko-
vács Ferenc polgármester.

Dr. Szabó Tünde államtitkár, dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Rákóczi Ildikó képviselõ,
a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke szemrevételezik a modernizált belsõt

Az udvari belsõ is szebb és praktikusabb lett

sze most is itt van. Emlékszem, hogy nagy szeretet volt
mindig az épületben, a szakmai tudás mellett az is fontos,
hogy barátságos környezetbe érkezzenek a gyerekek –
emlékezett az olimpiai ezüstérmes államtitkár.

LÁTVÁNYOS VÁLTOZÁSOK

A bruttó 183 millió forint összköltségû projekt során (mely-
bõl 125 millió vissza nem térítendõ támogatást kapott az

CÉL A SZÍNVONAL NÖVELÉSE

A kis SZTK épületében mûködik az Egészségügyi Alap-
ellátási Igazgatóság, amelyhez összesen 102 orvosi praxis
tartozik. Az épületben az igazgatóság mellett számos (most
már modernizált) rendelõ található, például fogászati, is-
kolaorvosi és sportorvosi, valamint a védõnõi szolgálat.
Több tízezer ember fordul meg a Városi Rendelõintézet-
ben, gyerekek és felnõttek egyaránt, ezért is volt fontos a
fejlesztés, melynek részét képezte például az akadálymen-
tes WC, személyzeti öltözõ és WC, vizeletvizsgáló helyi-
ség, hulladéktároló és takarítóeszköz-tároló kialakítása is.
– Az elsõ, ami szembeötlõ mindenki számára, az a bõ-
vebb parkoló, valamint, hogy bent mûanyag ablakok,
modern nyílászárók, új padlóburkolatok kerültek bizonyos
helyekre, a festésen és a napkollektorokon kívül. De az is
fontos, hogy új áramvezeték került az egész épületbe és a
vízvezeték-rendszerünk is megújult – mondta el kérdé-
sünkre Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazga-
tóság igazgatója.                              (Szerzõ: Kanócz Rita)
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VERÉBAVATÓ
Második alkalommal rendezte meg a Városi Verébava-

tót a Diák-Polgármesteri Iroda, a Mustárház és Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az eseményt
november 10-én tartották a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban. A versenyre 13 kilencedikes osztály nevezett.

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere megnyitó-
jában kiemelte, az esemény jól illeszkedik Nyíregyháza Ifjú-
sági Koncepciójához, célja a közösségfejlesztés volt. A tava-
lyi elsõ Városi Verébavató sikerére való tekintettel idén is meg-
szervezték a rendezvényt. A leköszönõ diákpolgármester,
Stekler Gergõ azt mondta, az elejétõl kezdve az volt a cél,
hogy hagyományt teremtsenek, így jövõre is folytatnák.

AKTÍVAK VOLTAK

Nemcsak a versenyen vettek részt a középiskolákból
érkezõ kilencedikes diákok, hanem már az elõkészüle-
tekben is nagy szerepet játszottak és segítségére voltak a
végzõsöknek. – Engem is meglepett, hogy a fiatalság ilyen
számban csatlakozott magához a program megszervezé-
séhez is, és ha körbenézünk a rendezvényen, látható, hogy
a résztvevõk is érdeklõdõek, aktívak voltak. A szurkolás
nagyon jó, a hangulat zseniális és a versenyzõk is nagyon
élvezik a feladatokat – mondta el a Nyíregyházi Televízió,
egyben a hellonyiregyhaza.hu stábjának Lukács Nándor,
a Mustárház egyik szervezõje. A feladatok sokszínûek

voltak, jól vették az akadályokat a verebek. Az iskoláknak
egy kétperces bemutatkozó produkcióval kellett készül-
niük, de volt kvíz, ének- és táncverseny, tojásdobálás és
számos izgalmas próbatétel, eskütétel. A szurkoló közön-
ség és a részt vevõ játékosok is nagyon jól szórakoztak a
programon, mely arra is alkalmas volt, hogy az iskolák
diákjai jobban megismerjék egymást. A verébavatót a
Mûvészeti nyerte meg, második helyezett lett az Arany,
harmadik pedig a Zrínyi, értékes díjakat kapva. (További
részletek sok képpel: hellonyiregyhaza.hu.)

(Szerzõ: Kanócz Rita)

Jókedvbõl nem volt hiány

HARMINCÉVES A ZAY
Harmincéves a Zay Anna Egészségügyi, Informatikai

Szakközépiskola és Kollégium. Az intézmény jubileumi ren-
dezvénysorozatot indított hétfõn, melynek része lesz no-
vember 30-án egy gálamûsor. 1949 októberében a sátoral-
jaújhelyi Állami Ápolóképzõ Iskola 2. éves osztályát áthe-

lyezték Nyíregyházára, ezzel kezdõdött az egészségügyi
szakképzés az iskola jogelõdjében. Oklevelet elõször 1950
októberében állítottak ki. 1967-ben a Kölcsey Ferenc Gim-
náziumban indult az elsõ egészségügyi szakközépiskolai
osztály, majd 8 osztályban folyt a képzés. 1987-ben költö-
zött be új épületébe, amelyben ma is folyik a tanítás.

Mûfüves labdarúgópályán, mûanyag burkolattal ellá-
tott kosárlabdapályán, rekortán futócsíkon és egy szabad-
téri kondiparkban is sportolhatnak mostantól a Nyíregy-
házi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai. Az
iskola udvarán szerdán adták át a pályákat.

Régi álom valósult meg ezzel a beruházással, az iskola
vezetése ugyanis egy évtizede küzd azért, hogy a régi sa-
lakos és betonos pályákat lecseréljék. – Már-már le is
mondtunk róla, amikor jött ez a lehetõség, hogy mégis
megvalósulhat a fejlesztés. A diákok nagyon örülnek neki,
mert akár rossz idõben is lehet sportolni úgy, hogy nem
lesznek sárosak, a szünetekben vagy tanítás után pedig
erõsíthetnek a kondiparkban  – mondta kérdésünkre Tar
Jánosné, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
názium igazgatója.

