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NEM VÁLTOZOTT A VÁLASZTÁSI EREDMÉNY
A Területi Választási Bizottság az október 13-ai, önkormányzati választásokon

megállapított  eredményekkel kapcsolatban benyújtott fellebbezések elbírálása so-
rán három nyíregyházi választókerületben elrendelte a szavazatok újraszámlálását.
Ezt követõen a bizottság által közzétett határozatok alapján részben minimálisan mó-
dosultak a számok, de a végeredmény nem változott. Így a 3. számú egyéni választó-
kerületben Lövei Csaba, a 6. számúban Ágoston Ildikó, a 10. számúban Major József
László szerzett mandátumot, s ebbõl következõen az általunk is korábban közölt
közgyûlési arányok sem változtak. A Területi Választási Bizottság döntése ellen a
Debreceni Ítélõtáblának címzett, a bizottsághoz benyújtott bírósági felülvizsgálati
kérelemmel lehetett élni a döntés meghozatalától számított három napon belül úgy,
hogy az legkésõbb 2019. október 24-én 16 óráig, tehát lapzártánkat követõen kellett
megérkezzen. (További fejlemények esetén beszámolunk a részletekrõl.)

ITT AZ ÕSZ?

Október végéhez képest szokatlanul meleg van, rekordo-
kat dönt az „októberi nyár”. Hõmérséklet tekintetében ugyan
koránt sincs õsz, a falevelek már jelzik, csúszunk bele lassan
a télbe is. Ilyenkor a zöldhulladék-gyûjtõ edények is hama-
rabb megtelnek, ezért az Észak-Alföldi Környezetgazdálko-
dási Nonprofit Kft. plusz egy zsák hulladékot is elszállít még.

A fõvárosi és az országos legmagasabb minimumhõmér-
sékleti rekord is megdõlt keddre virradóra. Mint kiderült: az
országos rekord mostanáig 15,1 fok volt, amelyet 1981-ben
Makón mértek. Most ennél több mint 1 fokkal melegebb volt
Pécs Árpádtetõn, ahol mindössze 16,4 Celsius-fokig csök-
kent a hõmérséklet a leghidegebb órákban. Bár már-már
nyárias meleg van, a falevelek hullanak, és ezáltal nagy
mennyiségû zöldhulladék keletkezik, elsõsorban a kertes
ingatlanoknál. Ezért az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodá-
si Nonprofit Kft. a jövõben plusz egy zsákot is elszállít még.

NOVEMBER ELSEJÉTÕL

– A zöldhulladék-gyûjtõ edények mellett november el-
sejétõl november végéig további egy zsák hulladékot is
elszállítunk még – tájékoztatta szerkesztõségünket Petró
Árpád, a társaság ügyvezetõje. – Ez azt jelenti, hogy a
járatnapon az edényzet mellé ki lehet még helyezni egy
zöldhulladékkal teli zsákot is, ezt is elszállítjuk, természe-
tesen térítésmentesen.

ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONT NYÍLIK

Az ügyvezetõ hozzátette, hamarosan megnyitják a Ke-
rék utcai Hulladékudvarban az úgynevezett Újrahasználati
Központot.

– A célunk ezzel az, hogy lecsökkentsük a hulladék
mennyiségét. Mindezt pedig úgy, hogy bizonyos haszná-

lati tárgyak ne váljanak hulladékká, hanem eredeti funk-
ciójukban és rendeltetésükben még a továbbiakban hasz-
nálhatók legyen. Ha valaki példának okáért behoz hoz-
zánk egy régi kanapét, azt térítésmentesen elhelyezheti
az Újrahasználati Központban, így más, egy minimális
térítési díjért, csakis a tárolási költségek fedezetére kifize-
tett díjért, elviheti azt. Vagyis a tárgy nem válik hulladék-
ká, és nem terheli a környezetet.

MÁR APPLIKÁCIÓN IS

Petró Árpád arról is szólt, a hulladékszállítási naptár
többek között a társaság honlapján is elérhetõ, az APP
Store-ból pedig már letölthetõ felhasználóbarát mobil app-
likáción keresztül is; Hulladékszállítási Rendszer (röviden
HSZR) néven – az applikációt folyamatosan aktualizál-
ják, bõvítik.

Fotó: Szarka Lajos
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SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA
BALOGH ZOLTÁNNAK MA IS MEGDOBBAN A SZÍVE VÁROSA FEJLÕDÉSÉN

Lassan hetven esztendeje koptatja korábban a poros
utcáit, manapság a modern útjait Nyíregyházának. Így
fogalmaz: minden ideköti, így nem is kérdés, hogy szere-
ti-e a városát. Talán csak az, hogy a gyökereken túl: mi-
ért? A Start Nonprofit Kft. vezérigazgatója erre egy tar-
talmas pályafutás felidézésével válaszolhatna legegysze-
rûbben, de az túlnyúlna e rovat keretein.

Nyíregyházán született, sõt, már az édesanyja is, aki itt
végezte a tanítóképzõt, s a Hatzel téri „ipari” iskolában
kezdett tanítani. Majd vidékre került, így Balogh Zoltán
az ófehértói tanyavilágban, a „petróleumlámpa” fényé-
nél tanulta a betûvetést. Mivel édesapját a második világ-
háború után kuláknak minõsítették – 80 évesen úgy hunyt
el, hogy soha nem kapott nyugdíjat –, a Vasvári gimnázi-
umban csak nehezen kapott helyett. Késõbb élete elsõ
munkajövedelmei a sajtóhoz, illetve az akkor fénykorát
élõ SZÁÉV építkezéseihez kötötték, de „elõfordult” a szín-
ház és a Szabadtéri Színpad világosítótornyaiban is.

VELE EGYÜTT ÉPÜLT A VÁROS

– Nagy szakemberekkel, Kossuth- és Ybl-díjas mérnö-
kökkel dolgozhattam együtt 1966-tól az akkori „Nyírterv-
nél”, a megyei tervezõ vállalatnál. Szinte nincs a megyé-
nek, Nyíregyházának olyan része, ahol az akár ipari, akár
lakótelepi, akár „vonalas” építményeihez vagy Sóstóhoz
ne vitt volna el az a több mint egy évtized. Gyönyörû fej-
lõdés volt, ami ma is folytatódik. Még ennyi év után is
meg-megdobban a szívem, gyönyörû és szeretett városom
folyamatos és intenzív elõrehaladásán. De természetesen
a múlt is, a „tuja”, a nyitott, csilingelõ kocsikkal járó villa-
mos, a Hatzel téri piac, az „Állami Áruház”, a zegzugos
utcák, a jellegzetes „konflisok”, a makadám és kockakö-
ves burkolat, a fiatalság és megannyi emlék is ideköt en-
gem – sorolja.

A NAGY START

Balogh Zoltán Nyíregyháza lakásépítésében is közel egy
évtizedet dolgozott. Aztán máshogy kellett „hasznosíta-
nia” a mérnöki diplomáját. A századfordulóhoz közeled-

ve – mikor is a felesége, aki születéskori csípõficamának
késõi kezelése következtében kénytelen volt a Honvéd-
ségnél gépésztechnikusi munkáját feladni és a megye moz-
gáskorlátozottainak elnöke volt –, felkérték, teremtsenek
munkahelyet a megváltozottsággal, megbetegedésekkel,
fogyatékossággal élõk számára. Sok ezer olyan munkaké-
pes korú emberen és családján tudtak hosszabb-rövidebb
ideig segíteni, akik egészségi állapotuk miatt nem jutottak
munkalehetõséghez. – 1988. február elsején másodma-
gammal álltam munkába az új, START Rehabilitációs Vál-
lalatnál. A hónap végére 39-en voltunk. „Nagy” csapat
jött össze, pedig a „szél fújta” egy helyre õket. Több mint
egy évtizedig, a megyei alapítású vállalkozások között a
legnagyobb létszámot foglalkoztattuk, elérve a 4000 fõt.

MINDENÜNK MEGVAN

Balogh Zoltán húsz évig elnökölte a hasonló vállalko-
zásokból álló Védett Szervezetek Országos Szövetségét
(most „örökös” elnöke), melynek székhelye is természe-
tesen városunk volt, ma is alelnöke a Primom Alapítvány-
nak és címzetes fõiskolai docense az Egészségügyi Kar-
nak (sok területen több kitüntetést kapva), így bejárta az
országot, részben a világot. – Nyíregyháza az utóbbi idõ-
ben olyan fejlõdésen ment keresztül, amire kevés példa
van itthon. A vendégeim meg van döbbenve Nyíregyhá-
zától, a szerkezetétõl, küllemétõl, adottságaitól – idézi fel
büszkén. A vezérigazgató azt mondja, mindenünk meg-
van, ami szükséges, talán már csak a lassan állandósuló
csúcsforgalmaktól szabadulna, és a parkolási gondokon
enyhítene, de belátja, hogy mindez a személygépkocsi-
forgalom elképesztõ méretû növekedésének következmé-
nye. – A fejlõdés nem csak ezzel érhetõ tetten. Szoktam is
zrikálni hajdúszoboszlói barátaimat, hogy nektek „csak”
gyógyvizetek van, nekünk pedig még ehhez ott van az
egész Sóstó az állatkerttel, és akkor még a belvárosunk-
ról, a kulturális és sportnegyedünkrõl, a rendezvényeink-
rõl nem is szóltam... Ami a gyermekkoromban gyümöl-
csös és szántóföld volt, az most a pezsgõ város része. Örü-
lök, hogy ebben a városban születtem, együtt élek a vál-
tozásokkal, a fejlõdéssel, és a vezetõség tagjaként segí-
tem a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület munkáját –
teszi hozzá Balogh Zoltán.

