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FÛTÉSI SZEZON: FONTOS AZ ELÕVIGYÁZATOSSÁG
A fûtõberendezések karbantartására figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi

Fõigazgatóság (OKF) a hivatalos fûtési szezon kezdetén. Kitértek arra: vegyes tüzelé-
sû kazánok esetében tilos háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával
fûteni, mert ezek amellett, hogy mérgezõ gázokat bocsátanak ki és ezzel károsítják a
környezetet, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is. A kémény
belsõ falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fûtés hatására izzani kezd,
akár meg is gyulladhat, ami lakástûzhöz vezethet. Hozzátették: ma már a háztartá-
sok jelentõs részében van szén-monoxid-érzékelõ, és a tapasztalatok azt mutatják,
hogy ezeken a helyeken kevesebben és kevésbé sérülnek meg. Célszerû minél több
otthonban füstérzékelõt is elhelyezni, mert egy idõben jelzõ berendezés emberélete-
ket és anyagi javakat menthet meg.

EGYRE TÖBB FÁT ÜLTETNEK – ZÖLD ÉKSZERDOBOZ LETT NYÍREGYHÁZA
Nyíregyházán 52 hektárnyi parkerdõ található és közel 2

millió négyzetméter a parkok össz területe. Ezeket pedig az
önkormányzat nemcsak gondozza és ápolja, hanem tovább
is növeli. Több ezer facsemetét (helyi cégeknek, vállalkozá-
soknak is köszönhetõen), egész fasorokat ültettek el az el-
múlt években. Ezen programnak köszönhetõen fejlesztették
a közelmúltban a Vörösmarty teret, valamint a Széna teret is.

Csak néhány elem a zöldebb Nyíregyházát célzó progra-
mok közül: a városüzemeltetõ cég „Ültess egy fát Nyíregy-
házáért!” programjában eddig összesen 910 fát és közel 5000
cserjét ültethettek el a nyíregyháziak a házak elõtti közterü-
letekre. Mindemellett egy régi hagyományt felelevenítve öt
év alatt két újéletfa-ligettel is gyarapodott a város. Mi több,
Nyíregyházán az elmúlt öt évben nagyszabású zöldfelület-
fejlesztés valósult meg és zajlik jelenleg is, parkok, közterü-
letek újultak meg. A belváros két ikonikus parkja, a Benczúr
és Bessenyei tér mellett elvégezték a Bujtosi Városliget és a
Pazonyi tér rekonstrukcióját, akárcsak a Sóstói-tó környeze-

te és a sziget megújítását. A volt Tiszavasvári úti laktanya
területén egy barnamezõs beruházás keretében pihenésre,
kikapcsolódásra alkalmas közösségi teret építettek játszótér-
rel, fõzõhelyekkel, ahol 330 fát és 13 ezer cserjét ültettek el,
illetve 72 ezer négyzetméteren végeztek füvesítést.

FOLYTATÓDIK A MUNKA
– S ez a munka folytatódik – hangsúlyozta dr. Kovács

Ferenc polgármester. – A Széna téren is történtek már ki-
sebb felújítások az elmúlt években, lakossági igény volt a
kutyafuttató létesítése, s most 16 hársfa elültetésével foly-
tatják a rekonstrukciót, tervezve ennek a központi helyen
lévõ parknak a teljes felújítását. A környezetvédelem és a
környezetfejlesztés közös ügyünk, olyan tevékenység, ame-
lyet a következõ generációkért végzünk. Az ember mindig a
gyermekeinek és az unokáinak ültet fákat. Nyíregyháza a
fejlesztések és a jövõ városa, s mi azon dolgozunk, hogy
még zöldebb, egészségesebb és szebb környezetben él-
hessenek a nyíregyháziak.

A Széna téri 16 hársfa utolsó két egyedét a sajtó nyilvá-
nossága elõtt ültette el múlt hét csütörtökön dr. Nagy

István agrárminiszter és dr. Kovács Ferenc polgármester

100 ÉVESEN IS
SZAVAZOTT

Fotó: Szarka Lajos

Nemcsak fiatalok, hanem tapasztalt szavazók is voksoltak az október
13-ai választáson, Nyíregyházán. Özv. Pócsi Lászlóné közel 100 éve-
sen sem hagyta ki a szavazást. Nem kért mozgóurnát, járókerete se-
gítségével, rokonai kíséretében (képünkön fiával) érkezett az Alvégesi
Mûvelõdési Házba. (A választás részletei a 3. oldalon.)
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése „Nyíregy-
háza Város Nívódíja” elnevezéssel kitüntetést alapított.

A kitüntetés a városban hosszabb ideje eredménye-
sen tevékenykedõ olyan jogi vagy természetes személy-
nek adományozható, amely vagy aki tevékenységével je-
lentõsen hozzájárult Nyíregyháza város gazdasági életé-
nek fejlõdéséhez.

A kitüntetést évente a decemberi közgyûlésen egy sze-
mély vagy szervezet kaphatja.

A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy
jogi személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2019. október 31. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illet-
ve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. sz.).

SZÁZAK A NYUGDÍJAS KI MIT TUD?-ON

SZATMÁR KINCSEI: KERÉKPÁRTÚRA
A SZAMOS KÉT PARTJÁN

A „Kerékpárral 7 határon át” programsorozat kereté-
ben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
szervezésében, a Középkori Templomok Útja Egyesület
lebonyolításában indult útjára 2019. október 4-én a
„Szatmár Kincsei: Kerékpártúra a Szamos két partján”
elnevezésû kerékpártúra, Fehérgyarmat és Szatmárné-
meti között. A túra keretében a résztvevõk megismer-
kedhettek azzal a vidékkel, amely 2017-ben elnyerte a
kiváló Európai Desztináció címet. A Felsõ-Tisza-vidék
folyói mellett, egymástól karnyújtásra lévõ, hangulatos,
csendes kis falvak között, csodálatos természeti környe-
zetben a Szamos folyó töltésén épített kerékpárúton ve-
zetett utunk Szatmárnémetibe. A Felsõ-Tisza-vidék
vízitúra útvonalai, fövenyes szabadstrandjai igen nép-
szerûek, de kevesen tudják, hogy ez a térség büszkél-
kedhet Magyarország egyik leghosszabb kerékpárút-
hálózatával, amely bár árvízvédelmi célokból épült, a
kerékpáros túrázók számára óriási élményt nyújt. A túra
célja a Szamos-mente meghódítása volt, a szatmári táj
felfedezése és ismerkedés a történeti Szatmár egykori
központjával, Szatmárnémetivel.

A túra résztvevõi a Bringaváros 7.1 elnevezésû ren-
dezvény nyertes iskolájából kerültek ki, amely a Nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi
Tagintézménye volt. A túrán az iskolából 25 diák (4–8.
osztályosokig) és 3 kísérõtanár vett részt, illetve önkor-
mányzatunk képviselõje. A kerékpárokat Fehérgyarma-
ton vettük át és onnan egészen Szatmárnémetiig brin-
gával tettük meg az 52 km hosszú utunkat. Az utunk a
Szamos-menti töltésen haladt végig Cégénydányád,

Gyügye, Szamosújlak, Szamostatárfalva, Szamosbecs,
Csenger, Óvári, Vetés és Szatmárnémeti között. Délután,
16.00 óra környékén érkeztünk meg Szatmárnémetibe,
ahol helyi idegenvezetõnk már várt és körbevezetett
minket Szatmárnémetiben, ahol megtekintettük a bel-
várost és az itt található fõbb látnivalókat. Az esti órák-
ban új élményeket és hasznos tapasztalatokat szerezve
indultunk vissza Nyíregyházára.

A projekt a „Kerékpárral 7 határon át” programsoro-
zat keretében, az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium támogatásával valósul meg.                                (x)

ÕK VOLTAK A LEGJOBBAK
Idén a hetedik Nyugdíjas Ki mit tud?-ot rendezték, több

mint 200 résztvevõvel a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban. A   versenyzõk szólóének, zene, tánc, vers és próza
kategóriában mutatkoztak be.

A Kaland Old Rock nosztalgiamûsorával indult a prog-
ram a nagyszínpadon. A közönség láthatóan élvezte a
hangulatot. Elõkerültek a selfibotok és a telefonok. A má-
sodik emeleti kék teremben, illetve a harmadikon, a szín-
házteremben követték egymást különbözõ mûfajokban és
stílusokban a produkciók. A könnyûzene és beat kevere-
dett a népzenével, klasszikus szövegekkel.

LESZ FOLYTATÁS
– Nagyon örülök annak, hogy most is igen népsze-

rû ez a rendezvény, amit az  Idõsügyi Tanáccsal és az
I. Nyírségi Fejlesztési Társasággal szervez az önkor-
mányzat. Azt gondolom, hogy ezt a Ki mit tud?-ot foly-
tatni kell, nem szabad abbahagyni. Ez egy kiváló kö-
zösségi program, és egyben a magyar kultúra ápolá-
sáról is szól – nyilatkozta dr. Kovács Ferenc polgár-
mester.

– A Ki mit tud? egyféle városi nyugdíjas seregszemlévé
vált, hiszen a nyugdíjasok nemcsak itt, hanem a város
összes rendezvényén igen aktívan vesznek részt – hang-
súlyozta Petneházyné Bugán Magdolna, az Elsõ Nyírségi
Fejlesztési Társaság elnöke.

 (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Alvégesi tánccsoport – Táncika népdalköre (Borivó nó-
ták) 3. helyezett

TÁNC

Konzervgyári Nyugdíjas Egyesület – Százszorszép tánc-
csoport (Palotás) 1. helyezett
Nyíregyháza-Sóstófürdõi Sóstóhegyi Nyugdíjas Szerve-
zet – Vadrózsa tánccsoport (Bagi üvegestánc) 2. helye-
zett
Alvégesi Nyugdíjas Egyesület – Jácint tánccsoport
(Cselszton) 3. helyezett

KÜLÖNDÍJASOK:

Fegyveres Erõk és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas klub-
ja – Honvéd Népdalkör
Nyíregyháza-Sóstófürdõi Sóstóhegyi Nyugdíjas Szerve-
zet – Csáki József ének, Makó Pál citera
Nyírség Tirpák Kulturális Egyesület (Kórus)
Tóth Illés (szólóének)
Aranykor Nyugdíjas Egyesület – Poór László
Senior Örömtánc
Örökzöld Nyugdíjas Egyesület (Kórus)
Megyola Józsefné (ének)

Az önkormányzat, az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társa-
ság és az Idõsügyi Tanács közös szervezésében megva-
lósult rendezvényen szakmai zsûri döntött a közel 50
produkció közül a legjobbakról.