FOLYAMATOS MEGÚJULÁSBAN

A beruházás 72 millió forintba került, és a vizesblokko-
kat is felújították belõle. A költségek 55 százalékát a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház állta, a fennmaradó össze-
get pedig az iskola saját forrásból finanszírozta. – 500 millió
forintot osztottunk szét idén az evangélikus iskoláknak,

MODERN SPORTKOMPLEXUM

A KOSSUTH UDVARÁN

örömmel mondhatom, hogy mindenütt fejlesztéseket va-
lósíthattak meg, és szeretnénk a jövõben is segíteni az in-
tézményeket –  nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak
Krámer György, a Magyarországi Evangélikus Egyház or-
szágos irodaigazgatója. A nyíregyházi gimnáziumban az
elmúlt években több komoly fejlesztés valósult meg, így
korszerûsítették a fûtésrendszert, és megszépültek a tan-
termek is. A mostani pályaátadás után sem ér véget a mun-
ka, szeretnék parkosítani az udvart.

(Szerzõ: Dankó László)

SPORTSZERVEZETEK PÁLYÁZHATNAK
Fórumot rendezett a Sportegyesületek Országos Szö-

vetsége Nyíregyházán. A cél az volt, hogy minél többen
ismerjék meg a sportszakmai érdekvédelmi szervezet
munkáját, valamint kapcsolódjanak a „HISZEK Benned”
programhoz, amely pályázat útján támogatást nyújt a
sportegyesületeknek.

A Sportegyesületek Országos Szövetsége 1989-ben ala-
kult, ma már több mint 300 tagja van, a szerdai fórumra a
megye valamennyi sportszervezetének képviselõjét meg-
hívták. Bemutatták a HISZEK Benned Sport Programot,
amelyet az Emberi Erõforrások Minisztériuma hirdetett
meg. Támogatási keretösszege 150 millió forint, egy sport-
szervezet maximum kétmillió forintos támogatásra pályáz-
hat. Az elnyert összegbõl többek között fizethetik az edzõ
bérét, a terembérletet és a rezsit, de vásárolhatnak sport-
szereket, mezeket is. Virág Lajos, a SOSZ ügyvezetõ igaz-

gatója a két mûködõ alprogramra hívta fel a figyelmet. Az
egyik a megyei jogú városok szabadidõs sportprogramjait
támogatja, a másik pedig a tehetségkutatást és az utánpót-
lás-nevelést segíti.

NYÍREGYHÁZA ÉLEN JÁR

Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
ügyvezetõje a fórumot megelõzõ tájékoztatón elmondta,
a megyeszékhely legnagyobb sportszervezete olyan típu-
sú forrásokból kap támogatást, amelyek kizárják a prog-
ramban való részvételt, de a város is milliárdokat fordít
sportinfrastruktúra-fejlesztésre, és százmilliókat sporttámo-
gatásra. Reméli, hogy a kisebb nyíregyházi klubok pályáz-
nak majd és ez a sportáguknak segítséget nyújthat.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

ÁLLÁSBÖRZE IS LESZ A SZAKKÉPZÉS HETÉN
A Szakképzés Európai Hetét az Európai Bizottság hir-

dette meg abból a célból, hogy a helyi, regionális és
nemzeti rendezvények révén vonzóbbá tegye a szín-
vonalas szakismereteket biztosító és minõségi munka-
helyek betöltését lehetõvé tevõ szakoktatást és szak-
képzést. Jövõ héten állásbörzével, kiállítással és konfe-
renciával várja az érdeklõdõket a Nyíregyházi Szak-
képzési Centrum.

Céljuk, hogy minél szélesebb körben ismertessék meg
iskoláikat és képzési kínálatukat, így pályázatokat is hir-
dettek, szakmaszelfi pályázatukban a diákok megörö-
kíthetik a szakképzés révén szerzett élményeiket, és köz-
readhatják a közösségi média révén. Iskoláik ajánlásai
(jelölései) alapján a szakképzés nagyköveteit választják
meg, akik olyan volt tanítványok, ma már példaképek,
sikeres személyek, akik kiemelkedõ életpályát jártak be.

November 22-én – a nagyközönség számára is nyi-

tott – állásbörzét rendeznek a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum székhelyén, az ezt követõ konferencián adják
majd át a díjakat. Közel félszáz vállalkozás megjelené-
sére számítanak, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a
munkaerõpiaccal, az elhelyezkedési és karrierlehetõsé-
gekkel. November 25-én pedig módszertani konferen-
ciát és MIE Expert Találkozót szerveznek a Microsoft
Magyarország és a Digitális Pedagógiai Módszertani
Központ szakmai támogatásával az NYSZC és iskolái.
Így az ország, valamint a Kárpát-medence azon peda-
gógusait várják Nyíregyházára, akik érdeklõdnek a 21.
századi oktatás kihívásai, az arra adható válaszok és a
tanárszerep változásai iránt.

Ez utóbbi rendezvény is ingyenes, de regisztrációhoz
kötött, a többirõl pedig részletesen az európai szakkép-
zési hét hivatalos http://ec.europa.eu honlapján, illetve
a magyar nyelvû http://szakkepzesihet.hu honlapon tá-
jékozódhatnak.
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HARMINCÉVES FENYÕ DÍSZÍTI A FÕTERET
Megérkezett a Kossuth térre a nyíregyházi karácsonyi

forgatag 13 méteres fenyõfája múlt hét pénteken. Az ün-
nep legfontosabb díszét egy sóstógyógyfürdõi ház tulaj-
donosai ajánlották fel a városnak. Az ünnepvárás jegyé-
ben november 25-étõl január 1-jéig várja színes vásári
forgatag a városlakókat.

A tûzoltók segítségével vágták ki egy sóstógyógyfür-
dõi ház udvarán az idei nyíregyházi karácsonyi forgatag
fenyõfáját. A 13 méteres fenyõ már kinõtte az udvart,
ezért ajánlották fel a ház tulajdonosai. Gellért Sándor
elmesélte, a fát édesapja és nagyapja ültette 1987-ben,
nem akarták, hogy a kivágás után tûzifa legyen belõle.
Így ajánlották fel a városnak, hogy a nyíregyháziakkal
együtt karácsonyfaként gyönyörködhessenek benne. A
fenyõt szállító jármû a tûzoltók kíséretében érkezett meg
a Takarékpalota elé, ahol a NYÍRVV Kft. munkatársai már
a nem hétköznapi méretû karácsonyfatalppal várták a
belváros legfontosabb ünnepi díszét. A város karácsony-
fájára a hagyományos piros színû díszítés és több mint 3
kilométer hosszúságú égõsor, valamint 33 óriás szalon-
cukor is kerül.