FEJLÕDJÖN TOVÁBB

S hogy egy ilyen tartalmas elõélettel rendelkezõ lokál-
patrióta mit „vár el” még a várostól? Hogy fejlõdjön to-
vább, a „hitbõl és homokból”, egyéb ambíciókból és aka-
ratokból településünk. – Természetesen amellett, hogy
köszönöm életem minden segítõjének, környezetemnek,
családomnak a közremûködését, talán nem dolgoztam
hiába... Ami értelmes és hasznos volt, õrizzék meg, vi-
gyék tovább. Ebben számolok természetesen (szintén Nyír-
egyházán született) fiamra és unokáimra is.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 9. RÉSZ

A KOSSUTH TÉR 1966-BAN
A képen a Kossuth tér látható a Szabolcs Szállóval

és a római katolikus templommal. A téren lévõ gesz-
tenyefákat akkor ültették, amikor 1912-ben felavatták
a Kossuth-emlékmûvet. A kép különlegessége az, hogy
a szobor elõtt a tér kövén a „Tour de Szabolcs” felirat
olvasható. Az ezen a néven futó kerékpárverseny
1959-ben dacból született, ugyanis korábban a tiszán-
túli körverseny rendezõi Szabolcs megyét kihagyták,
viszont anyagi hozzájárulást Szabolcs-Szatmár megyé-
tõl is kértek. Emiatt annyira megsértõdtek a megyei
szervezõk, hogy 1959-ben Tour de Szabolcs néven
maguk rendeztek egy külön körversenyt a vaskereke-
sek részére. Ekkor még csak három megye, Hajdú,
Borsod és Szabolcs nevezett a 280 kilométeres, há-
romnapos versenyre, de a következõ évben már Ba-
ranya, Tolna, Bács és Békés megye is csatlakozott hoz-
zájuk. Sõt, 1961-ben a kibõvített útvonalon már a fõ-
város versenyzõi is rajthoz álltak. Így vált a Tour de
Szabolcs körverseny országos jellegûvé. Az utolsó,
azaz tizedik versenyt 1968-ban rendezték meg.

A  fotót a városháza erkélyérõl Bakonyi Béla készí-
tette 1966-ban a budapesti Képzõmûvészeti Alap Ki-
adóvállalata megbízásából.

(Szerzõ: Holmár Zoltán történész)

A Kossuth tér 1966-ban

(Holmár Zoltán magángyûjteménye)
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MA NYIT A HUNGUEST HOTEL SÓSTÓ

Túl a mûszaki próbaüzemen, ma
(pénteken) érkeznek az elsõ ven-
dégek Sóstó új szállodájába, a
Hunguest Hotel lánc legújabb épü-
letébe. Elsõsorban családokat vár-
nak, szülõket-nagyszülõket gyere-
kekkel, hiszen kezdõdik az õszi
szünet.

Már most, õsszel is gyönyörû a Hotel Sóstó. Ezt követõ-
en pedig nem nehéz elképzelni a téli látványt, meg a ta-
vaszit. A nyár aztán adja magát... Élõ sövénykerítés kerül
az épület köré, hiszen a szállóvendégek mellett városla-
kót és idegent is kiszolgálnak. Étel, ital kerül az étterem és
lobby bár asztalaira, vagy a hamarosan fedett, úgyneve-
zett télikertbe. Sikeres mûszaki átadás és a próbaüzem után
ma megnyitja kapuit, pontosabban felnyitja a sorompót a
vendégek elõtt a Hunguest Hotel Sóstó, a szállodalánc
27. intézménye.

NAGY AZ ÉRDEKLÕDÉS

Biztató telítettséggel indulnak, ezt mutatja a november
is, de a téli ünnepek is sokat ígérnek. A foglalási portálok

mellett a Hunguest törzsvendégei körében, hírlevélben is
népszerûsítik a sóstói szállodát.

– Nagy az érdeklõdés és nem csak Magyarországról.
Már most látszik, hogy a legtöbb vendég valószínûleg Szlo-
vákiából, Ukrajnából, Csehországból és Lengyelország-
ból érkezik majd, de a listán szerepel Németország is –
emelte ki Fekete Gyula, a Hunguest Hotel Sóstó szálloda-
vezetõje.

Az utolsó simításokat végzik az épületben, megtöltik
funkcióval a tereket, helyükre kerülnek a szállítóktól ér-
kezõ áruk, lassan hideg lesz a hûtõtárolókban, és utoljára
ízlelgetik a kiválasztott kenyeret, péksüteményt. Szerdán
próbafõzést tartottak, a legkorszerûbb sütõ-fõzõ eszközök-
kel felszerelt konyhában, melynek séfje 6 esztendõt töl-
tött Svájcban. Félpanziós, büférendszerû étkezést kínál a
szálloda. A hagyományos magyar konyha – mondjuk az
újházi tyúkhúsleves, rántott szelet és marhapörkölt – mel-
lett újdonságokat, korszerû ételeket is kínálnak a vendé-
geknek, de nem minimalista stílusban.

KÖZVETLEN KAPCSOLAT A FÜRDÕVEL

– Ami a legfontosabb, hogy kapcsolatunk van a város-
sal, így az Aquarius fürdõre és Parkfürdõre épült rá a szál-
loda. Közvetlenül fûtött folyosón tudnak átmenni a ven-

dégek az uszodába és az élményfürdõbe, éppen ezért re-
méljük, hogy jelentõs gyógyturizmusra is számíthatunk.
Nagy elõnye ez a közvetlen kapcsolat az épületnek – hang-
súlyozta az igazgató.

KONFERENCIÁK HELYSZÍNE IS LEHET

A minimalista stílusban épült négycsillagos szállodában
123 szoba van. Kettõ mozgássérült vendégek számára, 3
lakosztály, 8 apartman, és a kétágyasok közül 40 össze-
nyitható. 250 férõhelyes konferenciaterem elõadótermek-
kel áll rendelkezésre. Novemberben egészségügyi és me-
zõgazdasági szakemberek gyûlnek itt össze.

A szálloda vezetõje Emõdrõl jár Nyíregyházára, bár 15
évig a Hunguest hajdúszoboszlói egységeit vezette. Sóstó
iránti vonzalma egyelõre abban nyilvánul meg, hogy reg-
gel 6-tól este 10-ig dolgoznak – több mint nyolcvan mun-
katársával –, és szenvedéllyel élik meg egy új szálloda
megnyitása, bevezetése körüli valamennyi teendõt.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

DIGITÁLIS „IDÕUTAZÁS” AZ ÁLLATPARKBAN
A környezettudatosság jegyében most már digitális ál-

latparki térképet is használhatnak a Nyíregyházi Állat-
parkba látogatók, így kevesebb papírra lesz szükség.

A Nyíregyházi Állatpark célja, hogy minél kevesebb
papírt kelljen felhasználni, hiszen évente több mint fél-
millió látogató érkezik az ország leglátogatottabb vidéki
turisztikai látványosságába, s a tapasztalatok alapján ren-
geteg kinyomtatott térkép pár órával a felhasználás után
már szemétbe kerül. Ráadásul a fejlesztésnek köszönhe-
tõen számtalan érdekességgel, aktualitással gazdagodnak
a felhasználók.

 
INGYENES ALKALMAZÁS

A Sóstó Zoo néven futó ingyenes alkalmazás IOS-re és
Androidra is elérhetõ, s a letöltés után nem igényel
internetet. GPS alapon mutatja a tartózkodási helyünket
az állatparkban és kirándulásunk elõtt már elõre megter-
vezhetjük, mely fajokat szeretnénk meglátogatni. Az álla-
tok kifutói és az állatházak mellett természetesen a mos-
dókat, pelenkázóhelyiségeket, étkezési lehetõségeket is
mutatja, sõt, lehetõség van a látványetetések idõpontjait
is megtekinteni.

MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN IS

A térkép funkció mellett az állatokról is információ ol-
vasható, magyar és angol nyelven. Mindenképpen érde-
mes használat után is megtartani az alkalmazást, hiszen a

legfontosabb állatparki hírekrõl is értesülhetnek így a ké-
sõbbiekben a felhasználók.

A Nyíregyházi Állatpark köszöni az alkalmazás elké-
szítését Jakab Zsoltnak és a Camelot Pláza csapatának,
hiszen a segítségükkel sok-sok fa életét mentik meg.
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ITT A BELVÁROSI GYORSASÁGI ÚTVONALA
RALLY HUNGARY: MÉG LÁTVÁNYOSABB NÉZÕI PONTOKKAL KÉSZÜLNEK

A KOSSUTH TÉR LESZ A KÖZPONT

A szervezõk azt mondják, várhatóan az Országzászló
térnél lesznek a leglátványosabb, legizgalmasabb nézõi
pontok, hiszen ott fordulnak majd meg középen a raliau-
tók, de szintén ilyen a Mustárház környéke is. A Kossuth
téren pedig a dobogót állítják fel.

CSÜTÖRTÖKÖN KEZDIK A PÁLYÁT KIÉPÍTENI

A belvárosi gyorsasági szakasz „kiépítését” november
7-én, csütörtökön kezdik el, a pályabejárás már majdnem
olyan körülmények között történik, mint ahogyan élesben
fog. Õry Tamás elmondta, a pályabejárás után már csak
annyira bontják le azt, hogy azok ne zavarják addig a
közlekedést. Vasárnap pedig már reggeltõl megkezdõd-
nek az építési munkálatok.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ELSÕBBSÉGET A KÉKLÁMPÁSOKNAK!
A TRAGÉDIÁK ZÖME ELKERÜLHETÕ

Horrorbaleset Szolnokon. Súlyos baleset Duna-
harasztinál. Eltûnt a mentõautó eleje a komáromi bal-
esetben. Központi esetkocsi ütközött a XIII. kerületben.
Fiatal anyuka halt meg Nyíregyházán. Néhány szalagcím
– a sok közül – az utóbbi évek országos híreibõl. Közös
bennük azonban, hogy mindegyikben mentõautók (is)
érintettek, pedig éppen valakin segíteni igyekeztek...