AZ ELSÕ HÁROM HELYEZETT KATEGÓRIÁNKÉNT:

VERS-PRÓZA
Molnár Józsefné (Csokonai Vitéz Gizella – A kis Kóródi
Évike) 1. helyezett
Lentvorszkiné Noviczky Erzsébet (Dsida Jenõ: Édes-
anyám keze) 2. helyezett
Bírta Józsefné (Rajki Miklós – Bíztató) 3. helyezett

KÜLÖNDÍJASOK:

Szabó Veronika (Saját szerz., Kövér asszony monológ-
ja)
Paládi Gyuláné (Adam Mickiewicz – A fogoly lengyel)

SZÓLÓÉNEK, KÓRUS, HANGSZER

Borbányai Margaréta Nyugdíjas Egyesület (Öregfiúk
dalárda) 1. helyezett
Együtt az úton Közhasznú Egyesület (Arany Alma Nép-
dalkör) 2. helyezett
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ÚJRA AZ ELÕZÕ VÁROSVEZETÉS KAPOTT
FELHATALMAZÁST

Vasárnap tartották a rendszerváltozás utáni nyolcadik
önkormányzati választást. A következõ 5 évben is a FIDESZ-
KDNP pártszövetség színeiben induló dr. Kovács Ferenc lesz
a polgármester városunkban – az eredmény már jogerõre
emelkedett. A szavazatok 100%-os feldolgozottsága sze-
rint a közgyûlésben 12 kormánypárti képviselõ és 9 ellen-
zéki képviselõ lesz. A 15 egyéni választókerületbõl 9-ben
született FIDESZ-KDNP-s gyõzelem, 6 helyen a hat párt és
két civil szervezet alkotta Szövetségben Nyíregyházáért je-
löltjei nyertek, míg a töredékszavazatok alapján a kompen-
zációs listáról 3-3 képviselõjük jutott a közgyûlésbe. Ez az
eredmény viszont még nem jogerõs, ugyanis a 15 választó-
kerülbõl 3-ra jogorvoslati kérelem érkezett be.

 Nyíregyházán 96 317 választópolgár szerepelt a név-
jegyzékben, a részvételi arány közel 41 százalékos volt.
A városlakók 101 szavazókörben adhatták le voksaikat,
15 egyéni választókerületben. A választási részvétel ma-
gasabb volt, mint öt évvel ezelõtt, viszont elmaradt az or-
szágos és a megyei átlagtól is.

FEJLÕDÉSI PÁLYÁN MARAD
A FIDESZ-KDNP-s eredményváróban dr. Kovács Ferenc

régi-új polgármester a távirati irodának azt nyilatkozta, az
elmúlt kilenc év eredményeit, városvezetési teljesítményét
szeretnék továbbvinni és fejlõdési pályán tartani Nyíregy-
házát. Szerinte a siker az elmúlt évek munkája mellett an-
nak is köszönhetõ, hogy az önkormányzat már a kam-

pányban nyilvánvalóvá tette, mit tervez a következõ öt
évben és milyen munka van már most is folyamatban. A
hosszabb távú tervekrõl szólva azt mondta, azon az úton
kell menni tovább, amelyen a város halad, az elmúlt cik-
lusban a közintézmények teljes körû felújítása és a közle-
kedési infrastruktúra fejlesztése volt a legfontosabb tenni-
való, utóbbinak továbbra is napirenden kell maradnia,
hozzátéve, ezzel együtt a gazdaság és a turisztika fejlesz-
tése, valamint a munkahelyteremtés továbbra is fontos fel-
adat a szabolcsi megyeszékhelyen.

– Most a megválasztott polgármesterek elsõ számú fel-
adata a folyó ügyek mellett, hogy 15 napon belül az alaku-
ló közgyûlést összehívják, megtartsák. Ehhez a szükséges
elõkészítõ-egyeztetõ munkát el kell kezdeni. Majd az ala-
kuló közgyûlésen kerül sor az alpolgármesterek megválasz-
tására az eskütételek után, illetve a bizottságok felállításá-
ra, bizottsági elnökök és képviselõtagok, külsõ bizottsági
tagok megválasztására – tehát lesz tennivaló bõven.

NEM TÖRTÉNT RENDKÍVÜLI ESEMÉNY
A Nyíregyházi Televízió élõ választási, tájékoztató mû-

sorral jelentkezett október 13-án este. A stáb folyamato-
san mutatta be a frissülõ adatokat. Városunkban hamar
megszületett a végeredmény, errõl is szólt az adásban, 22
óra után telefonon dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ,
mint a Helyi Választási Iroda vezetõje.

– Nyíregyháza a nagyvárosok vonatkozásában elsõk kö-
zött hozott végeredményt, és élen járt a feldolgozottság-

ban. Nagyon gyorsan végeztek és gyorsan dolgoztak a sza-
vazatszámláló bizottságok tagjai – ezért szeretném a kö-
szönetemet kifejezni a választási iroda valamennyi mun-
katársa nevében, de legalább ilyen köszönet illeti a nyír-
egyházi választópolgárokat, akik fegyelmezetten mentek el
szavazni és semmilyen rendkívüli esemény nem történt.

Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, a Helyi Vá-
lasztási Iroda vezetõje arról tájékoztatta a Nyíregyházi
Napló szerkesztõségét, hogy Nyíregyházán az önkor-
mányzati választás vonatkozásában, mivel szerda 16
óráig, a törvényes határidõn belül nem érkezett jogor-
voslati kérelem a polgármester-választás eredményé-
vel kapcsolatban, az jogerõssé vált. Nyíregyháza 15
egyéni választókerületében viszont érkezett, összesen
3 db, ezért azokban az egyéni választókerületekben,
amelyeket ez érinti, még nem jogerõs az eredmény. A
jogorvoslati kérelmeket a területi választási bizottság
bírálja el, lapzártánkat követõen.

25 MANDÁTUM A MEGYEI KÖZGYÛLÉSBEN
A megyei közgyûlésben 25 mandátumot osztanak ki. A

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata
Néppárt 18 mandátumot, a JOBBIK Magyarországért Moz-
galom-Momentum Mozgalom 3 mandátumot szerzett, míg
a Magyar Szocialista Párt kettõt, a Demokratikus Koalíció
és az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Felemel-
kedéséért Egyesület pedig egyet-egyet.

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZETÉTELE

(NEM JOGERÕS)

Lengyel:
Bárkányi Tamás (Magyar-Lengyel B.K.
Egyesület-Lengyel-Magyar Klub-STO-
LAT Egyesület Nyíregyháza)
Bárkányi Wieslawa (u.a.)
Bárkányi Imre (u.a.)
Német:
Szeiler Jánosné (Napkori Svábok Egye-
sülete)
Bróthág László (u.a.)
Szûcsné Pozsonyi Beáta (u.a.)
Schwegler Mihály (u.a.)
Tircsi Gábor (u.a.)
Örmény:
Malhazjan Vahan (Klikia Kulturális Egye-
sület)
Dr. Kiss Gabriella (Örmény Kulturális
Központ)
Dr. Malhazjan Armen (u.a.)
Roma:
Balogh Artúr (RMMSZ)
Kiss Márió (u.a.)
Glonci László (u.a.)
Káté Tibor (u.a.)
Csorba Miklósné (u.a.)
Ruszin:
Varga Márta (MROSZ)
Varga András (u.a.)
Bodnár István (u.a.)
Szlovák:
Illés János (Nyírség Tirpák Kulturális
Egyesület)
Dr. Hudák László (u.a.
Szarka Anita (u.a.)
Vona István (u.a.)
Szarka József (u.a.)
Ukrán:
Szofilkanics Judit (MUKE)
Koroly Olga (u.a.)
Luncsenko Kornélia (u.a.)
Sztankó Mária (u.a.)
Rohály Valéria (u.a.)

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÖSSZETÉTELE A SZAVAZATOK 100%-OS FELDOLGOZOTTSÁGA ALAPJÁN
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (továbbiakban: FIDESZ-KDNP),

Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM)-Lehet Más a Politika (LMP)-Függetlenek Egyesülete (FE)-Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK)-Magyar
Szocialista Párt (MSZP)-Párbeszéd Magyarországért Párt (Párbeszéd)-Momentum Mozgalom (Momentum)-Demokratikus Koalíció (DK)

Smidt Ferenc
(MMM-LMP-FE-JOBBIK-MSZP-

Párbeszéd-Momentum-DK)
dr. Rákóczi Ildikó
(FIDESZ-KDNP) dr. Tirpák György (FIDESZ-KDNP)

Babosi György
(MMM-LMP-FE-JOBBIK-MSZP-

Párbeszéd-Momentum-DK)

Hajdu Nándor
(MMM-LMP-FE-JOBBIK-MSZP-

Párbeszéd-Momentum-DK)

Halkóné dr. Rudolf Éva
(FIDESZ-KDNP)

Lengyel Máté
(MMM-LMP-FE-JOBBIK-MSZP-

Párbeszéd-Momentum-DK)

Tormássi Géza (FIDESZ-KDNP)

Tóth Imre (FIDESZ-KDNP)

POLGÁRMESTER: KOMPENZÁCIÓS LISTÁS
KÉPVISELÕK:

dr. Kovács Ferenc
(FIDESZ-KDNP)

KÉPVISELÕK:
1. sz. választókerület:

Lövei Csaba
(MMM-LMP-FE-JOBBIK-MSZP-

Párbeszéd-Momentum-DK)
4. sz. választókerület:

Nagy Szabina (FIDESZ-KDNP)
3. sz. választókerület:

dr. Adorján Gusztáv
(FIDESZ-KDNP)

2. sz. választókerület:

dr. Ujhelyi János
(MMM-LMP-FE-JOBBIK-MSZP-

Párbeszéd-Momentum-DK)
9. sz. választókerület:

Jászai Menyhért
(FIDESZ-KDNP)

8. sz. választókerület:

Ágoston Ildikó
(FIDESZ-KDNP)