FORGATAG VENDÉGLÁTÁSSAL

A nézelõdõk azt is észrevehették, hogy a faházakkal
már most kialakították a teret a karácsonyi forgatag foga-

dására. Kovalecz Róbert, a NYÍRVV Nonprofit Kft. iroda-
vezetõje kérdésünkre elmondta, az idei forgatagba pályá-
zat útján 33 kereskedõt választottak ki, egy részük az ad-
venti ünnepkörhöz kapcsolódó ajándéktárgyakat, iparcik-
keket és kézmûves termékeket árul majd, a többiek pedig
a vendéglátásról gondoskodnak. A társaság az árusok ré-
szére 17 faházat állít fel, a Kossuth téren pedig a Mikulás-
ház, a színpad, a gyerekfoglalkoztató és az adventi ko-
szorú kap helyet.

ÜNNEPI FÉNYÁR

Az idei év újdonsága, hogy a Kossuth téri kandelábe-
rek, valamint négy belvárosi fa is díszvilágítást kap,
ugyanakkor a jól ismert világító, 3D-s díszfigurák, a fa-
házak tetejére helyezett fényháló, a 106 oszlopokra sze-
relt díszfény, a közel 9 kilométer hosszúságú égõsor és
a városházát megvilágító jégcsapfüggöny az idén is ra-
gyogóvá teszi az esti városközpontot. Az ünnepi világí-
tás a karácsonyi forgatag helyszínét, Nyíregyháza fõte-
rét, a kapcsolódó utcákat és néhány városrészt díszíti
majd. Idén november 25-étõl január elsejéig várja szí-
nes vásári forgatag Nyíregyháza belvárosában a város-
lakókat és az érdeklõdõ vendégeket. Az ünnepi fénye-
ket december 3-án, advent elsõ vasárnapján kapcsol-
ják fel.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A képen éppen a helyére daruzzák a karácsonyfát, mely
azóta délcegen hirdeti az ünnep közeledtét

és bõ két hét múlva fénybe is borul
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Akár büntetésre is számíthat, aki nem sepri el ingatla-
na elõl a faleveleket, mivel az csúszás-, balesetveszélyes
– tájékoztatott a Közterület-felügyelet vezetõje. Bodrogi
László kiemelte, õsszel hasonló a helyzet, mint télen, a
jegesedés idején. Ha valaki a saját portája elõtti területet
nem tartja tisztán és felszólítás után sem rendezi, eljá-
rást is indíthatnak ellene.

Hetek óta tart a lombhullás, egyre több helyen rétegzõ-
dik a járdákon az avar. Az esõs idõ sem kedvez, hiszen
csúszóssá válnak a lehullott falevelek, ez akár balesetet is
okozhat. A figyelmetlen közlekedõ könnyen eleshet. A téli
idõszakban a jegesedés elkerülése érdekében seperni, akár
sózni is érdemes a járdákat, azonban minden évszakban
rendben kell tartani az ingatlanunk elõtti területet. Nyír-
egyházán is van erre vonatkozó rendelet. A közterület-
felügyelõk ezért ellenõrzik az utcákat, járõrözés közben
figyelik a porták elõtti területeket is. Sajnos bõven akad
olyan hely, ahol mulasztottak a tulajdonosok, az esetle-
ges szabálytalanságokat tablettel fotózzák a felügyelõk.

ELÕSZÖR FIGYELMEZTETNEK

A közterület-felügyelõk elõször figyelmeztetnek, felszó-
lítanak, de akár helyszíni bírságot is kiszabhatnak. Bodro-
gi László, a Közterület-felügyelet vezetõje elmondta: a
helyszíni bírság 5-tõl 50 ezer forintig terjedhet. Ám ha ez
sem megfelelõ szankció valakivel szemben, akkor a fel-

BÜNTETHETIK A GONDATLAN GAZDÁKAT

ügyelõ eljárást is kezdeményezhet, így akár 150 ezer fo-
rintos pénzbírságot is kaphat az érintett tulajdonos, fenn-
tartó. Fontos tudni, hogy a közösségi együttélés alapvetõ
szabályairól szóló rendelet nemcsak a családi házakra

vonatkozik, hanem a társasházakra és üzletekre is, ezért
minden ingatlantulajdonosnak, fenntartónak érdemes tisz-
tán és rendben tartani a portája elõtti területét.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Amíg a fákon vannak, szépek, amint lehullanak, problémát okoznak
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KABAY-DÍJASOK
Az MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egye-

sülete idén is két olyan, természettudományos terü-
leten tevékenykedõ és kiemelkedõ teljesítményt nyúj-
tó szakembert ismert el, akik a megyében maradan-
dót alkottak.

Kabay Jánost a hazai morfingyártás atyjaként is em-
legetik. Életmûvét hungarikummá nyilvánították. Az
Alkaloida Vegyészeti Gyár
alapítójáról többek között
díjat is elneveztek. Az
MTESZ Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Egyesülete
idén is két olyan embert is-
mert el, akik maradandót
alkottak saját szakterüle-
tükön. Az egyik Kabay Já-
nos-díjazott a Felsõ-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság
gazdasági igazgatóhelyet-
tese, Pesel Antal. A másik
elismerést Obádovics J.
Gyula matematikaprofesz-
szor kapta – utóbbi interne-
ten jelentkezett be, hiszen
nem lehetett jelen az ün-
nepségen. Az egyesület
idén már 35. alkalommal adta át a díjakat ünnepség
keretében, melyet egybekötöttek egy tudományos kon-
ferenciával. A társszervezõ a Neumann János Számí-
tógép-tudományi Társaság volt. Az innováció jegyé-
ben kiállítással és robotbemutatóval is készültek a ren-
dezvény szervezõi.                          (Szerzõ: Dér Vivien)

ORSZÁGOS KONFERENCIA

A Nyíregyházi Egyetem adott otthont múlt héten a 17. Országos Neveléstudományi
Konferenciának. A háromnapos rendezvény központi témája a pedagógusképzés és a
befogadás kérdése volt, emellett ismertették és megvitatták a neveléstudományban elért
tudományos eredményeket. A reprezentatív eseményre 106 intézmény 550 képviselõje
érkezett, akik a konferencia elnöke, dr. Kerülõ Judit tájékoztatása szerint több mint 60
szekcióban közel 500 szakmai elõadást hallgathatnak meg.