A napokban lesújtó adatokról, emberi tragédiákról adott
ki figyelmeztetõ hangvételû közleményt a rendõrség. Ja-
nuár elsejétõl október 16-ig már 396-an vesztették életü-
ket az útjainkon – ebbõl csak októberben 40-en, miköz-
ben az esetek többsége elkerülhetõ lett volna, ha a közle-
kedõk a szabályokat betartják. Sajnos gyakran érintettek a
mentõautók is: 2016-os statisztika szerint évente átlago-
san hetven (!) mentõbaleset is történik. Az interneten szá-
mos videó található arról, hogyan akadályozzák az autó-
sok a továbbhaladásban a szirénázó jármûveket, pedig a
KRESZ egyértelmû abban a tekintetben, milyen magatar-
tás szükséges a közlekedõk részérõl a megkülönböztetõ
vagy figyelmeztetõ jelzéseket használó jármûvekkel szem-
ben. Hagymási Sándor szakoktatóval beszélgettünk.

NINCSENEK TISZTÁBAN A SZABÁLYOKKAL
– Sajnos azok, akik jogosítvánnyal rendelkeznek, nem

minden esetben vannak tisztában azzal, hogy mi a kü-
lönbség a megkülönböztetõ jelzést használó jármû és a
figyelmeztetõ jelzést használó jármû között, ennek hiá-
nya pedig a KRESZ-ismeretekben is zavart okoz. A figyel-

meztetõ jelzést (borostyánsárga villogó fény) használó jár-
mûvekkel szemben a szabály úgy rendelkezik, hogy ame-
lyek ezeket használják, bárhol, bármikor kikerülhetõk,
elõzhetõk, de természetesen csakis megfelelõ körültekin-
téssel – magyarázta a szakoktató. – A megkülönböztetõ

jelzéseket – villogó kék fényjelzést és szirénát vagy válta-
kozó hangmagasságú más hangjelzést – használó gépjár-
mûveknek viszont minden helyzetben elsõbbséget kell
adni, akadálytalan továbbhaladásukat – félrehúzódással
és a szükséghez képest megállással – lehetõvé kell tenni.

TILOS MEGELÕZNI
– A megkülönböztetõ jelzéseket használó jármûveknek

olyan helyzetben is elsõbbségük van, illetve elsõbbséget
kell biztosítaniuk az úton közlekedõknek, ahol más jár-

mûveknek velük szemben nincs. Példának okáért piros
lámpánál a keresztezõdésbe behajthatnak, megállhatnak
olyan helyen, ahol egyébként tilos. Õket megelõzni soha
nem szabad, mert tiltja a KRESZ, még akkor is, ha lassab-
ban mennek.

„BOCSÁNATOS BÛN”
– Ha ilyen jármûvel találkozunk, akkor a szabály úgy

rendelkezik, hogy ezeknek a jármûveknek a továbben-
gedését akár a KRESZ-szabályok megszegésével is elõ
kell segíteni. Például: záróvonalra történõ ráhajtással,
vagy keresztezõdésbe történõ behajtással – piros jelzés
ellenére. Ez ilyenkor bocsánatos bûn. Az ilyen jelzése-
ket használó jármûvek átmehetnek a háromlámpás jel-
zõlámpán, piros jelzés ellenére is, amire azonban figyel-
niük kell, hogy sebességüket lecsökkentsék, és meggyõ-
zõdjenek arról, hogy a többi jármû figyelembe vette a
behajtásukat.

ELKÉNYELMESEDTEK AZ EMBEREK
A szakoktató azt mondja, a legnagyobb probléma, hogy

elkényelmesedtünk, a tanulókat pedig az oktatás során nem
lehet felkészíteni az ilyen váratlan helyzetekre.

– Azt tapasztalom, hogy az autósok inkább a jelzõlám-
pás keresztezõdéseket választják, ahol, míg nem vált zöld-
re a lámpa, kényelmesen nyomkodhatják a telefonjaikat,
aztán persze nehezen reagálnak. Ezért sem meglepõ, hogy
sok baleset figyelmetlenség miatt következik be...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

vasárnap délben kezdõdõ belvárosi gyorsasági szakasz
adja majd. Ehhez hozzájárulunk azzal is, hogy nagy hang-
súlyt fektetünk a nézõi pontokra.

HÁROM KÖRT TELJESÍTENEK

– A tavalyihoz képest rövidebb lesz a belvárosi gyor-
sasági szakasz útvonala, próbáltunk azokra a területekre
koncentrálni, amelyeknél jobban ki lehet alakítani a né-
zõi pontokat. A nézõk elõl elzárt területeket levágtuk,
így ugyan rövidebb lett a szakasz, de sokkal inkább lát-
ványosabb, élvezhetõbb. Maga az útvonal egy 2 kilo-
méteres szakaszt érint, amit háromszor teljesítenek majd
a csapatok, így jön össze a 6 kilométer. Összességében
a forgalmasabb belvárosi utcák és terek lesznek elõtérbe
helyezve.

A BELVÁROSI UTCÁKAT ÉRINTI

A belvárosi gyorsasági szakasz a Kálmán utcából star-
tol el. Ezt követõen tovább folytatódik a Béla utcában,
majd egy nagy kanyarral rátér a Szent István utcára,
érinti a Luther házat, egy újabb nagy kanyart követõen
következik az Iskola utca és az Országzászló tér. A
Kálvin tér érintését követõen fordulnak rá a versenyzõk
a Zrínyi Ilona utcára. Következik a Luther utca, és vé-
gül a Bocskai utca hosszabb szakaszának teljesítését
követõen érnek be a célba.

– Az útvonalat az alapján jelöltük ki, hogy az a nézõk
számára minél izgalmasabb legyen, de természetesen, mint
minden más esetben, itt is szem elõtt tartottuk a biztonsá-
gi elõírásokat, illetve a sportszakmai kérdéseket. Van egy
minimális össztáv, aminek meg kell felelni, de az útvonal
kijelölése alapvetõen szabadon zajlott. Az a fontos, hogy
minél több kanyar, kanyarkombináció szerepeljen ben-
ne, amik jobban próbára teszik a versenyzõket.

A versenyzõk mellett legalább annyira kedveznek majd
a szervezõk a kilátogatóknak is a Rally Hungary Európa-
bajnokságon. November 8. és 10. között nemcsak ben-
zingõztõl lesz „illatos” és fékcsikorgástól hangos a kör-
nyék, és fõként Nyíregyháza, hanem bizony készülnek
látványos nézõi pontokkal is.

Több tízmillió nézõ a televízió képernyõje elõtt, tízez-
rek a helyszínen, legalább 100 hazai és nemzetközi új-
ságíró, illetve fotós, ugyanennyi sportbíró, hozzávetõle-
gesen 100 versenyzõpáros és szintén ennyi, többek kö-
zött az Azori-szigeteki és Kanári-szigeteki pályákat is meg-
járt versenyautók. Ha csak ezeket a számokat nézzük, már
akkor is nyilvánvalóvá válik, hogy óriási durranás lesz az
idei Rally Hungary.

ÓRIÁSI CEREMÓNIA

November 8-án, pénteken este 6-kor városunk ad he-
lyet a rajtceremóniának, valamint november 10-én, va-
sárnap déltõl a belvárosi gyorsasági futamnak – 6 kilo-
méteres táv, 3 kört kell majd teljesíteni –, illetve este a
díjátadó ceremóniának, és persze a szervizparknak is.

NYÍREGYHÁZÁRÓL INDULNAK A CSAPATOK

Az Európa-bajnoki futam útvonala a tavalyi Nyíregyhá-
za Rallyhoz hasonló lesz, 80 százalékban változatlan
marad. A szervizparknak, a rajtnak és a célnak is Nyír-
egyháza ad majd otthont, a Zemplénben, illetve a tokaji
régióban pedig a gyorsaságik lesznek – tájékoztatta szer-
kesztõségünket Õry Tamás, a verseny promótere.

– Mindennap Nyíregyházáról indulnak majd a csapa-
tok, kimennek a zempléni hegyekbe, ott teljesítenek egy
kört, majd visszatérnek a szabolcsi megyeszékhelyre, a
szervizparkba, s aztán egy újabb kör vár rájuk. Már maga
a rajtceremónia is látványos lesz, de az igazi feelinget a
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TEMETÕLÁTOGATÁS, GYERTYAGYÚJTÁS –
ELHUNYT SZERETTEINKRE EMLÉKEZÜNK

ket, hogy 2019. november 1-jén, pénteken 7:00–10:00 óra
között be lehet hajtani az Északi temetõbe, de 11:00 óráig
a gépjármûvekkel el kell hagyni azt! Ezen a napon behaj-
tási díjat nem kell fizetni majd! Hangsúlyozta azonban,
hogy számítani kell arra: jövõ hét pénteken a forgalmi vi-
szonyoktól és a temetõ zsúfoltságától függõen elõfordul-
hat idõszakos forgalomkorlátozás, illetve idõszakosan kor-
látozhatják a temetõbe történõ behajtást is.