7. sz. választókerület:

Bajnay Kornél (FIDESZ-KDNP)
15. sz. választókerület:

Vassné Harman Gyöngyi
(FIDESZ-KDNP)

14. sz. választókerület:

Mussó László (FIDESZ-KDNP)
13. sz. választókerület:

Póka Imre
(MMM-LMP-FE-JOBBIK-MSZP-

Párbeszéd-Momentum-DK)
12. sz. választókerület:

5. sz. választókerület: 10. sz. választókerület:

Major József
(MMM-LMP-FE-JOBBIK-MSZP-

Párbeszéd-Momentum-DK)
11. sz. választókerület:

Jeszenszki András
(MMM-LMP-FE-JOBBIK-MSZP-

Párbeszéd-Momentum-DK)
6. sz. választókerület:
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RALLY HUNGARY: MILLIÓK A TÉVÉ ELÕTT, TÍZEZREK A HELYSZÍNEN
NEMZETKÖZI SZTÁROK IS ÉRKEZNEK NYÍREGYHÁZÁRA

Még három hét, és Rally Európa-bajnokság lesz Nyír-
egyházán. Az pedig már most érzékelhetõ, hogy óriási
érdeklõdés övezi a versenyt, hiszen a november 8–10-ei
hétvégére alig lehet szabad szobát találni a szabolcsi
megyeszékhelyen. Hogy mi várható? Több millió nézõ a
televízió képernyõje elõtt, tízezrek a helyszínen, köztük
magyar és külföldi ralifanatikusok, legalább 100 hazai és
nemzetközi újságíró, illetve fotós, ugyanennyi sportbíró
és hozzávetõlegesen 100 versenyzõpáros. A szervezõk
azt mondják, minden adott ahhoz, hogy a Rally Hungary
egy meghatározó verseny legyen a nemzetközi rali vilá-
gában.

Mint már arról korábban lapunkban is beszámoltunk,
Magyarországra 2003 után visszatér a Rally Európa-baj-
nokság (ERC) mezõnye. A bajnokság záróversenyét no-
vember 8–10. között, nyíregyházi központtal rendezik
meg. November 8-án, pénteken este negyed 7-kor váro-
sunk ad helyet a rajtceremóniának, valamint november
10-én, vasárnap negyed 1-tõl a belvárosi gyorsasági fu-
tamnak – 6 kilométeres táv, 3 kört kell majd teljesíteni –,
illetve este a díjátadó ceremóniának és persze a szerviz-
parknak is.

ITT LESZNEK A „NAGY NEVEK”
Õry Tamás, a verseny promótere szerkesztõségünk meg-

keresésére elmondta, amellett, hogy a bajnokság nagy-
ban hozzájárul Nyíregyháza turizmusához, a magyar au-
tósport számára is egy kiemelkedõ lehetõség, hiszen szin-
te az összes jegyzett ralipilóta ellátogat majd hozzánk, és
a magyar versenyzõknek is lehetõségük nyílik, hogy meg-
mérettessék magukat az európai élmezõnyben. Sõt, a ver-
seny pozitívan hathat az utánpótlás kérdésére is, hiszen a
fiatalok is láthatják testközelbõl a külföldi és magyar sztár
versenyzõpárosok sikereit, ez pedig motiválhatja õket.

ÓRIÁSI VISSZHANG VÁRHATÓ
A Rally Hungaryt a Eurosport is közvetíti majd, vagyis a

verseny több millió emberhez fog eljutni a tévé képernyõ-
jén keresztül, ezen kívül pedig a helyszínen tízezrek kö-
vethetik az eseményeket: az ország több pontjáról ér-
keznek ralifanatikusok, és nagyon sok külföldi nézõre is

TORKOSKODHATUNK: LIBÁBÓL KÉSZÜLNEK ÉTELEK A SKANZENBEN
Ha november, akkor Márton-nap, és ha Márton-nap, akkor

libából készült ételek, minden mennyiségben. A torkoskodás-
nak ez az egyik kedvenc ünnepe, nem hiába: legyen szó liba-
zsíros kenyérrõl, libacombról, vagy libaaprólék-levesrõl, az íz-
letes libahúsnak nincs párja. Ezeket pedig november 9-én a
Sóstói Múzeumfaluban is megkóstolhatják majd az érdeklõ-
dõk, hiszen újra lesz Márton-napi vigasság a skanzenben.

Novemberben vétek nem enni libát. Szezonja van, és a
Márton-nap is kötelez! Aki pedig ilyenkor ludat nem eszik,
egész évben éhezik – tartja a mondás. Márton napja a 40
napos adventi böjtöt megelõzõ utolsó alkalom, amikor a
jóízû és gazdag falatozás, illetve vigasság megengedett.
Ezt használják ki a Sóstói Múzeumfaluban is, ahol idény-
záró programként, újra lesz Márton-napi vigasság.

KEDVEZNEK A NÉPI GASZTRONÓMIA
SZERELMESEINEK

November 9-én, szombaton 10 órától kezdõdik majd a ven-
dégfogadás, libazsíros kenyérrel és újborral várják az érdeklõ-
dõket. A népi gasztronómia kedvelõi, egyéb finomságok mel-
lett, megkóstolhatják a sült libacombot és libaaprólék-levest,
valamint az ínycsiklandó, kemencében sült almát és tököt is,
melyek mellé szívmelengetõ italokat fogyaszthatnak.

KERESIK A LEGSZEBB LIBÁT
A Márton-napot számos zenés-táncos program szí-

nesíti majd, ki lehet próbálni a lúdtollas betûvetést, va-

lamint a libahímelést, de lesz istentisztelet is a faluköz-
pontban álló református templomban, ahol a résztve-
võk hálát adhatnak az õszi betakarításért, különösen a
szõlõért és a belõle készült újborért. Az elmúlt évek-
ben hagyománnyá vált libaszépségverseny délután kez-
dõdik majd, melynek elsõ helyezettjét a közönségsza-
vazatok alapján hirdetik ki, gazdáját vagy gazdasszo-
nyát pedig értékes nyeremény várja. A rendezvény ide-
je alatt a fényképész mûtermében viseletes fotókat ké-
szíttethetnek az érdeklõdõk, melyet magukkal vihetnek

emlékbe. A programra a 3 év alatti gyermekek belépõ-
jegy nélkül léphetnek be.

MÁRTONOKNAK INGYENES A BELÉPÉS
A Sóstói Múzeumfalu a Márton keresztnevû kedves

látogatókat egy külön kedvezménnyel lepi meg, õk is
belépõjegy vásárlása nélkül vehetnek részt a rendez-
vényen.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

számítanak, fõként a környezõ országokból, így Románi-
ából, Szlovákiából, Csehországból és Lengyelországból.
Sõt! A versenyre elõreláthatólag több mint 100 hazai és
nemzetközi újságíró és fotós akkreditálja majd magát.

– Egy szûk csapat egész évben dolgozik egy ilyen nagy-
ságrendû rendezvényen, amelyen az utolsó pár hónap-

ban nõ sokszorosára a munka. Már a sportszakmai fel-
adatok nagy része készen áll, jelenleg a kommunikációs
és promóciós feladatokra összpontosítunk. Mindent meg-
teszünk azért, hogy felejthetetlen élményben legyen ré-
szük Nyíregyházán (is) a versenyre érkezõknek – zárta a
beszélgetést Õry Tamás.

HÁROM MEZÕNY, TÖBB MINT 100 VERSENYZÕPÁROS

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

– A mezõnyt 3 csoportra lehet bontani: Eb mezõny
(nemzetközi mezõny); ORB (hazai mezõny – magyar baj-
nokság); és historic mezõny. A három mezõnyben össze-
sen várhatóan több mint 100 versenyzõpáros indul. Az
Eb és a magyar bajnokság élmenõi mellett más nemzet-
közi pilóták nevezésére is számítunk, úgyhogy óriási iz-

galmakra van kilátás. Az Eb-n indulók között egyébként
a Herczig–Ferencz, Érdi–Papp, Klausz–Kecskeméti ver-
senyzõpáros várhatóan indulni fog, illetve a magyar baj-
nokság tavalyi és idei bajnoka, a Hadik–Deák és Vincze–
Bacigal páros, továbbá a bajnokság élmezõnyébõl Turán–
Bagaméri.

Nemcsak a belvárosban, hanem a Zemplénben is zajlik majd a futam

Fotó: archív
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EZERNYI MÉCSES ÉRTÜK RAGYOG MAJD...
KÉT HÉT MÚLVA MINDENSZENTEK, MAJD HALOTTAK NAPJA

Krizantémok, koszorúk és rengeteg mécses a síro-
kon: november elsején (pénteken) mindenszentek, no-
vember másodikán pedig halottak napja. Bár addig még
két hét hátra van, már most megnövekedett forgalmat
lehet tapasztalni a temetõkben. A hozzátartozók el-
kezdték rendbe tenni a sírokat, és folyamatosan zajla-
nak a sírköves munkálatok is. Az utóbbit még most meg
lehet tenni, de az ünnepek környékén már korlátozás-
ra kell számítani.

Megannyi kis sárga, piros fény az elmélyülõ sötétség-
ben, semmihez se fogható hangulat, keresztek és angya-
lok, a köveken pedig a nevek mellett vésetek: „Nyugodj
békében; Soha nem feledünk; Szívünkben örökké élni
fogsz.” A novemberi hosszú hétvégén megtelnek a sír-
kertek, százezrek keresik majd fel országszerte a teme-
tõket, hogy elhelyezzék a virágokat és mécseseket sze-
retteik síremlékénél. Egy átlagos napon 500–1000 láto-
gató szokott belépni az Északi temetõ kapuján, minden-
szentek és halottak napján ez a szám eléri a tízezret is.
Változik majd a temetõ nyitvatartása, valamint a gépjár-
mûvel történõ behajtás idõpontja, és korlátozzák a sír-
köves munkálatokat is.

MOST MÉG DOLGOZHATNAK A SÍRKÖVESEK

– Október 19-én (e hét szombaton) és október 26-án
(jövõ hét szombaton) még végezhetõk sírköves munkála-
tok 8.00 és 15.00 óra között az Északi temetõben, de ok-

tóber 31. és november 3. között már nem – tájékoztatta
szerkesztõségünket Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetõje.