JAVULÓ FELTÉTELRENDSZER,
ESÉLY A MUNKAJÖVEDELEMRE
Területi konferenciát tartott a Védett Szervezetek Or-

szágos Szövetségének elnöksége Nyíregyházán, a fõvá-
rosnak és tíz megyének a szövetséghez tartozó munka-
adói tanácskoztak múlt hét pénteken a nemzetközi hírû
Esély Centrumban.

A rendezvényen elhangzott, az elmúlt években a meg-
változott munkaképességûek foglalkoztatásában, az érin-
tettek részére kínált lehetõségek választékában is óriási
az elõrelépés. Az országban megsokszorozódott azon
munkahelyek száma, melyet megváltozott munkaképes-
ségûek részére tudnak felkínálni, így azok messze meg-
haladják az elhelyezkedési igénnyel fellépõk számát.

VAN BÕVEN LEHETÕSÉG

Kérdésünkre Balogh Zoltán, a Védett Szervezetek Or-
szágos Szövetségének elnöke (aki immár harminc éve
vezeti a Start Rehabilitációs Vállalatot, ma kft.-t) jelezte,
javultak a feltételek. – Az érintettek közül minden harma-
dik, negyedik munkaképes korú, egészségügyi hátrányok-
kal együtt élõ találhat munkalehetõséget, aki képes és sze-
retné életkörülményeit munkajövedelemmel kiegészíteni.
A hátrányos helyzettel együtt élõk széles körû segítése to-
vábbra is töretlen.

JAVASLATOK A GYAKORLATBÓL

Az Állami Számvevõszék részérõl dr. Horváth Mar-
git számvevõ igazgató az ÁSZ ellenõrzések tapasztala-

tairól, az EMMI részérõl Árvai Csaba fõosztályvezetõ,
Budapest Fõváros Kormányhivatal részérõl pedig Ko-
vács Ibolya fõosztályvezetõ az aktuális kérdésekre adott
válaszokkal segítette a részt vevõ mintegy 50 munka-
adó vezetõit. A „részország értekezlet” résztvevõit a
vendéglátó város vezetése nevében dr. Rákóczi Ildikó
önkormányzati képviselõ, a Szociális, Egészségügyi és
Ifjúsági Bizottság elnöke köszöntötte. A cégvezetõk a
gyakorlatból pedig javaslatokat fogalmaztak meg a ha-
tékonyság, a munkaerõ-gazdálkodás további javítása
érdekében.

Pesel Antal, friss Kabay-
díjas, akit a vízügy dolgo-

zójaként tüntettek ki

Balogh Zoltán, a szövetség elnöke
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ÕK A PRÍMÁK IDÉN A MEGYÉBEN

Nagy Zsuka különdíjas, Kéry Péter, Boronkay Ferencné
és Nagylucskay László Prima Díjasok, Szepessy Béla

különdíjas

A II. Nemzeti VERSeny kétnapos megmérettetése zaj-
lott a hétvégén Budapesten. A nyíregyházi Nagy Zsófia
Gitta szépen menetelve, sok-sok közönségszavazattal
megtámogatva egészen a döntõig eljutott.

EZÜSTÖS VERSMONDÓ

Szombaton az általa elkészített videoklipet tekintette meg
a zsûri, majd élõben mondhatta el a szabadon választott ver-
sét (magyar szerzõtõl). Az ítészek ott értékeltek, s nagyon
megdicsérték a kislányt, aki szép reményekkel várhatta a va-
sárnapi második fordulót, amelyben Arany-mûvet kellett
tolmácsolnia. A verseny végén ezüst fokozatú oklevéllel ju-
talmazták teljesítményét, de talán még ennél is nagyobb él-
mény volt számára, hogy Nagy-Kálózy Eszter, Kiss László, a
nyíregyházi származású Lutter Imre, Bakos-Kiss Gábor, Sza-
bó László és a színházunkhoz sok szállal kötõdõ Olt Tamás
bírálta el a teljesítményét, Vidnyánszky Attilával, a Nemzeti
Színház igazgatójával pedig együtt fotózkodott. A 11 éves
Zsófi, az Arany iskola ötödikese a nyíregyházi közönség elõtt
sem ismeretlen: tavaly a LIKE 2 tehetségkutatóban nyerte meg
a vers- és prózamondás kategóriát.   (Szerzõ: Tarczy Gyula)

Tizenkettedik alkalommal adták át Szabolcs-Szatmár-
Beregben a Prima Díjat a megyeházán. A VOSZ megyei
szervezete fontosnak tartja, hogy az országos Prima
Primissima Díj mellett a megyebeli, kiemelkedõ tevékeny-
séget végzõ személyek munkáját is elismerjék.

Az országos Prima Primissima Díjhoz kötõdve Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében 2006 óta díjazzák az irodalom,

a tudomány, a kultúra, az építészet és a sport területén
kiemelkedõ tevékenységet végzõ személyeket. A Vállal-
kozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei
szervezete a különbözõ kategóriákban idén is 10 személyt
jelölt. Közülük ebben az esztendõben is hárman vehették
át a megyei Prima Díjat és az ezzel járó 1 millió forintot.

DÍJAZOTT TÉVÉALAPÍTÓ

Magyar Építészet és Építõmûvészet kategóriában
Nagylucskay László épületgépész, Magyar Sajtó kategó-
riában Kéry Péter rendezõ-operatõr nyerte el a díjat –
utóbbi régi kedves kollégánk. A népszerû, a kollégák
körében évtizedek óta „Papónak” becézett alkotó a Nyír-
egyházi Televízió (korábban: Városi Televízió) alapító
tagjának számít, s filmjeit rendszeresen láthatják ma is
nézõink a csatornánkon.