A nyíregyházi Hõsök temetõjében több mint 2800 sír-
ban, 14 nemzet elsõ világháborúban elhunyt katonái

nyugszanak békésen egymás mellett. Olyan sírok ezek,
melyekben egy apa, fiú, férj vagy võlegény alussza örök
álmát, aki haza vágyott, és akit haza vártak. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. – Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával,
civilek és civil szervezetek segítségével – immár 13. éve,
mindenszentek napjához közeli napok valamelyikén 2800
darab mécses gyújtásával emlékezik a hõsökre. Így lesz
ez idén is. 2019. november 2-án, szombaton, ismét meg-
tartják a mécsesgyújtással egybekötött ünnepi megemlé-
kezésüket a Hõsök temetõjében (Dugonics utca) – tudtuk
meg az ügyvezetõtõl. Az idei ünnepség katonai tisztelet-
adással 15:00 órakor kezdõdik görögkatolikus liturgiával
és harangszenteléssel, majd ezután mécsesgyújtással fe-
jezõdik be. Az ünnepi liturgiát Mons. Szocska A. Ábel, a
Nyíregyházi Egyházmegye püspöke tartja a temetõben
nyugvó elhunytakért. Történelmi visszatekintõ beszédet
mond dr. Vinnai Gyõzõ történész, országgyûlési képvise-
lõ és dr. Ulrich Attila történész.

FOKOZOTTAN FIGYELJENEK!
– Kérjük, hogy a gépkocsifeltörések és a lopások

elkerülése érdekében táskájukra, autójukra, értékeik-
re fokozottan figyeljenek. Ha tehetik, a szokásos sze-
mélyes tárgyaikon, valamint a kegyeletgyakorláshoz,
a kegyelet megadásához szükséges kellékeken kívül
mást ne hozzanak a temetõ területére. A gépjármû-
vekben ne hagyjanak nagy értékû tárgyakat, és az aj-
tókat minden esetben zárják be, az ablakokat húzzák
fel! Egyetlen pillanatra se hagyják õrizetlenül érték-
tárgyaikat, irataikat, táskáikat! A temetõ korlátozott
idõben látogatható közterület, ezért a hozzátartozó
köteles megõrizni értékeit, azok eltûnéséért a temetõ
tulajdonosa és az üzemeltetõje sem felelõs. A temetõ
területén elkövetett lopásokkal, rongálásokkal, károko-
zásokkal és egyéb bûntettekkel kapcsolatban az ille-
tékes rendõrkapitányságon a károsultnak kell a felje-
lentést megtenni – hangsúlyozta.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Gyertyafény, béke, nyugalom, megemlékezés. Jövõ
héten a mécsesek pislákoló fénye mellett elhunyt szeret-
teinkre emlékezünk. November elseje mindenszentek
ünnepe, amely valamennyi valaha élt megdicsõült lélek
emléknapja, november másodika pedig halottak napja.

Jövõ hét pénteken és szombaton százezrek kelnek majd
útra országszerte, hogy meglátogassák elhunyt szeretteik
sírját. Gyertyát gyújtunk, virágokat, mécseseket helyezünk
el, és bolyongunk a pislákoló fényekkel teli temetõkben.
Meg-megállunk egy-egy sír elõtt: a távol lévõ nagypapák-
kal, nagymamákkal átélt emlékekre gondolunk, elhunyt
ismerõsökkel, barátokkal megélt élmények törnek elõ be-
lõlünk, egyszerre melegítve és szorongatva szívünket. A
temetõk a legtöbb településen, így Nyíregyházán is to-
vább lesznek nyitva, hogy méltóképpen meg tudjunk em-
lékezni azokról, akik már nincsenek velünk...

AZ ÉSZAKI 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
A temetõbe 4 kapun keresztül lehet belépni. A Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. arra kéri
a tisztelt látogatókat, hogy a nyitvatartási idõ végéig
hagyják el a temetõ területét. Amennyiben ez nem
történik meg, ezen idõpont után már csak a Pazonyi
úti teherportánál tehetik ezt meg, ahol 24 órás porta-
szolgálat mûködik.

PÉNTEKEN NEM KELL FIZETNI

Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temet-
kezési Kft. ügyvezetõje arról tájékoztatta szerkesztõségün-

ALKOTÓ IDÕSEK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-

zata, Nyíregyháza MJV Idõsügyi Tanácsa és a
Váci Mihály Kulturális Központ közös pályázatot

ír ki Nyíregyháza városában élõ amatõr nyug-
díjas alkotómûvészek számára.

Elvárások:
– az alkotások a népi, kézi, képzõ- és iparmûvészet

területérõl származzanak,
– alkotójuk ne legyen tagja hivatalos mûvészeti szer-

vezetnek,
– az alkotásokat kiállításra alkalmas állapotban, ép

keretben, installálva, akasztóval, névvel, címmel
ellátva kérjük leadni,

– maximális méret: 50x70 cm,
– a pályázaton maximum három alkotással vehet

részt a pályázó, amelyet szakértõ zsûri bírál el,
– a sorozat minden darabja egy alkotásnak számít.

Az alkotásokat 2019. november 30-ig lehet benyúj-
tani a Nyíregyházi Városi Galériában nyitvatartási
idõben (keddtõl szombatig 9–17 óra között). Elérhe-
tõség: 42/408-720, 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12.
A pályamunkákból kiállítás nyílik, amelyet 2020. ja-
nuár 22-én (szerdán), a Magyar Kultúra Napján kí-
vánunk megszervezni.
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BEFEJEZÕDTEK AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK NYÍREGYHÁZA HAT PONTJÁN
A BERUHÁZÁS A BLAHA LUJZA SÉTÁNYT, A RÁKÓCZI, A BETHLEN, A VASVÁRI UTCÁT ÉS A DEBRECENI UTAT ÉRINTETTE

Egy átfogó fejlesztés keretében valósult meg a Blaha
Lujza sétány, a Rákóczi utca a Víz utcától az Északi kör-
útig, a Vasvári Pál utca a Rákóczi utcától az Északi kör-
útig, a Vasvári Pál utca az Északi körúttól a tervezett
Stadion utcai körforgalomig, a Bethlen Gábor utca a
Búza utcától a Bessenyei térig, valamint a Debreceni út
a Kígyó utca és nagykörút (Móricz Zs. u.) közötti szaka-
szának felújítása. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata mindehhez 999,50 millió forint, 100 szá-
zalékos vissza nem térítendõ, európai uniós támogatást
nyert a TOP- 6.1.5- 16- NY1-2017-00002 azonosítószá-
mú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerõ-mobilitás ösz-
tönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat
pontján” címû projekt megvalósítására. A részletes
visszatekintést, tájékoztatást köszönjük Hagymási Gyu-
lának, a pályázatok és projektmenedzsment referatúra
vezetõjének.

A fejlesztések célja az volt, hogy Nyíregyháza város-
központ irányába megjelenõ jelentõs gépjármûforgalom
számára biztonságosabb közlekedési feltételek legyenek,
mindemellett az egyenletes haladást is segítve, melynek
révén csökkenthetõ a várakozási idõ és ezáltal a környe-
zeti terhelés. A különbözõ helyszíneken burkolatfelújítás,
a kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszün-
tetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök szabványosí-
tása, autóbuszperonok akadálymentesítése egyaránt tör-
tént, a csapadékvíz-elvezetés megfelelõségének ellenõr-
zése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósí-
tása mellett.

MEGÚJULT A BLAHA SÓSTÓN

A Blaha Lujza sétányon jelentõs a munkaerõ- és turisz-
tikai forgalom, így elengedhetetlen volt az útburkolat tel-
jes körû felújítása, ami bruttó 41,5 millió forintból történt
meg. A 729 méter útburkolaton túl 305 méteren az elvá-
lasztott rendszerû gyalog-kerékpárút felújítása is megtör-
tént, hiszen a térkõ burkolata helyenként a szomszédos
fák gyökérzete miatt púposodott, rongálódott, balesetve-
szélyes felületû volt. A kerékpárút mentén védõkorlátokat
állítottak fel, melyek kerékpárok tárolására is alkalmasak.

ÚJ JÁRDA ÉS OKOSZEBRÁK A RÁKÓCZIN

A Rákóczi utca a Víz utcától az Északi körútig terjedõ
szakaszán szabványosították a buszöblöket, 555 méter-
nyi szakaszon megtörtént a burkolat aszfaltozása. 60 mé-

ternyi új járdaszakaszt építettek, ezen felül 140 méter-
nyi meglévõ járdaszakasz felújítása is megtörtént, vala-
mint 5 méternyi gyalogos kerékpárutat újítottak fel. A
Rákóczi és Új utcák keresztezõdésének Új utcai ágán
egy új zebrát alakítottak ki, továbbá két zebrát is megújí-
tottak, a gyalogosok úttesten történõ biztonságos átveze-
tése érdekében „okosodtak” az Új utcánál és a Búza ut-
cánál lévõ nagy, piros gyalogátkelõhelyek is (okoszebra).
A szakasz megújítási költsége közelíti a bruttó 150 mil-
lió forintot.

JÁRDÁK, GYALOG- ÉS KERÉKPÁRUTAK

A Vasvári Pál utca Rákóczi utcától az Északi körútig
tartó I. szakaszának kivitelezési munkái bruttó 145 mil-
lió forint összegben történtek meg. A meglévõ bontása

után megépítették az új szegélyeket, megtörtént a Do-
hány utcánál található buszöböl szabványosítása, vala-
mint 669 méteren a burkolat aszfaltozása. Ezeken túl fel-
újították a járdacsatlakozásokat, ezzel 148 méternyi jár-
daszakasz, valamint 158 méter gyalog- és kerékpárút
megújítása történt meg. Ezen a szakaszon két okoszebrát
alakítottak ki, melybõl egyik az ÉVISZ elõtt, míg másik
az Õz köznél lévõ gyalog- és kerékpáros átvezetésnél
található.