ENGEDÉLYEZTETNI KELL
A temetõben történõ munkavégzést – a hozzátarto-

zók részérõl történõ sírgondozás, a temetési hely nö-
vénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a
temetõ üzemeltetõjének a munkavégzés megkezdé-
sét megelõzõen be kell jelenteni és a munkavégzés-
hez engedélyt kell kérni. Engedélyek kiadása munka-
napokon, ügyfélfogadási idõben az Északi temetõben
lévõ gondnokságon történik.

MÁR NYÍLIK A KRIZANTÉM

Október közepén a krizantémoknak még csak a bim-
bóikat kellene nyitogatniuk, és két hét múlva, mindenszen-
tek napjára teljes díszükben pompázni, azonban az éj-
szakai hideg és a nappali 20–25 fokos meleg nem kedvez
a virágnak, így könnyen meglehet, hogy hamarabb nyíl-
nak majd ki. Az már most látszik, hogy idén is bõséges
lesz a választék. A Búza téri piaccsarnokban jelenleg 250
és 400 forint közötti összegekért árulják, a csokrosokat
pedig 400–500 forintért, azonban a szezon még nem in-
dult be, egyelõre az árvácskák is a kofák asztalain árvál-
kodnak...                                         (Szerzõ: Bruszel Dóra)

A TEMETÕ NYITVATARTÁSA:

2019. október 26-án, szombaton 7:00–19:00
2019. október 27-én, vasárnap 7:00–19:00
2019. október 28-án, hétfõn 7:00–19:00
2019. október 29-én, kedden 7:00–19:00
2019. október 30-án, szerdán 7:00–19:00
2019. október 31-én, csütörtökön 7:00–20:00
2019. november 1-jén, pénteken 7:00–20:00
2019. november 2-án, szombaton 7:00–20:00
2019. november 3-án, vasárnap 7:00–20:00
2019. november 4-én, hétfõtõl 7:00–17:00
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ROBOTASSZISZTENS SEGÍTI A TERÁPIÁT

Egy különleges, robotasszisztált eszközzel könnyítik
meg az agyi eredetû bénulásban szenvedõ páciensek re-
habilitációját a Jósa András kórházban. Az eljárás lénye-
ge, hogy játék közben a robotasszisztens közremûködé-
sével mozgatják a páciensek végtagjait. A technológia
nemcsak gyermekeknél, hanem például szélütés után fel-
nõtteknél is alkalmazható. Egy szintén a robottechnoló-
giát alkalmazó másik berendezés pedig az ujjak és a kéz
mozgását fejleszti.

A gépeket fejlesztõ cég vezetõje azt mondta, a robot-
technológia világszerte egyre szélesebb körben terjed az
orvoslásban, de Magyarországon még nem túl gyakori.

– Sajnálatos módon, Magyarország ezen a téren egy
picit lemaradt – unión kívüli, szomszédos országokban
már ezek az eszközök mûködnek. Nagyon bízunk benne,
hogy a közeljövõben felzárkózunk az európai országok-
hoz és remélhetõleg mind a felnõtteket, mind a gyereke-
ket egyaránt rehabilitálni lehet majd – emelte ki Kóbori
Gyõzõ, a Meddevice Kft. ügyvezetõ igazgatója.

A Jósa András kórház egyelõre kölcsön kapta a robot-
technológiás berendezéseket. Az orvosok, gyógytornászok

tapasztalata szerint, ezekkel a gépekkel látványos ered-
ményt lehet elérni az agyi eredetû bénulások esetén, így
akár a stroke-betegeknél is.

TÖBB HÓNAPIG MARADNAK A BERENDEZÉSEK

A kórház vezetése szerint is nagyon hasznosak a gépek és
üdvözölték, hogy a gyártó kölcsönbe adta õket kipróbálásra.
Az orvosigazgató úgy nyilatkozott, hogy tervezik a robot-
asszisztált gépek vásárlását, de hozzáfûzte, ezek nem olcsók.

– Az eszköz több tízmillió forint értékû. A jelenlegi há-
rom demókészülékként átadott eszköz is közel 70 millió
forint. A kórháznak természetesen célja, hogy az ellátás
és a rehabilitáció színvonalának emelése érdekében meg-
teremtse ezt a lehetõséget, de ez egy komolyabb forráste-
remtést igényel – mondta el dr. Szondi Zita, a  Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház orvosigazgatója.

A gépek egyelõre több hónapig maradhatnak a kórház-
ban a gyártó jóvoltából. Ez idõ alatt pedig sok fiatal- és
felnõttkorú páciens terápiájában is hasznosítják majd õket.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Fotónk illusztráció. A képen szereplõ kisfiúnak nincs agyi eredetû bénulása, csupán egy kontrollvizsgálaton vett részt.

ÚJ HELYEN A KÓRHÁZ KÖZPONTI RAKTÁRA

A Jósa András Oktatókórház – betegellátásához szük-
séges anyagokat kezelõ – Központi Raktára évekig a Se-
bészeti Tömb alagsorában helyezkedett el, de mostanra
új helyre költözött, a Nagyvárad utcai teherporta mellé.

– A korábbi Központi Raktárunk sötét volt, szûkös és
nehezen megközelíthetõ, a kicsi helyiségekben pedig sok-
szor akadtak higiénés problémák, és még beázások is. Ezért
döntött úgy a kórház menedzsmentje, hogy ezen a terüle-

ten is változásra van szükség. Ennek eredményeként új
helyre költözött a Központi Raktár – a Nagyvárad utcai
teherporta mellé. Ez egy modern gondolkodást igénylõ
beruházás, hisz most már a vonalkódrendszert is bevezet-
jük az anyaggazdálkodásba – hangsúlyozta dr. Adorján
Gusztáv fõigazgató.

LOGISZTIKAI FEJLESZTÉS IS TÖRTÉNT

Szoftverfejlesztéssel, új informatikai eszközökkel és
vonalkódolvasókkal még pontosabb lesz a készlet- és fel-
használási nyilvántartás – távlati terv, hogy a jövõben a
beszállítótól a betegig, minden könyvelés vonalkód-támo-
gatással, elektronikusan történjen az intézményben. A rak-
tárnál a logisztikai fejlesztés is megvalósult.

– Béreltünk egy vontatót és ehhez még vontatmányo-
kat vásároltunk. Ezáltal nagyobb mennyiségû anyagokat
is tudunk egy ütemben mozgatni. Ezek a vontatmányok
úgy vannak megtervezve, hogy balesetmentesen, prakti-
kusan lehet velük a kórházban közlekedni – magyarázta
Bakucz Sándor, a Logisztikai Osztály vezetõje.

A raktárt folyamatosan fejlesztik, a napokban tároló-
dobozokat szereztek be, amelyekkel a raktárkihasználást
szeretnék növelni.

(Szerzõ: Dér Vivien)

LELKI GONDOZÁS
Minden év október második szombatján ünneplik a

Hospice Ellátás Világnapját. A Nyírségi Hospice Ala-
pítvány a Váci Mihály Kulturális Központban múlt hé-
ten szervezett találkozót. Dr. Kovács Ferenc polgár-
mester köszöntõjében kiemelte, hogy a hospice gon-
dozót nyilvánvaló emberi nagysága, speciális tulajdon-
sága teszi alkalmassá a feladatra.

A hospice mozgalom nem elsõsorban a betegek ápo-
lásával foglalkozik, hanem a gyógyíthatatlan, az éle-
tükrõl már lemondott emberek lelki gondozását tartja
szem elõtt. A hospice mozgalom létezése és tevékeny-
ségi köre arra született, hogy az emberekben tudatosít-
sa: méltóságban is lehet meghalni szeretteink vagy erre
hivatott gondozó társaságában.

SZAKEMBEREKKEL ÉS ÖNKÉNTESEKKEL

A Nyírségi Hospice Alapítvány egy évtizede alakult.
Szakemberek és önkéntesek, kórházi és otthoni szolgá-
latban állnak a rászorulók, a gyógyíthatatlan betegek
rendelkezésére.

KÜZDELEM A
MELLRÁK ELLEN

Október világszerte nemcsak a látás, hanem a mell-
rák elleni küzdelem hónapja is. Az Egészségfejleszté-
si Iroda, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház immár második
alkalommal hívta fel a figyelmet a prevenció fontos-
ságára a mellrák elleni világnap alkalmából. Rózsa-
szín és kék városi sétát tartottak múlt héten, a résztve-
võk a kórháztól indultak és egészen a Kossuth térig
sétáltak.

– Feladataink közé tartozik, hogy segítsünk a be-
tegeken, a családokon, családtagokon, hiszen elõ-
fordulhat a közvetlen környezetben is a megbetege-
dés – tapasztaljuk a mindennapokban, hogy tudatla-
nul és félve állunk szembe egy ilyen beteg ápolásá-
val. Nem is tudjuk – sem mint egészségügyi szakem-
ber, sem mint laikus, hogyan tudnánk segíteni. Lát-
juk, hogy a beteg ott szenved az ágyban és tehetetle-
nek vagyunk. Mi ezen próbálunk segíteni – emelte ki
Bárkányné Mikó Zita, a Nyírségi Hospice Alapítvány
kuratóriumi elnöke.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Fotó: illusztráció
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INDULHAT A TÉLIESÍTÉS: KEZDENEK FÁZNI A VÍZMÉRÕ ÓRÁK
Bár egyelõre tartósan 20 fok körül

alakul a nappali hõmérséklet és az elõ-
rejelzések szerint az elkövetkezendõ
napokban még biztosan nem kell szá-

mítani fagyra, már most nem árt felkészülni a hidegre:
ezt pedig nemcsak a ruhatárunkkal érdemes megten-
ni! A vízvezeték-hálózatunkat, vízmérõnket is óvni,
védeni kell a közelgõ mínuszoktól!

Sokunk mindennapos meg-
figyelése, hogy manapság az
idõjárás nem olyan, mint ami-
lyenre gyerekkorunkból emlé-
kezünk. Egyre gyakrabban a
szeszélyes oldalát mutatja, így
szinte sosem lehetünk bizto-
sak abban, hogy mit hoz a
holnap. Ez pedig a vízmérõ
aknákra is kihatással lehet.
Éppen ezért Szabó Istvánné, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezér-
igazgatója azt tanácsolja, már októberben-november-
ben kezdjük el szigetelni azokat és ne várjuk meg, hogy
a hirtelen bekövetkezõ fagy miatt komoly kárral kelljen
szembesülnünk.