A Magyar Zenemûvészet kategóriában Boronkay
Ferencné, a Filharmónia Magyarország megyei kulturá-
lis szervezõje vehette át az elismerést. A különdíjat és az
ezzel járó félmillió forintot Magyar Irodalom kategóriá-
ban Nagy Zsuka költõ kapta – neki ez különlegesen si-
keres esztendõ, hiszen idén már a Tokaji Írótáborban is
elismerték. A megyei önkormányzat különdíjasa Magyar
Képzõmûvészet kategóriában Szepessy Béla grafikusmû-
vész, a nyíregyházi önkormányzat különdíjasa pedig
Magyar Tudomány kategóriában dr. Istvánovits Eszter
régész-muzeológus lett.             (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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November 18., szombat 19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Bérletszünet, Nagyszínpad

November 20., hétfõ 19.30 Leenane szépe, Zrínyi „A” bérlet, Krúdy Kamara

November 21., kedd 9.30 Mirr-Murr kalandjai, Kis Mukk bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Mirr-Murr kalandjai, Kisvakond bérlet, MÛvész Stúdió
19.30 Leenane szépe, Bozóky bérlet, Krúdy Kamara

November 22., szerda 9.30 Mirr-Murr kalandjai, Maci Laci bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Mirr-Murr kalandjai, Mikrobi bérlet, MÛvész Stúdió
19.30 Leenane szépe, Zrínyi „B” bérlet, Krúdy Kamara

November 23., csütörtök 19.30 Hernádi pont, Bérletszünet, Krúdy Kamara

November 24., péntek 19.30 Leenane szépe, Latinovits bérlet, Krúdy Kamara

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

TROKÁN PÉTER ISMÉT NYÍREGYHÁZÁN LÉP FEL
Trokán Péter – Székhelyi Józseffel megosztva – a leg-

jobb férfi fõszereplõnek járó Arlecchino-díjat vehette át
a legutóbbi VIDOR Fesztiválon a Halpern és Johnson címû
vígjátékban nyújtott alakításáért.

Akik látták, superlativusokban beszéltek az elõadásról,
amelyet december 29-én 18 és 21 órától ismét megtekint-
hetnek az érdeklõdõk a Gólem Színház jóvoltából a Krúdy
Kamarában.

LAURENCE OLIVIER JÁTSZOTTA

– Székhelyi Józseffel egy idõben kezdtük a pályánkat –
nyilatkozta lapunknak Trokán Péter. – Kecskeméten haj-
dan õ játszotta Hamletet, én pedig Horatiót. Egy-két alka-
lommal még szerepeltünk egy elõadásban, de aztán hosszú
ideig nem. Most ismét összehozott bennünket a sors, ami-
nek nagyon örültem. Könnyen megtaláltuk a közös han-
got. Ilyen kellemes, feszültségmentes próbaidõszakban rég
nem volt részem. Olyan remekül vettük fel a „fonalat”,
hogy a rendezõ, Borgula András alig szólt bele a játékunk-
ba. A premieren a szerzõ, Lionel Goldstein is jelen volt, s
elmondta, hogy találkozott rég valakivel, akivel megtör-
tént ez az eset. Elbeszélésének nyomán írta a mûvet, ami-
bõl a BBC egy televíziós játékot készített.  Halpernt
Laurence Olivier alakította.

TESTI ÉS LELKI SZERELEM

Amint a Jászai Mari-díjas mûvész elmondta, a próbák
során a látszólag nem túl bonyolult opus egyre több réte-
gére derült fény. Meghal egy hölgy, akinek temetése után
a sírnál egyedül marad a férje. Megjelenik egy hasonló
korú férfi is, Johnson, akirõl kiderül, a feleség elsõ szerel-
me volt. Amikor a nõ férjhez ment, attól kezdve õk bará-
tokként találkoztak évente három alkalommal, amirõl a
férj nem tudott. Joggal vetõdött fel benne a kérdés: talán
ez a férfi fontosabb volt a neje számára, mint õ; szerelem,
szeretet és barátság együtt mûködhet-e? Lehetséges-e, hogy
egy anyának, nagymamának van egy életre szóló barátja,
aki ráadásul a szerelme is volt régen? Egy nõt szerettek
kétféleképpen. „Mi a szex? Húsz perc kéj... De a titkoló-
zás, az napi 24 órás tevékenység.” Az elsõ szerelmek szép

emlékek maradnak, de elmúlnak. Létezhetnek ezek to-
vább barátságként, egyáltalán lehet-e ilyen férfi és nõ kö-
zött? Ezeket nem mondja ki senki a darabban, de mégis
óhatatlanul felvetõdnek.

AZ ÉLET CSODÁLATOS LEHET!

– Ha két ember szerelmes lesz, összeházasodnak, él-
nek ötven évet házasságban, már nem mondható, hogy

ugyanolyan szerelmesek, mint az elsõ három évben vol-
tak – osztotta meg velünk a véleményét Trokán Péter.

– A szerelem átalakul szeretetté, amit egy család tá-
maszt alá. Ezt hívják úgy, hogy élet, aminek nagy aján-
déka, hogy tudunk szeretni. Ha erre képesek vagyunk,
akkor a lét csodálatos lehet! Szerelmesek lehetünk, sze-
retjük a másikat, a világot, akkor már nagyon nagy baj
nem érhet! Az általam alakított Johnson úgy szeret egy
nõt, hogy teljesen „felolvad” ebben az érzelemben. A
lány szülei nem engedték, hogy összeházasodjanak, s
õk meghajoltak az akaratuk elõtt, amit nem bocsátanak
meg soha maguknak. Johnson feláldoz egy sor dolgot
kedveséért, házasságot sem szerelembõl köt ezután, mert
arra más iránt már képtelen. Az évek során a szerelem
átalakul szeretetté, amit csöppet sem kell lebecsülni, hi-
szen azért meg kell dolgozni egy életen keresztül. Köz-
helynek tûnik, de öreg koromra rá kell jönnöm az igaz-
ságára.