A VASVÁRI A LEENDÕ KÖRFORGALOMIG

A Vasvári Pál utca II. (Északi körúttól a tervezett Sta-
dion utcai körforgalomig terjedõ) szakaszának megújí-
tása is megvalósult, közel 30 millió forintból. A jelen-

tõs munkaerõ-áramlást, árukiszállítást és árumozgatást
is lebonyolító, nehéz tehergépjármû forgalmú útszaka-
szon a biztonságosabb közlekedés kialakítása miatt el-
engedhetetlen volt a meglévõ burkolatfelület és szegély
felújítása, a burkolat megerõsítése. A körút felõli kezdõ
csomópontban megoldották a meglévõ gyalog-kerék-
párút közúton történõ biztonságos, akadálymentes át-
vezetését.

HÁROM OKOSZEBRA A BETHLENEN

A Bethlen Gábor utca a Búza utcától a Bessenyei té-
rig tartó szakaszán bruttó 67,5 millió forint értékû fej-
lesztés valósult meg. A jelentõs munkaerõ-forgalmat le-
bonyolító útszakaszon a biztonságosabb közlekedés
kialakítása miatt elengedhetetlen volt a meglévõ bur-
kolatfelület és szegély felújítása, a burkolat megerõ-
sítése. A burkolat felújítása 415 méternyi szakaszon
történt meg, valamint 22 méter járda, illetve 17 mé-
ter kerékpárút újult meg. A Mezõ utcai csomópont

átépítése során megszüntették a korábbi Pacsirta utcai
gyalogos átvezetést a Bethlen Gábor utcán. A megszû-
nõ gyalogátkelõhely helyett új, biztonságos, akadály-
mentes, okosított gyalogátkelõhely létesült a Bethlen
Gábor utca–Búza utca csomópontjában. Ezen felül to-
vábbi 2 okoszebrát is megépítettek, az egyiket a
görögkatolikus általános iskola elõtt, a másikat a Sza-
bolcs utca–Bethlen Gábor utcai keresztezõdésben. A
Búza utcánál szabványosították a meglévõ buszöblö-
ket.

A LEENDÕ NAGYKÖRÚTI CSOMÓPONTIG

A Debreceni út Kígyó utcától nagykörútig tartó szaka-
szán történt, több mint bruttó 68 millió forint értékû fej-
lesztés keretében 280 méternyi járdaszakasz, valamint 366

méternyi útburkolat felújítása történt meg, továbbá elvé-
gezték a kapcsolódó csapadékvíz-elvezetési munkákat is.
A fejlesztés révén a Kígyó utcai csomóponttól a teljes sza-
kasz megújult a nagykörút bezárása projekt keretében a
közeljövõben megújítandó csomópontig.

A végrehajtott fejlesztések összesen közel 3 kilomé-
ter útpálya, 700 méter járdaszakasz és több mint 500
méter kerékpárút megújulását eredményezték, melyek
hozzájárulnak a nyíregyházi közlekedési infrastruktúra
hálózatos fejlesztéséhez.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-
zata 999,50 millió forint, 100 százalék támogatá-
si intenzitású, vissza nem térítendõ, európai uniós
támogatásból, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásból valósítja meg a TOP
6.1.5 16 NY1-2017-00002 azonosítószámú, „Gaz-
daságfejlesztést és munkaerõ-mobilitás ösztönzé-
sét szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat
pontján” címû projektjét.
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SPÁRTAI HARCOSKÉNT KÜZD: SORRA GYÕZI LE AZ AKADÁLYOKAT
„RÁJÖTTEM, HOGY NINCS LEHETETLEN, AZ EMBER MINDENRE KÉPES”

vette el anyát feleségül, így a táv során végig azt éreztem,
õk is ott vannak velem és tolnak elõre. Elõtte 20 évig nem
edzettem semmit sem, ezért fizikálisan és lelkileg is ne-
héz volt, de megcsináltam.

„ÖNMAGAMNAK IS BIZONYÍTOTTAM”

Timi Nagykanizsa után nem állt meg. Alig pihent két
hetet és már a következõ versenyen találta magát. Végül
pedig összerakott egy úgynevezett trifektát, ami azt jelen-
ti, hogy megcsinálta az összes Spartan Race távot (Nagy-
kanizsán egy sprintet, Várgesztesen egy supert és Miskol-
con egy beastet).

KATONÁK KÍSÉRTÉK LE

– Tavaly volt egy nagy kudarcom, ugyanis Romániá-
ban leestem egy akadályról és megsérültem. A hegy
tetejérõl a mentõknek kellett lehozniuk és elvinni a
kórházba. De mindezen túl is sok minden megtörtént
már velem. A Bakonyban például félmaraton terepfutó
versenyen vettem részt, de a 19. kilométert követõen
egyszerûen eltévedtünk. Katonák kezdtek el minket
keresni, de szerencsére megtaláltak. Elmondták, hogy
ugyan még 2 kilométer van hátra a célig, de szálljunk
be az autójukba, õk elvisznek odáig, ugyanis bõven
teljesítettük így is a félmaratoni távot, vagyis a 21 kilo-
métert. Én azonban végig akartam csinálni és végül a
saját lábamon értem be a célba. Szintén emlékezetes,
hogy az egyik Extreme Trail futóversenyen pedig a to-
kaji hegyen történt ez meg velem. A 10 kilométeres táv
helyett így 16 kilométert csináltam végig, de sikerült.

„NEM KESEREDEK EL”

– A Spartan versenyekkel kezdtem, de azóta ott voltam
és vagyok – többek között – az összes Extreme Trail aka-
dályversenyen is. Ez nekem kikapcsolódást jelent a min-

dennapi hajszából, és óriási élményeket ad. Tudok azon is
nevetni, ha hasra esek, ha eltévedek. Nem keseredek el.
Itt mindenki önmagával küzd.

ÚJABB ÉS ÚJABB CÉLOK

Timi idén már teljesítette háromszor is a trifektát, jövõre
pedig nagy álma, hogy teljesítse az ultrát is, ami már 56
kilométeres távot jelent. Erre pedig jó esélye is van, hiszen
mint vallja: az ember mindenre képes, csak igazán akarni
kell. Persze, ehhez januártól intenzíven készül majd fel...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Kúsznak, csúsznak, másznak és szinte minden akadály-
nál erõn felül teljesítenek. Fiatalok és idõsebbek, férfiak
és nõk. Aki már legalább egyszer kipróbálta, az függõvé
vált: mert vallja, nem is olyan rossz néha kimozdulni a
komfortzónából. A nyíregyházi Suga Tímea tavaly indult
elõször Spartan Race versenyen. Azóta már közel két
tucat érmet gyûjtött be, most pedig álma az ultra táv,
ami „csak” 50 kilométert jelent, 60 akadállyal és szint-
idõvel megfûszerezve.

A Spartan a világ egyik legnépszerûbb akadályfutó-ver-
senysorozata. Ma már 35 országban rendezik meg, alkal-
manként pedig ezrek indulnak neki a nem mindennapi
távnak. Aki kipróbálta már, azt mondja, ez az akarat har-
ca: kilométereken át akadályokat kell leküzdeni, esõben,
hóban, sárban, mínusz fokokban, vagy éppen tikkasztó
hõségben. Itt azonban mindenki önmagával küzd. A cél-
ban pedig nem is az érem jelenti a legnagyobb ajándékot,
hanem a tudat: ez is sikerült!

ÖTTÕL AZ ÖTVEN KILOMÉTERIG

A Spartan Race versenyeken a klasszikus távokat il-
letõen létezik sprint (minimum 5 kilométer, minimum
20 akadállyal), super (minimum 13 kilométer, minimum
25 akadállyal) és beast (minimum 20 kilométer, mini-
mum 30 akadállyal), de akinek ez sem elég, az mehet
ultra távon (minimum 50 kilométer, 60 akadállyal és
szintidõvel) is. Mindezek mellett léteznek úgynevezett
hurricane heat futamok is, amik inkább egy katonai ki-
képzésre hasonlítanak, meghatározott ideig tartanak,
csapatban, esetenként éjszaka kell teljesíteni. A felnõtt
távoknál pedig a kategóriákon belül futamok is létez-
nek: elit, amelyben a legjobbak indulnak, age group
(korcsoportos) és open (nyílt).

„AKARTAM, HOGY BÜSZKE LEGYEN RÁM”

– Tavaly márciusban indultam az elsõ ilyen versenyemen,
azóta pedig már túl vagyok közel két tucaton. Hogy miért
vágtam bele? Egyrészt, mert annyit sem mozogtam, hogy még
a sarki boltig is kocsival mentem el. Másrészt pedig érzelmi
töltete is volt ennek – emlékezett vissza a kezdetekre Suga
Tímea. – Már akkor másfél éve együtt voltam a párommal, és
bár én mindig tettem fel közös képeket a közösségi portálra,
de õ sosem, mert nem tartotta fontosnak. Aztán egyik nap,
amikor a konyhában olvasgattam, egy Spartan Race felhí-
vásra bukkantam, amit Nagykanizsán rendeztek meg. Meg-
mutattam a páromnak, és azt mondta, ha ezt megcsinálom,
õ lesz az elsõ, aki felrak engem a Facebookra. Én pedig csak
azért is belevágtam. A szüleim egyszerre haltak meg, sok
kötõdésük volt Nagykanizsához, apa ott volt katona és ott is
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FEJLESZTÉS

Megyei Jogú Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS
az õszi gyermekétkeztetés igénybevételérõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülõt/
Törvényes képviselõt, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy ha a
gyermek életvitelszerûen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási he-
lye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lõ, törvényes képviselõ kérelmére a déli meleg fõétkezést a hátrányos, halmozottan
hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést:

a) az intézményi jogviszonnyal rendelkezõ általános és középiskolai oktatásban
részt vevõ, valamint az intézményi ellátásban nem részesülõ gyermekek részé-
re az évközi (téli, õszi, tavaszi) szünetekben,

b) a bölcsõdei ellátásban, óvodai nevelésben részesülõ gyermekek számára a böl-
csõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának idõtartama alatt
biztosítja az önkormányzat.