ELENGEDHETETLEN AZ ODAFIGYELÉS
A tartós, téli hideg komoly károkat okozhat a fagy

ellen nem védett vízmérõkben és vízhálózatban, ezért
már most ajánlott elvégezni a vízvezetékrendszer víz-

telenítését. A vezérigazgató arra hívja fel
a figyelmet, hogy ezzel a pár perces mun-
kával nem várt, magas számláktól kímél-
hetjük meg magunkat.

– Az aknafödémet érdemes szigetelõ-
anyaggal bevonni, ez történhet hungaro-
cell-lapokkal is, ami kellõ védelmet fog
majd nyújtani. Nedvszívó anyagokat vi-
szont semmi esetre se használjunk szige-
telõanyagként, ne tekerjük körbe rongyok-
kal a vízmérõt, hiszen ezek még többet
árthatnak.

TAVASZI MEGLEPETÉS
Mindemellett ne csak a vízmérõ órára,

hanem a kerti csapra is fordítsunk figyel-
met, és a föld alatti csapját az elsõ fagy
bekövetkezése elõtt szintén zárjuk el.

– Többször találkoztunk már olyan esettel, amikor a
tulajdonos – bár azt hitte –, elzárta a kerti csapját, tavasszal
azonban kiderült, mégsem zárta el teljesen, a víz a vízte-
lenítõ nyíláson elfolyt, és meglepetésként érte, hogy több
ezres nagyságrendû köbméter vizet is elhasznált. Ha azt
tapasztaljuk, hogy víz szivároghatott a talajba, mielõbb
értesítsük a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-t. A bejelentést követõen az

ellenõrök kimennek a helyszínre, felve-
szik a jegyzõkönyvet és amennyiben
igazolttá válik, hogy nem került a csa-
tornába víz, meg lehet állapítani egy
úgynevezett csatornadíj-elengedést. A
vízdíjtól viszont nem tudunk eltekinte-
ni, csak részletfizetéssel tudjuk segíteni
a felhasználót.

MODERN ESZKÖZÖKKEL
– Társaságunk rendelkezik hiba-

helykeresõ berendezéssel is, így ennek
segítségével fel tudjuk tárni a rejtett hi-
bákat, méghozzá az elfolyó víz hangja
alapján. Modern, korszerû eszközökkel
dolgozunk, és még vannak nagyon jó
szakembereink is, de már érezzük, hogy

egyre nehezebb az utánpótlás. A szakmunkáshiány ben-
nünket is kezd elérni. Generációváltás történik, idén
nálunk húszan érték el a nyugdíjkorhatárt. Folyamato-
san képzéseket szervezünk, mûködik a mentor progra-
munk, ötletbörzéket tartunk és bízunk benne, hogy mun-
katársaink erkölcsi megbecsülésének köszönhetõen is
vonzóvá válik majd ez a pálya a fiatalok körében is –
hangsúlyozta a vezérigazgató. (x)

Szabó Istvánné

INGYEN PÉKÁRUKAT
OSZTOTTAK A BELVÁROSBAN

Gondolta volna? Hazánkban az egy fõre
jutó éves kenyérfogyasztás 37 kilogramm,
míg az európai átlag 50 kilogramm.

A kenyér világnapját egyre több ország-
ban ünneplik, Nyíregyháza idén is csatla-
kozott a rendezvénysorozathoz, több tér-
ségbeli pékség pékárukat, kenyereket aján-
lott fel, azokat ingyen osztották szerda dél-
elõtt a belvárosban.

– Október 16. a kenyér világnapja. Errõl
2001-es kongresszusán döntött a svájci
székhelyû Pékek Világszövetsége. A nap
célja, hogy bemutassa a világ egyik legfon-
tosabb élelmezési cikkének a jelentõségét.
Az ünnep alkalmat ad arra is, hogy a pé-
kek áldozatos munkájára és a kenyér je-
lentõségére a nagyközönség figyelmét is
felhívjuk – emelte ki Lakatos Tibor, a Ma-
gyar Pékszövetség országos alelnöke.

Az emberiség egyik alapvetõ tápláléka
töretlen népszerûségnek örvend hazánkban
is – sõt, az elmúlt években egyre nagyobb
a választék. Az elmúlt 15 évben talán en-

nek köszönhetõen is, jelentõsen megvál-
toztak a magyar kenyérfogyasztási szoká-
sok, hiszen míg a 2000-es évek elején fõ-
ként fehér kenyereket fogyasztott a lakos-
ság, addig mostanában egyre inkább a bar-
na, a magvas, illetve a teljes kiõrlésû ter-
mékeket keresik a fogyasztók. A legtöbb
család asztalára szinte mindennap kerül
kenyér. A kenyerek, pékáruk osztásában a
Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének
munkatársai segítettek.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy akkor,
amikor valaki adományt szeretne osztani,
illetve szeretne segíteni a rászorulókon, a
Vöröskeresztet válassza ehhez közremûkö-
dõ partnerként – szerencsére nagyon sok
szervezet keres meg bennünket ilyen cél-
lal, ilyenkor önkénteseinkkel és munkatár-
sainkkal igyekszünk célba juttatni az ado-
mányokat – magyarázta Gurály Edina, a
megyei szervezet igazgatója.

A karitatív akció keretében idén hat tér-
ségbeli pékség fogott össze.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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KÖZEL 50 MILLIÓ FORINT JUTOTT A RIDENSRE

MEGÚJULT A SÓJA MIKLÓS
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETE

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerûsí-
tése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nál IV. ütem” címû pályázat keretében befejezõdött a
Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola épületének
energetikai korszerûsítése a Huszártelepen, közel 100
milliós beruházás nyomán. A szociális és kulturális hát-
rányok leküzdésében is óriási szerepe lehet a megújult
épületnek.

A munkálatoknak köszönhetõen megvalósult a homlok-
zat, a lábazat, a pince- és padlásfödém szigetelése, a kül-
sõ nyílászárók, radiátorok, kazánok és a kapcsolódó rend-
szerelemek cseréje, valamint egy 8,1 kW-os napelem-
rendszer telepítése. Az épület modernizációjának ered-
ményeként az energiára fordítandó költségek jelentõsen
csökkennek, hatékonyabb energiahasználat és racionáli-
sabb energiagazdálkodás valósul meg.

– Egy épületnek a külsõ megújítása mindig szép és tet-
szetõs, de ha a belsejében nem olyan munka folyik, és
nem olyan lelkület uralkodik, akkor mit sem ér a felújí-
tás. A görögkatolikus egyháznak ez a belsõ munka, a
lelki plusz a feladata, hogy az itt tanuló diákoknak, és a
hozzá tartozó, az iskola körül élõ családtagoknak azt a
többet, amit egyházunk hagyományain, tanításain keresz-
tül tudunk biztosítani, megpróbáljuk átadni – hangsúlyoz-

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, a fenntartásában
mûködõ köznevelési intézmények fejlesztésére 2019 elsõ
félévében saját forrásaiból közel 314,5 millió forintot for-
dított. A Nyíregyházi RIDENS Gimnázium, Szakgimnázi-
um, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium moderni-
zációja 49 millió forintból valósult meg – tájékoztatta szer-
kesztõségünket Gaszperné Román Margit, a Nyíregyhá-
zi Tankerületi Központ igazgatója.

Az elmúlt tanévben több mint 1 millió forintból új esõ-
víz-elvezetõ rendszert építettek, és átalakították a kisebb
tanulmányi épület fûtési rendszerét. Megújult a villamos-
hálózat, közel 2 és fél millió forintból folyosókat festettek,
tantermeket burkoltak. A leglátványosabb munka az isko-
la Széchenyi és Toldi utcai homlokzatának felújítása volt,
ami közel 18 millió forintba került.

CÉL A PATINÁS ÉPÜLETEK MEGÕRZÉSE

– A külsõ homlokzat megújítása a városképet is javítja.
Az is egy nagy törekvésünk, sõt személyes ügyem is, hogy
megõrizzük patinás épületeinket. Ezt a munkát 2013-ban
kezdtük, már közel 50 régi szép nyíregyházi épületet fel-
újítottunk. A RIDENS épülete egykoron az angolkis-
asszonyoké volt, tehát várostörténeti szempontból is nagy
a jelentõsége – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

Nem csupán az iskola külsejében, hanem belsõ tartal-

mában is változás történt. A látás-, hallás-, mozgássérült
fiatalok, autisták és sajátos nevelési igényû diákok több
korszerû szakmából választhatnak, illetve ebben a tanév-
ben indult az elsõ gimnáziumi osztály, melyben lehetõsé-
get szeretnének adni a továbbtanuláshoz.

A Tankerület közeli tervei szerint kicserélik a kisebb is-
kolaépület nyílászáróit, ereszcsatornát és termosztatikus
légbeeresztõ rendszert építenek ki. Kialakítják a talajvíz
elleni védelmet és felújítják a nagyépület udvari falát. Közel
16 millió forintból a kollégium bútorzatát is kicserélik, így
a közeljövõben új ágyak, szekrények és íróasztalok teszik
még komfortosabbá a kollégisták életét.

ÚJ DIÁKPOLGÁRMESTER
Múlt héten diákpolgármester-választást tartottak

a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban,
ahol Ecsedi Noémi, az Eötvös gyakorlóiskola diákja
gyõzött. Õt választották diákpolgármesternek az is-
kolák delegáltjai és a szakmai zsûritagok, így a kö-
vetkezõ két évben õ látja majd el a városi diákság
érdekképviseletét.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban
hat fiatal mutatkozott be. A diákpolgármester-jelöltek-
nek különbözõ feladatokat kellett megoldaniuk, a rög-
tönzés is a középpontba került, de a retorikai képes-
ségeiket is megmutathatták. Ebbõl a versenybõl került
ki gyõztesként Ecsedi Noémi. Persze, a további jelöl-
tek sem maradnak teendõ nélkül, hiszen Ákos, Csen-
ge, Mariann, Regina és Vivien lesznek a város diák-
alpolgármesterei, akik Noémivel közösen képviselik
majd a nyíregyházi diákokat a következõ két évben.