A régóta Nyíregyházán színházba járók még emlé-
kezhetnek, hogy a mûvész az 1970-es években milyen
felejthetetlen alakítást nyújtott itt is az Orpheus alászáll
címû Tennessee Williams-darabban. A legendás dalnok
zenéjével lecsillapította a vadállatokat, megállította a
folyókat. Ha ezekre Trokán Péter nem is képes, de ma-
radandó színházi élményt nyújtani egy remek elõadás-
ban igen.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Székhelyi József és Trokán Péter a Halpern és Johnson
címû darabban

Fotó: Horváth Judit



HIRDETÉS

2017. NOVEMBER 17. 13



SPORT

2017. NOVEMBER 17.14

CÉLKERESZTBEN AZ EB

A 8. LEGNÉPSZERÛBB

DÖNTÕBEN AZ OB-N ÉRMEK ÉS HELYEZÉSEK
Százhalombattán rendezték meg a XIV.

Országos Rövidpályás Úszóbajnokságot,
melyen a Nyíregyházi Sportcentrum szí-
neiben hét versenyzõ állt rajtkõre. Urbin
Tamás és Gyula Sándor tanítványai kivá-
lóan szerepeltek az erõs mezõnyben.
Szurovcsják Ivett 50 méter mellúszásban
negyedikként ért célba csupán századok-
kal lemaradva a dobogóról (0:32:01). A
magyar mellúszó mezõny krémjével csa-
pott össze a verseny utolsó napján 100
méter mellen, ahol egy remek ötödik he-
lyet sikerült megszereznie. Kiemelkedett

A napokban elkészült az a rangsor, mely-
nél az õszi nézõszámokat vették alapul. A
labdarúgás mellett a kézilabda-, kosárlab-
da-, vízilabda- és jégkorong-egyesületeket
vizsgálták. A táblázat 8. helyén található a

Nyíregyháza Spartacus FC, megelõzve töb-
bek között a Videotont vagy a Vasast. Átlag-
ban 2443 szurkoló volt az elmúlt hét mérkõ-
zésen a Városi Stadionban, ezzel az ország
legnépszerûbb NB II-es klubja lett a Szpari.

Rómában rendezték a kerekesszékes
vívó világbajnokságot. Nyíregyházát Veres
Amarilla, Tarjányi István és mesterük, Pákey
Béla képviselték. Amarilla egy vállsérülés-
sel bajlódott felkészülése során, ez azon-
ban nem látszott teljesítményén. Elõbb ötö-
dik lett párbajtõrben, majd kardban a cso-
portkörbõl öt gyõzelemmel jutott tovább,
a fõtáblán pedig 15–7-re verte az orosz
Viktorija Szmertyinát. A legjobb nyolc kö-
zött 15–6-ra gyõzött a szintén orosz Jev-
genyija Szicseva ellen, az elõdöntõben vi-
szont szoros meccsen, 15–13-ra kikapott
az ukrán Jevhenija Breustól és bronzérmes
lett. A csapatverseny során is érmet szer-
zett, a Dani Gyöngyi, Fóris Erika, Krajnyák
Zsuzsa, Veres Amarilla összetételû magyar
válogatott a harmadik helyen végzett. A
férfiaknál Tarjányi Istvánnak szurkolhat-
tunk, aki kardban hetedik, párbajtõrben
ötödik lett. István fantasztikusan vívott a

találkozókon, és a válogatott erõssége volt.
Az NYVSC sportolói számára a fõ cél az,
hogy 2020-ban ott legyenek a paralimpián.
Ehhez a világranglista élmezõnyében kell
lenniük.

A nõi válogatott harmadik lett Rómában (Veres Amarilla a kép jobb szélén)

Tarjányi István és mestere, Pákey Béla
elégedett lehetett a VB után

Megkezdte a felkészülést a következõ
szezonra Helebrandt Máté. A nyíregyházi
gyalogló számára 2018-ban a fõ verseny az
Európa-bajnokság lesz. Az 50 kilométeres
távon szeretne dobogóközelben végezni.

Folyamatosan teljesíti a kilométereket
edzéseken Helebrandt Máté. A nyíregyházi
gyalogló a világbajnokság utáni szünetet
követõen megkezdte a felkészülést a követ-
kezõ szezonra. Szerdától Tatán edzõtábo-
rozik az atléta, majd a jövõ év elején Portu-
gáliába utazik néhány napra. Tavasszal pe-
dig beindul a versenyidény. A 20 kilométe-
res magyar bajnokság mellett Dudincében
is elindul, de a tervek szerint nem 50, csak
35 kilométert teljesít majd. A fõ versenyre,
az Európa-bajnokságra tartogatja erejét.

– A világbajnokság után a papírforma az
lenne, hogy az EB-n dobogóközeli helye-
ken érjek célba, de ha már az elsõ nyolcba
kerülök és ezt a formát folyamatosan tudom
tartani, akkor elégedett leszek. Az a cél, hogy
minden évben stabilan az elsõ nyolcban le-
gyek – mondta Helebrandt Máté atléta.

Máté a 2020-as olimpián lehet majd a
csúcson mind fizikálisan, mind mentálisan.

A gyaloglók ugyanis harmincéves koruk
környékén a legjobbak, addigra pedig annyi
versenyrutinja is lesz, hogy akár éremért is
harcolhat majd. A tavalyi évben váltottak
edzõjével, Pokrovenszki Józseffel a hosz-
szabb, 50 kilométeres távra, ami fizikáli-
san nagyon megterhelõ, így egy évben csak
egy-két versenyt lehet csúcsformában tel-
jesíteni.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 19., vasárnap 20.00 Fatum
Nyíregyháza–Palota nõi röplabdamér-
kõzés közvetítése

November 17., péntek 14.30 Continen-
tal Aréna, Kölcsey DSE–Vitka nõi kézi-
labda-mérkõzés
November 19., vasárnap 17.00 Conti-
nental Aréna, Fatum Nyíregyháza–Pa-
lota nõi röplabdamérkõzés
November 19., vasárnap 19.00 Conti-
nental Aréna, Nyíregyházi KC–Békés
férfi kézilabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

Helebrandt Máté eddig két olimpián
szerepelt

teljesítményével Hatházi Dóra is, aki csu-
pán 14 évesen döntõt úszhatott 200 mé-
ter pillangón és új egyéni rekorddal a ha-
todik helyen végzett. A fiatalok közül Cser-
falvi Olaf 200 méter pillangón és 400
méter vegyesen elért idõeredménye is fi-
gyelemreméltó. A Sportcentrum mix ve-
gyes váltója (Valent Gergõ, Szurovcsják
Ivett, Hatházi Dóra és Czegle Péter össze-
állításban) 2 tizedmásodpercre volt csu-
pán a döntõbe jutástól. A Nyíregyházi Sport-
centrum úszócsapata a négynapos viada-
lon 105 pontig jutott.