Az ingyenes szünidei étkezést a 2019/2020. tanév õszi szünetében a szünidõre
esõ 4 munkanapon lehet igénybe venni: 2019. október 28-tól 2019. október 31-ig.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az õszi szünet idõtartama alatt
az étkeztetést házhoz szállítással biztosítja az arra jogosultak számára. Hétköznap
10.00–14.00 óra között az ételeket lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg a
gyerekek.

Felhívom azonban a figyelmét, amennyiben nem kívánja az ingyenes szünidei
gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen Hatóságomat mihamarabb tá-
jékoztatni.

Tájékoztatom, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. élet-
éve betöltéséig vehetõ igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei ét-
keztetés ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogo-
sult.

Nyíregyháza, 2019. október 21.

Dr. Krizsai Anita
osztályvezetõ

GYÁRAVATÓ: JAPÁN NYOMDAIPARI CÉG
KÖLTÖZÖTT NYÍREGYHÁZÁRA

Közel félmilliárd forintból hozott létre új gyárat a ja-
pán tulajdonban lévõ Meiji Rubber Europe Zrt. Nyíregy-
házán. A cég nyomdaipari segédanyagokat gyárt az eu-
rópai piacra. Az új üzemben 50 alkalmazottal dolgoznak
és rendkívül magas minõségû termékeket állítanak elõ. A
japán cég múlt héten péntek délelõtt ünnepélyes gyár-
avatót tartott.

A japán cég úgynevezett ofszet nyomókendõket gyárt,
amit az európai piacon értékesítenek. A termékeik rend-

kívül magas minõségûek, a legmodernebb gépek segítsé-
gével, de nagyfokú precizitást igénylõ emberi munkával
kiegészítve állítják elõ azokat.

SPECIÁLIS NYOMÓKENDÕK

A nyomókendõk úgy néznek ki, hogy szövet alapra
hordják fel a gumi réteget, amit késõbb gravírozni lehet.

Ilyen nyomókendõk felhasználásával készülnek például
világszerte a bankjegyek. A japán gyártó piacvezetõ és
ezt a pozícióját szeretné megõrizni Európában a gyár lét-
rehozásával.

ITT VAN KÉPZETT MUNKAERÕ

A megnyitón az is kiderült, Csehország és Szlovákia is
szóba került a gyár tervezésekor, azonban a képzett mun-
kaerõ és az évtizedes gumiipari hagyományok miatt vé-
gül Nyíregyházát választották.

– A magyar emberek nagyon intelligensek és képzet-
tek. Nyíregyházán pedig nagy múltja van a gumiiparnak.
Ez pedig vonzó az iparágban mûködõ cégeknek, ezért
választottuk ezt a várost – hangsúlyozta Shigeki Uematsu,
a Meiji Rubber Europe Zrt. vezérigazgatója.

NÉGYSZÁZÖTVENMILLIÓS BERUHÁZÁS

A Meiji Rubber Europe Zrt. nyíregyházi gyára 450 mil-
lió forintos beruházással valósult meg. A japán tulajdonos
hosszú távra tervez a szabolcsi megyeszékhelyen. Ezt jel-
képezte, hogy japán cseresznyefákat is ültettek a gyár
udvarán.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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ÚJ HELYEN A MEGYEI SZAKÉRTÕI BIZOTTSÁG
A Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértõi Bizott-

sága ettõl a tanévtõl a Vécsey utca 27. szám alatt látja el
tevékenységét. Az eredetileg iskolának készült épületet
saját forrásából át- és felújíttatta a Nyíregyházi Tankerü-
leti Központ. Az akadálymentesített épületben kapott
helyet a pályaválasztási tanácsadás is.

A Deák Ferenc utca felõl megközelíthetõ, Vécsey utca
27. szám alatti épületben várja a szakértõi vizsgálatokat
igénybe vevõ, illetve a pályaválasztási segítséget igénylõ
klienseit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Megyei Szakértõi Bizottsága.

NÕTT AZ IGÉNY

A szervezet kinõtte a Szarvas utcai feladatellátási he-
lyét, mivel folyamatosan emelkedett a szolgáltatást igény-
be vevõ gyermekek száma. Ezzel párhuzamosan pedig nõtt
az igény egy alkalmasabb helyszín iránt – mondta a fenn-
tartó Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazga-
tója, Gaszperné Román Margit.

MEGFELELÕ HELYSZÍN

– Ez az épület a Vécsey iskolának az udvarán helyez-
kedik el, de teljesen különáll attól. Egyeztettünk a tulajdo-
nossal, az önkormányzattal, aki szívesen bocsátotta ren-
delkezésünkre ezt az épületet. Itt találtuk meg a megfele-

lõ helyszínt, hiszen ügyelni kellett arra, hogy jó közleke-
dési lehetõségekkel rendelkezzen az új központ, könnyen
megközelíthetõ legyen a szülõk számára, parkolni is tud-
janak a környéken, és méltányos körülményeket biztosít-
sunk annak a 20 munkatársnak, akik segítenek majd a fia-
taloknak. Úgy gondolom, hogy ezt a fejlesztést infrastruk-
turális szinten is le kellett követnünk – így nagy öröm szá-
munkra, hogy sikerült megvalósítani.

SAJÁT FORRÁSBÓL

Az épületet saját forrásaiból, 38 és fél millió forintból
újíttatta fel a tankerület. A tantermekbõl különálló vizsgá-
lószobákat alakítottak ki, a szülõknek várakozásra alkal-
mas helyiségek és többek között adminisztrációs szoba is
helyet kapott az új központban, ahol évente mintegy 2100
gyermek fordul meg.

LOGOPÉDIAI ÉS ORVOSI VIZSGÁLATO-
KAT IS VÉGEZNEK BENNE

– Gyógypedagógiai, pszichológiai, logopédiai és or-
vosi vizsgálatok is zajlanak a bizottságban, illetve a
pályaválasztási tanácsadás keretein belül a pályavá-
lasztási orientációs vizsgálatok. A bizottságnál komp-
lex vizsgálatot végzünk – többek között sajátos neve-
lési igényt állapítunk meg, beszédfogyatékosságot,
autizmus spektrum zavart, enyhe értelmi fogyatékos-
ságot, középsúlyos értelmi fogyatékosságot és súlyos,
halmozottan súlyos fogyatékosságot is a mi feladatunk
megállapítani – ezen kívül korai intervencióra jogo-
sultságot is mi adunk ki – magyarázta Hutásné Petruska
Krisztina, a szakszolgálat mb. szakmai és koordináci-
ós fõigazgató-helyettese.

A bizottsággal egy épületben kapott helyet a megyei pe-
dagógiai szakszolgálat fõigazgatósága, valamint itt érhetõ el
az alapfeladatok közé tartozó pályaválasztási tanácsadás is.

Az ünnepélyes átadáson Kiss Sándorné, a szakszolgálat
fõigazgató-helyettese, Gaszperné Román Margit tanke-

rületi igazgató és Hutásné Petruska Krisztina, a szakszol-
gálat mb. fõigazgató-helyettese
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HAMAROSAN ÉRKEZIK A NYUGDÍJ-
PRÉMIUM ÉS A NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉS
Novemberben érkezik a minden eddi-

ginél magasabb összegû nyugdíjprémium
és az egyszeri nyugdíjkiegészítés, egy át-
lag nyugdíjas novemberben összesen 30
ezer forinttal kaphat többet, mint az elõ-
zõ hónapokban – közölte az Emberi Erõ-
források Minisztériuma az MTI-vel.

A közlemény szerint Magyarország tör-
ténetében ez a harmadik év, hogy a gaz-
daság jó teljesítményének köszönhetõen
nyugdíjprémiumot fizet a kormány, és már
az errõl szóló kormányrendelet is megje-
lent.

MINDEN EDDIGINÉL MAGASABB

Idén novemberben minden eddiginél
magasabb összegû lesz a nyugdíjprémium,
amelyet minden nyugdíjban és nyugdíjsze-
rû ellátásban részesülõ – mintegy 2,5 mil-
lió – embernek fizetnek ki. A nyugdíjpré-
mium maximális összege 22 ezer forint,
átlagos összege pedig 20 ezer forint lesz.

Közölték azt is, hogy a nyugdíjasok a
nyugdíjprémiummal együtt megkapják az
egyszeri nyugdíjkiegészítést is, amelynek
célja a nyugdíjak inflációkövetõ emelése

és ezzel vásárlóértékük megõrzése. Ennek
összege idén átlagosan 10 ezer forint lesz.

OKTÓBER 23. EMLÉKÉRE
Több mint 10 helyszínen emlékeztek az

1956-os õszi eseményekre Nyíregyházán.
A forradalom és szabadságharc áldozatai
tiszteletére koszorút helyeztek el a törté-
nelmi események helyszínein.