– Mindenképpen szeretném, ha közösen felpezsdí-
tenénk a városi diákéletet, úgy gondolom, mindenki-
nek szüksége van erre. Szeretném, ha a kialakult kis
csapatunkkal együtt minél több városi rendezvényt
megvalósítanánk. Már itt, a választáson több konkrét
ötletünk volt sportrendezvényre, idegen nyelvvel kap-
csolatos rendezvényekre, illetve fontosnak tartjuk a
tehetségek felkarolását is. Mindezekhez persze felmér-
jük majd a diákság igényeit is – hangsúlyozta az új
diákpolgármester.

Jászai Menyhért alpolgármester a diákpolgármes-
ter eskütételét követõen elmondta, az önkormányzat
részérõl partnerséget ajánl a fiatalok munkájához.
Szeretnék bevonni a diákpolgármesteri irodát az ifjú-
ságot érintõ döntéseikbe, az elõkészítések során a prog-
ramjaikba, hiszen úgy véli, így tudnak majd haszno-
san együtt dolgozni, hogy a fiatalok minél jobban érez-
zék magukat Nyíregyházán.

TOP ISKOLÁINK VANNAK
Idén is összeállították Magyarország legjobb közép-

iskoláinak és általános iskoláinak rangsorát. A
legjobbiskola.hu portál középiskolákat értékelõ rang-
sorában a nyíregyházi oktatási intézmények közül a
top 150-ben szerepel a Krúdy Gyula Gimnázium (6
évfolyamos képzése a 7., 4 évfolyamos képzése a 8.
helyen), és a Kölcsey Ferenc Gimnázium 4 osztályos
képzése a 42. helyen. A „Legjobb általános iskolák”
rangsorában a Kodály Zoltán Általános Iskola a 40.,
míg az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvû
Tagintézménye a 70. lett. Az eredmény az elmúlt 5 év
érettségi és kompetenciamérései alapján állt össze.
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ta Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspö-
ke.

A JÖVÕRE IS GONDOLNAK
– Bár nem vagyunk sem fenntartók, sem üzemelte-

tõk, ebben az évben 627 millió forintot fordítottunk 3
iskola és még két önkormányzati épület korszerûsíté-
sére Nyíregyházán – a Sója Miklós iskola felújítására
közel 100 millió forintot. Itt, a Huszártelepen, a gö-
rögkatolikus egyházzal együtt, partnerségben már 8
éve végzünk olyan tevékenységet, aminek az a célja,
hogy az itteni gyerekeknek jobb jövõt biztosítsunk –
emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

A Sója iskola 104 diákja már mind a 8 évfolyamon ta-
nul, a diákok fele halmozottan hátrányos körülmények
között él. Nem kérdés az intézmény küldetése. Ezen túl
tudatos roma pasztorációt tartanak a felnõttek részére az
iskola kápolnájában.

Nemcsak puszta építkezés történt a lakónegyedben,
hiszen tartalmas, szép életre van igényük a gyerekeknek
is. Legyen hitük, egészségük a jövõben, ezt szolgálja az a
kereszt is, melyet az épület elõtt állított fel az egyház. Az
iskola tantestülete pedig követi és vigyázza az iskolából
kikerülõ fiatalok életét, jövõjét.

  (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Ecsedi Noémi és Jászai Menyhért
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15 ÉVES A ROTARY
NYÍREGYHÁZA

A 15 éves Rotary Nyíregyháza hétvégén, egy jóté-
konysági koncerten ünnepelte születésnapját a Bajor
Testvérklub tagjainak körében. A Bajor Rotary a leg-
újabb projektben, tanyabokros iskolák diákjait támo-
gatja egy felzárkóztató program keretében.

Mint köztudott, a Rotary Clubok legfõbb célja a se-
gítés. A gyerekek, a betegek, az elesettek, a hátrányos
helyzetûek támogatása. Jótékony célú bál, koncert,
színházi elõadás és adománygyûjtés szerepel az esz-
tendõk hagyományos eseményei között. Szombaton
a nyíregyházi Rotary 15. születésnapján Hauser Adri-
enn, a Cantemus Kórus és japán vendégénekkaruk
adott jótékony célú hangversenyt. A gyûjtés aktuáli-
san a Talentum programot, illetve a legújabb, diáko-
kat segítõ eseményt szolgálja. Az esélyegyenlõség je-
gyében látogattak el a nyíregyháziak bajor vendégei
a tanyabokrok iskolájába, és tettek támogató gesztust
a gyerekek javára.

A Szabadság téri integrált játszótér vagy a Down Cso-
davár programját is támogatta a bajor klub. A mostani
téma szerint a Nyírteleki Katolikus Általános Iskola pe-
dagógusai vesznek részt egy háromesztendõs felkészí-
tésen, mely speciális szempontból közelít a hátrányos
helyzetben élõ diákok felzárkóztatásához. Az 5 napig
városunkban vendégeskedõ bajor rotarysok egyeztet-
tek a háziakkal a módszerek ügyében.

TESTVÉRVÁROSI LÁTOGATÁS
A „Sto Lat” Lengyel-Magyar Baráti Társaság 2019 szep-

temberének végén Nyíregyháza újdonsült testvérvárosába,
Bielsko-Bialába szervezett kirándulást. A Magas-Tátra tövé-
ben léptünk lengyel földre, ahol elsõként az UNESCO Világ-
örökség-listáján szereplõ Kalwaria Zebrzydowska mûemlék-
együttesét látogattuk meg. A kolostort és annak zarándok-
templomát egy helyi Benedek-rendi szerzetes mutatta meg
nekünk, a kegytemplom papja pedig meg is áldotta csopor-
tunkat. Este már a 170 ezer lakosú Bielsko-Bialában vacso-
ráztunk, melyet két évszázadon át emlegettek a „sziléziai
Manchesterként”. Nem mellesleg itt készültek a kis Polski
Fiatok, s itt születtek Lolka és Bolka rajzfilmjei is. Másnap
már helyi vezetõvel indultunk városnézésre, melynek során
a régi Takács-házban berendezett múzeumot tekintettük meg,
majd felkerestük a Szent Miklós-katedrálist és az evangéli-
kus székesegyházat is. Annak közelében áll a Piasztok által
épített várkastély, melynek 1572-tõl a magyar Szunyogh Já-
nos volt a birtokosa. Méltán hívják Bielsko-Bialát a „kis Bécs”-
nek, mert belvárosát többnyire bécsi építészek alakították
neoreneszánsz, neobarokk és szecessziós házakkal. Bebo-
csáttatást nyertünk a bialai tornyos városházába is, mely szin-
tén historizáló stílusban emeltetett, este pedig gyalogtúrát
tettünk a város fölé magasodó Debowiecre. Annak mene-
dékházában vacsoráztunk, mely után elemlámpákkal felsze-
relkezve ereszkedtünk le szállodánkig. A harmadik napon a
közeli Pszczynába kirándultunk, hogy megtekintsük Lengyel-
ország egyetlen teljes épségben, eredeti berendezéssel fenn-
maradt hercegi palotáját, melyhez egy 156 hektáros angol-
park is kapcsolódik. Egy Bielsko-Biala-i ebéd után vettünk
búcsút az õszi színekbe öltözött Lengyelországtól.

Bárkányi Wieslawa

DEBRECENBEN A KLUBTAGOK
Október 9-én a Nyíregyházi Szociális Gondozási  Köz-

pont klubtagjai az Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat
Alapítvány közremûködésével debreceni kiránduláson
vettek részt. A résztvevõk megtekintették a református

OLVASÓINK KÜLDTÉK

nagytemplomot, a bibliatörténeti kiállítást és a Déri Mú-
zeum kiállításait is. A látogatást követõen közösen fogyasz-
tották el ebédjüket egy debreceni étteremben. A program
résztvevõi sok információval gazdagodtak a nagytemp-
lom történetérõl és a Déri Múzeum sokrétû kiállítási anyaga
is felejthetetlen élményt nyújtott valamennyiüknek. A prog-
ram megvalósulását Nyíregyháza önkormányzatának Ci-
vil Alapja segítette.

Dancsné Barna Hilda
szakmai egység vezetõ
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 19., szombat 19.00 Bob herceg, Bérletszünet, Nagyszínpad

Október 21., hétfõ 9.30 A három kismalac, Vuk bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A három kismalac, Vízipók bérlet, MÛvész Stúdió
19.30 Tanár úr kérem!, Krúdy „A” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Október 22., kedd 9.30 A három kismalac, Szimba bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A három kismalac, Zsebibaba bérlet, MÛvész Stúdió
17.30 Bencs Estek: Koncz Veronika protokoll és PR szaktanácsadó elõadása, Bérlet-

szünet, Bencs Villa
19.30 Tanár úr kérem!, Krúdy „B” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Október 24., csütörtök 19.30 Tanár úr kérem!, Benczúr kamara bérlet, Krúdy Kamara

Október 25., péntek 19.30 Tanár úr kérem!, Vörösmarty kamara bérlet, Krúdy Kamara

TANÁR ÚR KÉREM! – SOK ZENÉVEL
Simon Kornél az idei évadban is repertoáron lévõ Oscar

után a Tanár úr kérem! címû zenés játékot rendezi a
Móricz Zsigmond Színházban. A premier október 18-án
lesz a Krúdy Kamarában.

A színészként ismertté vált mûvész játszik a Centrál, a
Madách, a Veres 1 Színházban, tavasztól ráadásként a
szombathelyi teátrumban is. Sokan látták a Megdönteni
Hajnal Tímeát címû filmben, avagy az Ízig-vérig tévéso-
rozatban, magyarul pedig olyan sztároknak „kölcsönöz-
te” a hangját, mint Benedict Cumberbatch, Justin Timber-
lake vagy Jake Gyllenhaal.