Jól szerepeltek a nyíregyházi úszók az országos bajnokságon
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FELHÍVÁS
35 órás, térítésmen-

tes alapfokú informati-
kai képzés (IKER1) in-
dul a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi
Könyvtárban november
22-én. A képzésre 16–
65 év közöttiek jelent-
kezését várják a könyv-
tár Olvasótermében,
november 21-éig.

KINT ÜNNEPELTÉK
Lengyelország függetlensége elnyerésének 99. év-

fordulóját a Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat lengyel barátaikkal közösen ünnepelte a
Wysoka-Lancuti járás Szent Margaret Templomában
november 12-én – kaptuk a tájékoztatást Wieslawa
Bárkányitól. Lengyel patrióta dalokból ünnepi koncer-
tet adott a Nyíregyházi Lengyel-Magyar Dalárda a
cserkész fúvószenekarral és a helyi férfikórussal. A
mise után a templomkertben a függetlenségért elesett
lengyel hõsök emléktáblájánál a magyarok nevében

SZEMLE LAPSZEMLE
Kósa Ferenc filmrendezõ 80 éves – a Szabolcs-

Szatmár-Beregi Szemle most megjelent 2017/3. száma
több írással tiszteleg a Nyíregyházán született filmren-
dezõ közelgõ születésnapja alkalmából. Kósa Ferenc, a
Magyar Mozgókép Mestere, cannes-i nagydíjas, Kossuth-
és Prima Primissima Díjas, a Kölcsey Társaság díjának
idei kitüntetettje. A Helytörténet rovatban Holmár Zol-
tán a vívósport nyíregyházi fél évszázadát idézi fel, az
1892–1942 közötti évekbõl. Neves mesterekrõl, híres
párbajokról, és a Nyíregyházi Torna- és Vívó Egyesület,
vagyis az NyTVE mindennapjairól szól az írás. Babosi
László Ratkó József és az olvasótábori mozgalom kap-
csolatát elemzi. Bordé Katalin rendszeresen ír a Szemlé-
be könyvmûvészettel foglalkozó tanulmányokat. Ezúttal
Kner Imre és a Magyar Bibliophil Társaság alkotó kap-
csolatát mutatja be. Szabó Sándor gitármûvész-zeneszer-
zõ írását a jazzkedvelõknek ajánljuk. A modern kor nagy
felfedezése az improvizáció címmel írt tanulmányt. A
Szemle Oláh András verseit közli – abból az alkalom-
ból, hogy a Mátészalkán élõ költõ Ady Endre-díjat vett át
– Érmindszenten. Kováts Judit A nulladik óra munkací-
mû új regényébõl is közöl részletet a Szemle.

delegációjuk is elhelyezte a megemlékezés koszorú-
ját. Az ünnepség záró akkordjaként dalárdájuk férfi
tagjai elénekelték a „Bogu Rodzice” kezdetû, keresz-
tes lovagok egyházi himnuszát.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olvasó-
kör találkozójára várják az érdeklõdõket november 17-én
16.00 órától. Téma: V. Süle Ilona: Üzenet a keleti szélekrõl c.
kötetének bemutatása. Olvasmányajánló az olvasóköri tagok
kedvenc megyei vonatkozású verseibõl, elbeszéléseibõl, re-
gényeibõl. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: november 18-án 10.00: Babaangol. 21-én
14.00–16.00: Papírzacskóból báb készítése. 23-án 14.00–
16.00: Üdvözlõkártya készítése papírból.

FARKAS ÉS RÓKA... A Burattino Bábszínház elõadásai:
november 18-án 16.00: Farkas és róka a lakodalomban. 19-
én 10.00: Bátor kiskacsák. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont,
B épület II. emelet.

FILHARMÓNIA SZEZONBÉRLET – a Nemzeti Filharmo-
nikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar elõadása november 19-
én 19.00 órától a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály-ter-
mében. Suren Bagratuni – cselló. Vezényel: Hamar Zsolt (Liszt
Ferenc-díjas).

LEVÉLTÁR-TÖRTÉNETI DÉLELÕTT. A megyei levéltár vár-
ja az érdeklõdõket „Múltról mindenkinek” sorozatuk kereté-
ben Levéltár-történeti délelõttjükre, amelyen november 20-
án dr. Nagy Ferenc, egykori levéltár-igazgatójukra emlékez-
nek. 9.00 órakor kutatótermükben emlékbeszédet mond:
Henzsel Ágota (fõlevéltáros, MNL SZSZBML) és Novák Vero-
nika (igazgató, Nyitrai Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltá-
ra). 11.00 órakor az ibrányi temetõben elhelyezik az emlé-
kezés virágait.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
November 21-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, éne-
kelj! 24-én 10.00: Kerekítõ.

PAVERPOL ÉS TEREFEREEST. A Városmajori Mûvelõdési
Ház programjai: november 21-én 16.00: Adventi paverpol-
foglalkozás Szalmásné Nagy Tímeával. 22-én 17.00: Ketten
az úton címû terefereest – beszélgetés Bugya István költõvel,
illetve Szabó Tibor festõ- és grafikusmûvésszel. Közremûkö-
dik: Mezõ László újságíró, Kígyósi János zöldségfaragó, Len-
gyel Tibor szobrász, Abonyiné Antal Anna irodalmár, Illés
János énekes, valamint néptáncosok és versmondók.

PÓDIUMMÛSOR. „Életet és hitet üzen egy halott” – pó-
diummûsor Ady Endre mûveibõl a költõ születésének 140.
évfordulója alkalmából november 21-én 16.30-tól. Szerkesz-
tette és elõadja: Torma Mária, Radnóti- és Latinovits-díjas
versmondó. Bevezetõt tart: Abonyiné Antal Anna.

TALÁLKOZÓ ÉS KIÁLLÍTÁS. A Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete várja az érdeklõdõ-
ket a ,,Fogyatékkal Élõk Mûvészeti Csoportjainak Találkozó-
jára” november 22-én 10.00 órától és társszervezetek közös
kreatív kiállítására az Esély Centrumban („C” épület, konfe-
renciaterem). A tárlat megtekinthetõ: november 20–24-éig.