Az idei 63. évforduló is a megszokott
rend szerint zajlott városunkban. Általános
és középiskolás diákok ünnepi mûsora szólt
a vérbe fojtott forradalom és a mártírok em-
lékére. Az egykori ÁVÓ épületénél, a Nagy
Imre-dombormûnél, a börtönnél, Szilágyi

napokat. Szállították a pesti híreket, de erõs
kézzel vigyázták a rendet, felállították a
Nemzetõrséget. Táviratot küldtek Nagy
Imrének, melyben a helyi történésekrõl tá-
jékoztatták a miniszterelnököt.

– Nyíregyháza dolgozó népe békés tün-
tetéssel fejezi ki szolidaritását az új magyar
kormány mellett. Követeljük a szovjet csa-
patok kivonását Magyarországról. A buda-
pesti harcokban részt vevõ magyar szabad-
ságharcosok teljes amnesztiában részesíté-
sét. Nyíregyháza dolgozó népe a fegyelem

László, Dandos Gyula és Bán István em-
léktáblájánál a Szent István utcán, délben
pedig már Babicz Béla és Rácz István em-
lékhelyén koszorúztak a város és intézmé-
nyek képviselõi. Délután az Északi teme-
tõben sírhelyeknél és az ’56-os kopjafánál
hajtottak fejet a forradalmárok tiszteletére.

– Tomasovszky András és Szilágyi László
emléke elõtt tisztelgünk, akiket politikai
okokból börtönöztek be. Szilágyi László a
Megyei Forradalmi Bizottság elnökeként vett
részt az eseményekben. Az õ hívására csat-
lakozott a Kossuth gimnázium diákságának
egy csoportja a forradalom nyíregyházi ese-
ményeihez. Október 26-án a Városi Mun-

kástanács elnöke lett. Tomasovszky András
szintén jelentõs szerepet vállalt, amikor az
Irodaház tetejérõl levert vörös csillag helyé-
re kitûzte a nemzeti színû lobogót – hallot-
tuk a megemlékezésben Lázár István köz-
mûvelõdési szakember mondatait.

Történelmi tény, hogy Nyíregyházára
csak október 26-án jutott el a forradalom
híre. Az események középpontjában Szilá-
gyi László és Tomasovszky András állt. Õk
fogták össze a város, sõt a megye forradal-
mi eseményeit, megszervezték a hétköz-

és rend fenntartása mellett ott áll szilárdan
a kormány mögött – olvasta a kodályos diák
a távirat szövegét.

LEVERTÉK A VÖRÖS CSILLAGOT

1956 helyi eseményei ma már a történé-
szek kutatása nyomán ismertek. Tudjuk, hogy
a tüntetõk a zöld irodaház elé vonultak és
leverték a vörös csillagot. A csatlakozókkal
együtt a börtön felé indult a tömeg, ahol
követelték a politikai foglyok szabadon bo-
csátását. Felvették a kapcsolatot a rendvé-
delmi szervek vezetõivel, és támogatásukat
kérték. A Kossuth gimnáziumhoz is elvonult

a tömeg annak az álhírnek a nyomán, mi-
szerint diákokat ejtettek foglyul. Ekkor csat-
lakoztak a tüntetõ tömeghez a fiatalok. Így
jutottak a Damjanich Laktanyához, ahol
könnyfakasztó gránátok és sortûz fogadta
õket, de szerencsére nem volt halálos áldo-
zata az akciónak. Mindössze 20 nap, de a
magyar történelem talán legkiemelkedõbb
20 napja zajlott 1956 õszén Magyarorszá-
gon. Egy kicsi, de elszánt nemzet mondott
nemet az elnyomásra, a diktatúrára.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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FELTÉTELE VAN
– Nyugdíjprémiumra azok az öreg-

ségi nyugdíjban és nyugdíjszerû ellá-
tásban részesülõk jogosultak, akik a
kormányrendeletben felsorolt más el-
látások valamelyikében 2019 novem-
berében részesülnek, ideértve azokat
is, akiknek az ellátását 2018. decem-
ber 31-ét követõen állapították meg –
közölte a tárca.
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PITÉS KALANDOK: EZEKTÕL MÉG A SZÁNK IS TÁTVA MARAD
„KEDVESEK”, KÜLÖNLEGESEK ÉS ÍZLETESEK

LÚDLÁBTÓL A SOMLÓIN ÁT A TÖKÖSIG

– A pitéim azért másabbak, mint az átlag, mert a torták
ízvilágát jelenítem meg bennük. Így születtek már lúdláb,
somlói, vagy éppen rákóczi túrós pitéim is.

Ági azt mondja, most az õszi ízvilágú piték dominál-
nak, az almának és a szilvának nagy sikere van, de leg-
alább ennyire a sütõtökösnek is. Vallja, hogy ezekkel a
finomságokkal igazi érzéseket is lehet közvetíteni, amikre
az embereknek bizony szükségük van...

ENNEK MÁR „KULTÚRÁJA” VAN: NYÍREGYHÁZÁN KIFLIBEN ADJÁK A GYROST
Nyírségi gombócleves, szilvalekváros derelye, szabol-

csi töltött káposzta, cinke, nudli, krumplilángos, tócsni.
Szinte nincs olyan gasztronómiai fesztivál, melyen az igazi
szabolcsi ételek ne tûnnének fel valamilyen formában.
Azt azonban talán kevesen tudják, hogy a gasztronómiai
különlegességek közé tartozik már a gyros kifliben is, ami
Nyíregyházáról indult hódító útjára több mint 20 évvel
ezelõtt és vált igazi védjegyévé a városnak.

Akkor szembesültem vele elõször, hogy nyíregyházi-
akként bizony valamilyen különleges étel birtokosai va-
gyunk, amikor tavaly õsszel, a Prágába tartó vonaton ide-
gen fiatalok a Nyíregyháza szó hallatán rögtön a kiflis
gyrost vágták vissza válaszként. Megdöbbenve vettem
tudomásul, hogy ez egy itteni kuriózum. Sosem láttam
annyi csillogó szempárt, mint amikor a „gyros kifliben-
rõl” kezdtünk el beszélgetni. Pedig a recept nem sokban
különbözik az eredetitõl: egy nagyobb kifliben kap he-
lyet a csirkehús, amire uborka, paradicsom, hagyma,

szósz és sajt kerül... Ami azonban talán különlegessé te-
szi, hogy: nyíregyházi. És a miénk.

PÉKSÉGBÕL INDULT...

– A gyros kifliben valóban nyíregyházi „találmány”,
itt fejlesztették ki több mint 20 évvel ezelõtt – emléke-
zett vissza a kezdetekre Kordován Mihály, az egyik nyír-
egyházi büfé tulajdonosa. – Emlékszem, hogy az egyik
Rigó utcai pékségben kezdték el sütni hozzá a kifliket,
igazából mindenki onnan szerezte be. Így indult el hódí-
tó útjára a „gyros kifliben”. Sok helyrõl hallottam már,
hogy ez itteni kuriózum, de olyannal is találkoztam, aki
nevetett és nem volt hajlandó megkóstolni. Azt tapasz-
taljuk, hogy ez igazán azoknak a kedvence, akik bár Nyír-
egyházán születtek és nõttek fel, de már elkerültek in-
nen. Számukra viszont a kiflis gyrosnak kultúrája van, és
az „otthonukkal” azonosítják.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Szõke Ágnes a lúdláb pitével, amit tejszínhabbal díszí-
tett. Ez is sokak kedvence.

RECEPTEK

Snickerdoodles – fahéjas keksz
(Ági kávé mellé adott kekszének receptje)

Hozzávalók: A tésztához:
12,5 dkg  vaj, 11 dkg  cukor, 1
db  tojás, 1 teáskanál  vaníliaaro-
ma, 25 dkg  finomliszt, 0,5 tk. 
szerecsendió  (õrölt), 0,75 tk.  sü-
tõpor, 1 csipet  só. A hemperge-
téshez: 2 ek.  cukor, 1 ek.  fahéj.

Elkészítése: Melegítsük elõ a sütõt. A vajat és a
cukrot keverjük habosra. Adjuk hozzá a tojást,
vaníliakivonatot. Apránként adjuk hozzá a sütõpo-
ros lisztet, sót és szerecsendiót is. Egy tálkában ke-
verjük össze a cukrot és a fahéjat (aki nem szereti,
kakaósan is készítheti). Csipkedjünk le a tésztából
kis darabokat, és formázzunk belõle golyókat (kb.
15 g), majd hempergessük meg a fahéjas cukorban.
Tegyük a zsírpapírra õket kb. 3 cm-es helyeket hagy-
va egymás között. Egy villa segítségével nyomkod-
juk le és süssük kb. 12–15 percig. Tegyük át sütõ-
rácsra, és hagyjuk hûlni.

Sütõtökös pite
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 5  dkg  cukor, 1  csipet 

só, 125  g hideg vaj kockázva, 1  darab  tojás, 1  opci-
onális  kevés tej vagy tejföl, fél  kg  sütõtök a töltelék-
hez, 250  ml  tejszín, 250  ml  tej, 150  g cukor, 2  da-
rab  tojás, negyed  tk.  fahéj, negyed  tk.  szegfûszeg,
negyed  tk.  szerecsendió, negyed  tk.  citromhéj.