– Egy új tévésorozat forgatását fejeztem be nemrég, az
Apatigrist, s hamarosan kezdem a József Attila Színház-
ban a Magas, barna férfi felemás cipõben címû francia
vígjáték rendezését – mondta el lapunknak. – A premier
után a Játékszínben A vád tanúja címû Agatha Christie-
krimit viszem színre Kern András és Gálvölgyi János fõ-
szereplésével. Nagyon örülök, hogy a Móricz Zsigmond
Színházban az Oscar népszerû elõadás lett, s ebben az
évadban is mûsoron marad. Amikor készítettük, benne volt
már a „levegõben”, hogy átkerülhet a kamarából a nagy-
színpadra, így nem okozott ez problémát. A Tanár úr ké-
rem! címû zenés darabot 2018 elején megrendeztem már
a Karinthy Színházban, ahol csillagos ötösre vizsgázott. A
mû úgy jött létre, hogy Karinthy Márton, a színház igaz-
gatója annak idején felkért, rendezzem meg Szakonyi
Károly Tanár úr kérem! címû darabját. A mû a negyven-
éves érettségi találkozón játszódik, de én keserûnek érez-
tem, s mondtam: Karinthy Frigyes novelláit szívesen adap-
tálnám én a munkatársaimmal együtt színpadra, zenével,
táncokkal.

FORGÓSZÍNPAD IS LESZ A KAMARÁBAN

Mint Simon Kornéltól megtudtuk, a jó sorsa összehozta
Deres Péterrel, akinek elmondta az elképzeléseit. Hama-
rosan megkapta tõle a szövegkönyvet, amit elolvasva szó
szerint ugrált örömében, mert pont erre gondolt. A zene-
szerzõ Nyitrai László, a dalszövegeket pedig Máthé Zsolt
készítette. Munkájuk sikerének bizonyítéka, hogy a fülbe-

mászó dalok CD-n is megjelentek. Különösen szereti a
mû Lógok a szeren és Találkozás egy fiatalemberrel címû
részeit. Az utóbbi az elõadás befejezõ jelenete, amelyik
mindig nagyon megérinti, hiszen életének egy bizonyos
pontján csaknem mindenki elgondolkodik azon, mennyi-
re maradt hû a benne lakó egykori kisgyermekhez, mennyi-
re valósította meg azokat a dolgokat, amelyeket annak

idején szeretett volna. A nyíregyházi elõadás próbái elõtt
több jelenetet átdolgoztak. A Lógok a szeren például a
Karinthy Színházban csak dal formájában van jelen, itt
egy jelenet is lett belõle, de szintén bekerült a Szeretem
az állatokat epizód is. A rendezõ általában szívesen ala-
kítja az elõadást a színészek egyéniségéhez, s ez itt is így
történt. A mûvet forgószínpadra álmodta meg, de ez ed-
dig nem volt a Krúdy Kamarában. Kirják Róbert, a színház
ügyvezetõ igazgatója viszont úgy döntött, hogy mostantól
lesz. A fentiek után természetes lehet a kérdés: milyen diák
volt a rendezõ. Elmondta, Kazincbarcikán, az általános
iskolában egy négyest leszámítva végig kitûnõ tanuló volt.
Szerencsére könnyen megjegyezte az órákon hallottakat,
otthon már alig kellett tanulnia. A szentesi Horváth Mi-
hály Gimnáziumban kollégista volt, a szülõi szigortól tá-
vol került, az érdeklõdése pedig a színház és a lányok felé
fordult, de így sem volt soha 4,3 alatti az átlaga. A fia,
Soma most másodikos, imádja az iskolát, ahol minden
tárgyat németül tanul, így aztán kitûnõen és választéko-
san beszéli azt a nyelvet is. Tehát nemcsak a saját, de a
gyermeke élményeit is fel tudta használni a mostani ren-
dezése során, még ha az elõadás alapvetõen az 1920-as
évek fiúgimnáziumait idézi is meg.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Simon Kornél

Fotó: Németh Gabriella
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 20., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–MTK nõi röplabdamérkõ-
zés közvetítése

Október 19., szombat 17.00 Continen-
tal Aréna, Fatum Nyíregyháza–MTK
nõi röplabdamérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

RÖVIDESEN ELKÉSZÜL AZ USZODA

VISSZATÉRT A MESTEREDZÕ

Végéhez közeledik Nyíregyháza uszo-
dájának építése. Az utolsó simításokat vég-
zik, hamarosan élettel telik meg a város új
sportlétesítménye.

Régi álma valósul meg Nyíregyháza sport-
szeretõ lakosságának és annak a több száz
sportolónak, akik évek-évtizedek óta a sós-
tói 50 méteres medencét, vagy a város kü-
lönbözõ vízfelületeit használták edzések-
re, illetve bajnoki küzdelmek alkalmával.
Október 10-én dr. Kovács Ferenc polgár-
mester és dr. Szabó Tünde sportért felelõs
államtitkár jelenlétében indult el a meden-

cék feltöltése, ezzel megkezdõdött a víz-
gépészeti rendszerek tesztelése.

– Versenyzõk, diákok, úszni szeretõk
egyaránt használhatják majd. Az egyik leg-
egészségesebb sportágról van szó, és cé-
lunk, hogy minden gyerek tanuljon meg
úszni. Ehhez ilyen létesítményekre van
szükség – mondta dr. Szabó Tünde spor-
tért felelõs államtitkár.

A kivitelezõ debreceni KEVIÉP Építõipa-
ri és Kereskedelmi Kft. kevesebb, mint 1 év
alatt vállalta, hogy megépíti a közel 4500
négyzetméteres épületet a belváros szívé-
ben. A sportlétesítmény építésére az AQUA

A Nyíregyházi Sportcentrumot segíti a
jövõben Vajda Tamás. A mesteredzõ fel-
adata lesz, hogy támogassa a szakágnál
dolgozó trénerek munkáját, és új edzõket
neveljen. Vajda Tamás tanítványai számos
érmet szereztek nemzetközi versenyeken.

Szabó Tünde, Kovács Rita, Risztov Éva.
Csak néhány úszó azok közül, akik olim-
pián, világbajnokságokon, Európa-bajnok-
ságokon szerepeltek sikeresen. Közös ben-
nük, hogy egykoron mindhármuknak volt
az edzõje Vajda Tamás. A tréner visszatért
Törökországból Nyíregyházára, és a jövõ-
ben a Sportcentrumot is segíti. Mivel a
Nyíregyházi Egyetemen tanít, így a szak-
emberképzésben nagy szerepe lesz.

– Négy olimpián, négy vb-n és hat Eb-
n voltak versenyzõim, felnõtt korosztály-
ban tíz érmet nyertek. Szinte mindent a
sportnak köszönhetek, az úszásból adó-
dóan kerültem be a felsõoktatási képzés-
be is. Most szeretném átadni a tudáso-
mat – mondta Vajda Tamás egyetemi ko-
ordinátor.

A Sportcentrum úszó szakága bízik ab-
ban, hogy a szakembernek köszönhetõen
néhány éven belül több fiatal edzõ is csat-
lakozik a Sportcentrumhoz.

– Mindenképpen kell 2-3 év, hogy en-
nek látható eredménye legyen, de bízom
abban, hogy már idén találunk olyanokat,
akikkel elkezdhetjük a közös munkát. Ha
2-3 edzõt tudunk nevelni, akkor már ered-
ményesen dolgoztunk – tette hozzá Urbin
Tamás szakágvezetõ.

A következõ hetekben elkészülhet az új
uszoda is a Continental Aréna mellett. A

szakemberek azt remélik, megnõ az érdek-
lõdés a sportág iránt. A fiataloknál pedig a
legújabb edzésmódszereket szeretnék al-
kalmazni.

– Fontos, hogy megismerjék azokat a
módszereket, melyekkel el lehet jutni a vi-
lág élmezõnyébe is. Természetesen nem-
csak ez a cél, a kisebb eredmények is szá-
mítanak, annak is örülünk, ha sokan spor-
tolnak nálunk, csak azért, mert szeretnek
mozogni – nyilatkozta Sitku Ernõ sportigaz-
gató.

A Sportcentrum a közelmúltban Kovács
Ritával is megállapodott, így a versenyzõk
egy részével a jövõben õ dolgozik edzõ-
ként.

November végére elkészül a Városi Uszoda

A medencék már elkészültek, indulhat a gépészeti rendszer tesztelése

SE pályázott, a területet, ingatlant Nyíregy-
háza MJV Önkormányzata biztosította. A
hárommilliárd forintos beruházás 70 szá-
zalékban TAO-s forrásból, valamint a ma-
gyar kormány által biztosított 750 millió
forintos önerõbõl valósulhat meg. Az új
uszodában helyet kap egy szabványos,
50x25 méter méretû, 220 centiméter mély-
ségû versenymedence, egy tanmedence,
egy 250 férõhelyes nézõtér, illetve bírói,
edzõi, sportolói és közönségöltözõk, vala-
mint a hozzájuk tartozó vizesblokkok és
egy versenyiroda is.

– Régi álmuk teljesülhet így a nyíregy-

háziaknak, hiszen évtizedek óta ígéret,
hogy lesz egy fedett versenyuszodája a vá-
rosnak. Most megépül. A legmodernebb
idõmérõ berendezésekkel, kamerákkal lesz
felszerelve, hogy rangos versenyek megtar-
tására is alkalmas legyen. Bízunk abban,
hogy a jégpályához hasonlóan népszerû
lesz – nyilatkozta dr. Kovács Ferenc pol-
gármester.

A végleges átadást követõen vízilabda-
mérkõzéseken és úszóversenyeken szurkol-
hatunk a nyíregyházi csapatoknak. A ter-
vek szerint hamarosan a vízilabda-váloga-
tott is bemutató mérkõzést játszhat itt.

Vajda Tamás a Sportcentrumot segíti a
jövõben

AZ OLIMPIA A CÉL
A harmadik olimpiájára szeretne kijut-

ni Helebrandt Máté. A nyíregyházi gyalog-
ló a londoni és a riói játékokon már részt
vett, most pedig Tokió a cél. Az atléta a
napokban tért haza a világbajnokságról.

Még a rajt elõtt néhány órával is kérdé-
ses volt, megrendezik-e Dohában az Atlé-
tikai VB 50 kilométeres gyalogló verseny-
számát. Bár éjfélkor volt a rajt, így is 30 fok
és magas páratartalom várta a versenyzõ-
ket. A nyíregyházi Helebrandt Máté nyá-
ron a nagy melegben igyekezett felkészül-
ni a körülményekre, de mint kiderült, ez
lehetetlen volt. Sorban adták fel a viadalt
olimpiai bajnokok, világcsúcstartók. Máté
38 kilométerig jó tempóban haladt, majd
egyszer csak elfogyott az erõ, és fel kellett
adnia a viadalt. Már a helyszínen mentõk
látták el, és késõbb infúziót is kapott. Telje-
sen kimerült. A napokban csalódottan tért
haza, mert bár tudta, hogy az olimpiai szint-
idõt ilyen körülmények között nem lehet
teljesíteni, szeretett volna az élmezõnyben
végezni. Mostantól viszont a tokiói ötkari-
kás játékokra készül, mely a harmadik olim-
piája lenne. Legközelebb márciusban, Du-
dincében áll rajthoz.