ÖREGEDÉS MÛVÉSZETE – a Kelet-Magyarországi Szépko-
rúak Akadémiájának ismeretterjesztõ elõadássorozata a Váci
Mihály Kulturális Központban. November 22-én 15.00: Ma-
gyarország demográfiai problémáinak lehetséges megoldásai.
Elõadó: dr. Hajnal Béla, fõiskolai tanár. A belépés díjtalan.

TURAY IDA SZÍNHÁZ – Hazudni tudni kell – november
22-én 19.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.
Rendezõ: Mikó István (Jászai Mari-díjas).

NEM ERESZT... MÛVÉSZASZTAL (2). A Vörös Postakocsi
Mûhely és a Móricz Zsigmond Színház közös rendezvénye
november 23-án 17.00 órától a MÛvész Stúdióban. Vendég:
Grecsó Krisztián író. Beszélgetõtárs: Nagy Zsuka költõ. Há-
ziasszony: Kováts Judit író. Dramaturg: Sediánszky Nóra.
Közremûködõk: Kosik Anita, Pregitzer Fruzsina, Tóth Zolka
színmûvészek, Karap Zoltán (gitár) és Kováts Dénes.

TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia Egye-
sület várja az érdeklõdõket 19. történelmi elõadássorozatára,
amelynek témája „A Kárpát-medence népei és élete a hon-
foglalás elõtti idõktõl napjainkig” II. rész. November 23-án
17.00: Határváltozások és népmozgások a 20. század elsõ
felében. Elõadó: dr. Romsics Ignác, egyetemi tanár, MTA ren-
des tagja. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.

ALZHEIMER CAFFÉ. November 23-án 15.00 órától Alz-
heimer Caffé címmel rendezvényt szervez a Nyíregyházi Szo-
ciális Gondozási Központ, ahová az idõskori elbutulástól
szenvedõ emberek hozzátartozóit várják kötetlen beszélge-
tésre a Korona Szálló különtermében.

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS – mesével, zenével, dallal, kéz-
mûves foglalkozással november 24-én 13.00 órától az Orosi
Fiókkönyvtárban.

A „MENNYEZÕ MESTEREK NYOMÁBAN” címû kiállítás
látható a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájá-
ban november 25-éig. A belépés díjtalan! A Korzó Galéria
alkotói november 24-25-én (9.00–17.00 óráig) adventi vá-
sárral zárják a kiállítást.

SZÍVKLUB – A gyomor- és bélbetegségekrõl tart elõadást
dr. Ágoston Sándor fõorvos november 29-én 17.00 órától a
Városmajori Mûvelõdési Házban.

FINNORSZÁG TÁJKÉPEKBEN. Finnország függetlenségé-
nek 100. évfordulója alkalmából, Nyíregyháza MJV Önkor-
mányzata és a Finn-Magyar Baráti Társaság várja az érdeklõ-
dõket Csorba Károly fotós Finnország tájképekben címû kiál-
lítására, a Váci Mihály Kulturális Központba. Megtekinthetõ:
december 1-jéig. A belépés díjtalan.

SZALAGAVATÓ
Folytatódik a hétvégén a Nyíregyházi Televízióban

a középiskolák szalagavató mûsorainak vetítése. Ez-
úttal a 100 éves Zrínyi érettségizõinek produkcióiból
láthatnak válogatást, szombaton 20.30-kor, ismétlés-
ben vasárnap 9.30-kor és 22.00-kor, valamint szer-
dán 20.00-tól.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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„ISTEN A MI BIZODALMUNK TORNYA”

– A REFORMÁTUS TEMPLOM ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE 1.
Lukács Ödön várostörténeti monog-

ráfiájában megemlíti, hogy a 17. sz.
elsõ éveiben már egész Nyíregyháza
a reformáció híve volt. Ugyanõ iktári
Bethlen Istvánt (1582–1648) nevezi
meg a református egyház elsõ védurá-
nak, aki tetemes javadalmazással já-
rult hozzá a prédikátor fizetéséhez. A
17. sz. közepén Nyíregyháza a tekin-
télyesebb reformált egyházak közé tar-
tozott, késõbb azonban zaklatások ér-
ték, pusztulásnak indult, de nem szûnt
meg. A 18. sz. második felébõl a régi
templom renoválására vannak adatok.

1858-ban kb. 15 ezer fõvel bír a vá-
ros, ebbõl mintegy ötszáz a helvét hit-
vallást követõ. Ekkor az egyház veze-
tõi egy országos gyûjtésre buzdító kör-
levelet bocsátottak ki, melyben új is-
kola építésére és a templom „tágas-
bítására” várták az adományokat. Ha-
marosan már egy új templom építésében gondolkodtak.
1862-ben a téglavettetést is elhatározták, sõt 1865-ben
terv is készült, azonban a pénzalap alig gyarapodott. Az
események 1870-tõl gyorsultak fel, amikor Lukács Ödönt
választották meg a gyülekezet lelkészének. Ugyaneb-
ben az évben Melhouse János elkészítette az új temp-

lom terveit és 1873 tavaszán lebon-
tották a régit. „Könnyes szemmel jár-
tak-keltek az egyház vénei a bontás
alatt lévõ kis templom körül, a szó tel-
jes értelmében könnyek között temet-
ték, siratták azt el”. Az építési mun-
kálatokkal Szabó Márton és Stye-
vanyik István vállalkozókat bízták
meg. A május 21-én, áldozócsütörtök
ünnepén tartott alapkõletételi ünne-
pélyen Révész Bálint püspök is meg-
jelent.

Az alapkõbe elhelyezett emlékirat-
ban röviden összefoglalták az ótemp-
lom történetét, a jelenlegi építésére
tett erõfeszítéseket, majd végezetül
felsorolták az egyházmegye, a helyi
egyházak és a város tisztikarának név-
sorát. Áldást kívántak az ismeretlen
utódokra, majd biztatták õket: „Küzd-
jetek ti is bátran és rendületlenül! E

falak között találkozni fogtok szellemeinkkel, mint
ahogy vezérelnek minket is nagy törekvéseinkben, di-
csõ apáink, vallásunk apostolainak nagy szellemei”.