– Két módon lehet kijutni az olimpiára,
vagy a szintidõ, vagy a ranglista helyezés
nyomán. Utóbbi már megvan, de szeret-
ném a szintet is teljesíteni – mondta He-
lebrandt Máté atléta.

Helebrandt Máté korábban Londonban
és Rióban is szerepelt már, és jó eredmé-
nyeket ért el. Néhány nap pihenés után
edzõjével, Pokrovenszki Józseffel kezdik a
felkészülést, mely ezúttal kicsit rövidebb
lesz a szokásosnál, mivel két hónappal ké-
sõbb rendezték a vb-t a megszokottnál. A
nyíregyházi atléta bízik abban, hogy Toki-
óban az élmezõnyben végez majd.
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendelet-
ben szabályozza „Nyíregyháza Városért” „Bencs Kál-
mán Díj” adományozásának rendjét.

A Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán Díj emlékérem
magyar és nem magyar természetes személyeknek (to-
vábbiakban: személyek) adományozható Nyíregyházán,
illetve Nyíregyházáért az adott évben kifejtett kimagas-
lóan eredményes tevékenységük elismeréseként.

Az emlékérmet – amely a decemberi közgyûlésen ke-
rül átadásra – egy évben legfeljebb három személynek
lehet odaítélni.

Az adományozást bármely természetes vagy jogi sze-
mély kezdeményezheti.

A javaslatokat az önkormányzat által alapított kitünte-
tések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl
szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet-
ben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2019.
október 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város pol-
gármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illet-
ve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. sz.).

EMLÉK-
ÜNNEPSÉG

Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormány-
zata és dr. Tirpák György
orosi önkormányzati
képviselõ várja az érdek-
lõdõket az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc
63. évfordulójának tiszte-
letére megrendezendõ
emlékünnepségre és az
azt követõ fáklyás felvo-
nulásra, Bíró Sándor em-
léktáblájához október
22-én 17.00 órától. Em-
lékbeszédet mond: dr.
Tirpák György képviselõ.
Helyszín: az orosi posta
épülete elõtt.

DÍSZMADÁR-KIÁLLÍTÁS – a Madárbarátok Nyíregyházi
Egyesületének szervezésében – október 18–20-áig az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Gyermekcsoportoknak a
belépés díjmentes! Nyitva: péntek 10.00–18.00, szombat
9.00–18.00, vasárnap 9.00–14.00 óra között.

ÚT 2. – Horváth János festõmûvész, H. Németh Katalin
grafikusmûvész, Szolanics Elvira népi iparmûvész, kera-
mikus kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában. Meg-
nyitó: október 18-án 17.00 órától. Megtekinthetõ: novem-
ber 10-éig.

NYÍRSÉGI TERMELÕI MÉZ KONFERENCIA október 19-
20-án 9.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõ-
adásokkal, illetve méz és méhészeti termékek kóstolásá-
val is várják az érdeklõdõket. A gyerekek kézmûves fog-
lalkozással tölthetik az idejüket.

GYÜLEKEZETI NAP ÉS ISTENTISZTELET a Luther téri
evangélikus nagytemplomban. Október 19-én 10.00: gyü-
lekezeti nap. Október 20-án 10.00: hálaadó istentisztelet
(igét hirdet: dr. Kovács László Attila igazgatólelkész), 17.00:
a gyülekezeti házat felszentelõ, ünnepi istentisztelet (igét
hirdet: dr. Fabiny Tamás elnök-püspök), azt követõen sze-
retetvendégség.

HÜVELYK MATYI KALANDJAI. A Burattinó Bábszínház
elõadásai – október 19-én 16.00 és 20-án 10.00: Hüvelyk
Matyi kalandjai. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B
épület II. emelet.

HONEYBEAST KONCERT október 19-én 19.00 órától
a Váci Mihály Kulturális Központban.

SÜSÜ A SÁRKÁNY – vasárnapi gyerekmatiné október
20-án 11.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olva-
sókör találkozója: „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” Emlé-
kezés Kazinczy Ferencre születésének 260. évfordulója
alkalmából október 24-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Emlékezik: Fehér József, a Kazinczy Ferenc
Társaság tiszteletbeli elnöke. Ízelítõ Kazinczy mûveibõl az
olvasóköri tagok tolmácsolásában. Körvezetõk: dr. Bihari
Albertné, Csabai László.

A DEÁK FERENC AKADÉMIA EGYESÜLET 23. elõadás-
sorozata, témája: A világtörténelem legnagyobb hatású
alakjai. Október 24-én 17.00: Karl Marx. Elõadó: Földes
György történész, az MTA doktora.

A CSALÁD SZEREPE A 21. SZÁZADBAN – beszélgetés
Czimbula Ibolyával és Kósáné Oláh Júliával köteteik alap-
ján – október 25-én 17.00 órától a Városmajori Mûvelõ-
dési Házban. Közremûködik: Hekman Böbe énekes.

JÁTÉK A SZÍNEKKEL! TÖKÖS NAP A VASUTASBAN ok-
tóber 26-án. Lámpáskészítésre, tökfestésre várnak az õszi
szünet elsõ napján! Készítsd el a legvagányabb TÖKöt és
nevezd a szépségversenybe! Szabadtéri játékok, mesék,
TÖKös finomságok! Információ, helyszín: VOKE Vasutas
Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Nyíregyháza, Toldi u. 23.
Telefon: 42/504-490.

KARIKATÚRAKIÁLLÍTÁS. Történelmi idõk görbe tükör-
ben – Kertész Sándor grafikus kiállítása a Váci Mihály Kul-
turális Központban. Megtekinthetõ: november 3-áig, hétfõ-
tõl vasárnapig 8.00–20.00 óra között. A belépés díjtalan!

Vadonatúj állatbarát mûsort láthatnak a nézõk októ-
bertõl a Nyíregyházi Televízióban. A havonta jelentke-
zõ „Állati Zoona” elsõ adásában fény derül a Nyíregy-
házi Állatpark fókashow-jának és a madárbemutatójá-
nak kulisszatitkaira, az úszólábúak és a tollasok tréne-
rével a munkája örömeirõl és nehézségeirõl beszélge-
tünk. A Sóstó Zooban az ivari kétalakúság jeles képvise-
lõit is kutatjuk, vagyis olyan állatfajokat mutatunk be,
amelyeknél a hím és nõstény egyedek méretben, for-
mában, színben jelentõsen eltérnek egymástól. Maga-
zinunkban lépésrõl lépésre berendezünk és benépesí-
tünk halakkal egy édesvízi akváriumot. Ötleteket adunk
mindazoknak, akik szeretnének otthonukba egy csodás
vízi világot, de nem tudják, hogyan fogjanak hozzá. És,

ÁLLATI ZOONA AZ                 MÛSORÁN
mûsorunkban megismerhetik még egy autóbalesetet
szenvedett, mozgásában korlátozott kiskutya történe-
tét. Füles egy remek találmány, a kutyakocsi segítségé-
vel éppen úgy sétál esténként, mint ép négylábú társai.

Vetítési idõpont: október 22. 19.30
Ismétlés: október 23. 21.00
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„EGYHANGÚLAG ÉS KÖZLELKESEDÉSSEL VÁRO-
SUNK DÍSZPOLGÁRÁVÁ MEGVÁLASZTOTTUK”

Benczúr Gyula születésének a 65. évfordulója alkal-
mából, 1909. október 17-én a szülõvárosa emlékezetes
programmal igyekezett felejthetetlenné tenni e napot az
ünnepelt számára. „Benczúr Gyula fogadtatása meleg,
ünneplése impozáns volt. Az elõbbinek szemmel látha-
tólag örült, az utóbbitól mindenképp menekülni igye-
kezett.” A feleségével és a fiával együtt elõször az evan-
gélikus templomot tekintették meg. Benczúr vélemé-
nyezte a templom felújítási terveit (orgona, oltár, festés)
és ezzel kapcsolatban tanácsokat is adott az egyház-
község vezetésének. Látogatást tettek még a fõgimnázi-
umban és a vármegyei kórházban is. A hivatalos prog-
ramsorozat a Nemzeti Szalon XXXIX. vidéki kiállításá-
nak a megnyitásával vette kezdetét. Az ünnepi eseményt
megtisztelték jelenlétükkel többek között Róna József
és Zala György szobrászmûvészek, illetve Kézdi-Kovács
László festõmûvész. A kiállítást a Bessenyei Kör a Nem-
zeti Szalon neves mûvészeinek a részvételével rendez-
te a vármegyeháza nagytermében.

Délben, a mester szülõházában, amely abban az idõ-
ben már Kiskorona néven vendéglõként üzemelt, dísz-
ebédet tartottak az ünnepelt és családja, valamint gróf
Vay Gábor fõispán, Májerszky Béla polgármester, Popini
Albert és a mûvészek társaságában. A nap fénypontja-
ként Bogár Lajos fõjegyzõ vezetésével a városi tisztikar
küldöttsége átadta azt az oklevelet Benczúr Gyulának,
amellyel õt a város díszpolgárává fogadta. Az indoklás

szerint Benczúr „a festõmûvészet terén világhírû és örök-
becsû mûvészi alkotásaival nemcsak magának, hanem
hazájának és szülõvárosának is elévülhetetlen dicsõsé-
get szerzett”. Az oklevél átadását követõen, délután 3
órakor emléktáblát lepleztek le a szülõház épületén. A
míves táblát Kozák István, az Evangélikus Fõgimnázi-
um rajztanára tervezte. Az ünnepi beszédet Geduly
Henrik, a Bessenyei Kör alelnöke mondta. Ezt követõen
Bessenyei szobrához zarándokolt az ünneplõ közönség,
míg a nap zárásaként hangversenyt rendeztek, amely-
nek kezdetén Vietórisz József elszavalta az ünnepelt tisz-
teletére írt alkalmi ódáját.