Elkészítése: Berakjuk a sütõbe a tököt, 190 fokon
kb. fél-egy órát sül, sütõtõl függõen. Közben elkészít-
jük a tésztát: a lisztet, a cukrot és a sót összekeverjük
egy tálban, majd összemorzsoljuk a hideg vajjal. Ez-
után hozzáadjuk a tojást, és kevés hideg tejet vagy
tejfölt is teszünk hozzá, hogy összeálljon. Fóliába cso-
magolva betesszük a hûtõbe. Amikor már majdnem
kész a tök, kivesszük a tésztát a hûtõbõl, piteforma
méretûre nyújtjuk, majd belefektetjük a formába. Jól
belenyomkodjuk, a szélét levágjuk, középen pedig
megszurkáljuk. Betesszük a sütõbe. A tököt egy tálba
kanalazzuk. Hozzáadjuk a tejszínt és a tejet, a cukrot,
a fûszereket, és botmixerrel pépesítjük. Hozzákever-
jük a tojásokat is. Amikor a tészta kisült (15–20 perc
kell neki), kivesszük a sütõbõl, és hagyjuk kihûlni. Ha
ez megtörtént, beletöltjük a tésztába a tökös keveré-
ket, visszatoljuk a sütõbe, és addig sütjük, amíg meg
nem szilárdul a töltelék.

Egy három évvel ezelõtt készült felmérés szerint Ma-
gyarországon a nõk hétköznap átlagosan egy órát, hét-
végén pedig 107 percet töltenek (naponta) a konyhában.
A nyíregyházi Szõke Ágnes még ennél is többet: ott áll a
pult felett hajnalban, de esetenként még éjszaka is. Mun-
kájának pedig megvan az eredménye: olyan pitéket ké-
szít, amiktõl még a szánk is tátva marad...

Meggyes pite, barackos pite, almás pite. Millió variáció-
ja létezik: készülhet sós pite, édes pite, lehet mini vagy nagy,
variálhatjuk tésztáját és töltelékét is, és bevethetjük télen,
nyáron, na meg persze õsszel is: mindig az aktuális hangu-
latnak és alapanyagoknak megfelelõen. A nyíregyházi Szõke
Ágnes pités kalandjai több mint 15 évvel ezelõtt kezdõd-
tek, mostanra pedig bebizonyította, egy hétköznapi tésztá-
ból készült pite is lehet különleges, sõt, még „kedves” is.

GYEREKKORI ÁLOM VOLT

– Gyerekkori álmom volt, hogy egyszer pitéket készít-
hessek és azokat a családon kívül mások is megkóstolhas-
sák. Már 12-13 évesen ott álltam anyukám mellett a kony-
hában és sütögettem. Mindig szerettem volna cukrász len-
ni, de ezt akkor nem engedték meg nekem, mondván: fel-
sõoktatásban kell tanulnom. Végül aztán nem adtam fel,
és ugyan már felnõttként, de cukrász lettem. Fõként tor-
tákkal foglalkoztam, de aztán átálltam a pitékre és variá-
lom ezeket saját ízvilágom szerint.

„LELKI NYUGALMAT ADOTT”

– Hogy kezdõdött minden? Nagyon szerettem volna gyere-
keket, de ez rögtön akkor még nem adatott meg, amikor elter-
veztük. Szükségem volt ezért valamire, ami kikapcsol és elte-
reli a gondolataimat. Amikor elkezdtem sütni, azt vettem ma-
gamon észre, hogy elterelõdött minden figyelmem. Éreztem,
hogy az a stressz, ami a munka alatt felgyülemlett bennem,
eltávozott. Lelki nyugalmat, békét éreztem. Persze, elõfor-
dult, hogy valami nem sikerült, de sosem adtam fel, próbál-
koztam tovább. Most is így van. Mikor megdicsérik egy-egy
pitémet, na ezek adnak olyan sok erõt ahhoz, hogy felkeljek
hajnalban vagy este is sokáig fennmaradjak és süssek.

ELÕTÖRTEK A RÉGI EMLÉKEK

– Nem is olyan régen, amikor az egyik vendégem meg-
kóstolta a „nagyi szilvás pitéje” elnevezésû édessége-
met, azt mondta, hogy miközben ette, folyamatosan a
„kedves” szó járt az eszében. Elõtörtek benne a régi
emlékek, és az édesség pozitív érzést váltott ki belõle. (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: internet
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 26., szombat 19.00 Mesél a bécsi erdõ, Bemutató bérlet, Nagyszínpad

Október 29., kedd 17.30 Bencs Estek: Égnek a begóniák – Csinszka-est, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 Mesél a bécsi erdõ, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Tanár úr kérem!, Móricz kamara bérlet, Krúdy Kamara

Október 30., szerda 19.30 Tanár úr kérem!, Szigligeti kamara bérlet, Krúdy Kamara

Október 31., csütörtök 19.00 Oscar, Bérletszünet, Nagyszínpad

A NAGYSZÍNPADON MESÉL A BÉCSI ERDÕ
A Junior Prima díjas Fehér Balázs Benõ a Móricz Zsig-

mond Színházban A balek után a Mesél a bécsi erdõ címû
darabot viszi színre, amelynek premierje október 26-án
lesz a nagyszínpadon.

A fiatal színész-rendezõ nemrég vette át a rangos elis-
merést, amelyet ötvennégy harminc év alatti jelölt közül
öten kaptak meg. A díj odaítélésérõl olyan neves mûvé-
szek döntöttek, mint Eszenyi Enikõ, Máté Gábor vagy Káel
Csaba.

– Többször jelöltek már az elõzõ években a díjra, meg-
hívót is kaptam az ünnepségekre, de akkor tudtam, hogy
nem kapom meg, mert nem készítettek velem kisfilmet,
így aztán nem is mentem el az átadásra – nyilatkozta a
Nyíregyházi Naplónak. – Most elõtte felhívtak, hogy kel-
lene forgatnunk egyet, így aztán megtudtam: ezúttal én is
a díjazottak között vagyok. Nem szokták indokolni a dön-
tést, de azt hiszem, alapvetõen a rendezéseim miatt kap-
tam az elismerést. Az idén négy darabot viszek színre, s
kicsit most úgy érzem, jó lenne többet játszani. Az Egy-
nyári kaland címû tévésorozat mellett A Krakken mûvelet
volt az az elõadás, mely színészileg igazán megmozga-
tott. Örülök, hogy A balek címû elõadást, amelyet koráb-
ban állítottam színre Nyíregyházán, jól fogadták a Móricz
Zsigmond Színház nézõi, s ifjúsági bérletbe is bekerült.
Egyebek mellett azért választottuk a Mesél a bécsi erdõ
címû Ödön von Horváth-darabot, mert a nagyszínpadra
kerestünk mûvet, amelyben sok színész játszhat, s nem
akartam már bohózatot rendezni, hiszen A balek nyíregy-
házi premierje után ilyen volt az is, amelyet a Thália Szín-
házban színre vittem.

SZERELMI TÖRTÉNET SZOCIÁLIS RAJZZAL

Mint Fehér Balázs Benõ lapunknak elmondta, a Mesél
a bécsi erdõben nagyon érdekes többek között, hogy az
osztrák-magyar drámaíró egy szerelmi történeten keresz-
tül társadalmi keresztmetszetet ad az 1930-as évek kis-
polgárságának életérõl. Rámutat, hogy mennyire képtele-
nek az igazán fontos kérdésekre választ találni, nincs sa-

ját véleményük, különbözõ ideológiákhoz, csoportosulá-
sokhoz akarnak kapcsolódni. Ugyanakkor nem száraz tár-
sadalomkritikáról van szó e mû esetében, hanem egy

szerelmi történetbe ágyazott szociális rajzról, ami nagyon
vonzó volt számára. A cím Strauss keringõjének címére
utal. Ödön von Horváth sokszor konkrétan megadja, mi-
lyen zene szóljon az elõadásban, s honnan hangozzon
fel. Például a fõreáliskolás lány játszik a második emele-
ten, a szél Bécs felõl hozza a hangokat, avagy gramofon-
ból szól a muzsika. Mindebben egy erõteljes konstruált-
ság érzik.  Õk ezeket a zenéket elhagyták, nem az eredeti
Strauss-mûveket szólaltatják meg, mert ezek ma már más
jelentéssel bírnak, negédesek. Józsa Tamás zeneszerzõ írt
új dalokat, amelyeket szerkezetileg hasonlóan használ-
nak, mint az író, mégis mások.

TRÉFÁBÓL TRAGÉDIA

Az elõadás humora a jellemekbõl fakad, hiszen ezek
az emberek nem látják saját kicsinységüket, próbálnak
megfelelni egymásnak, pozitív képet mutatni önmaguk-
ról. A darab elején az önhazugságok, csetlés-botlások még
mókásaknak tûnnek, de egy idõ után már csöppet sem
tréfásak, tragédia hordozójává válnak. Zöldy Z Gergellyel
három hónapig dolgoztak a díszleten. Nem korhû hely-
színeket akartak „felrakni” a színpadra, hanem olyan dísz-
letet, amelyik nem változik nagyon, de amit sugall, az egyre
árnyaltabb asszociációkat teremt. A fõbb szerepeket Sza-
bó Márta, Széles Zita, Pregitzer Fruzsina, Horváth László
Attila, Szalay Bence, Martinkovics Máté, Józsa Bettina,
Fehér András és Illyés Ákos játsszák.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Fehér Balázs Benõ
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ÉRMEKKEL TÉRTEK HAZA AZ ATLÉTÁK

A Nyíregyházi Sportcentrum atlétái igencsak kitettek
magukért Szegeden, hiszen 3 aranyat, 7 ezüstöt és 4
bronzérmet szereztek felnõtt, ifi, serdülõ, újonc és juni-
or kategóriában a Tisza Kupa és Szentesi Dobóverse-
nyen. 

Abszolút gyõzelemmel fejezte be a napot Tóth Balázs,
aki a felnõtteknél 15,98-cal, a junioroknál pedig 18,48-
cal állhatott fel a dobogó tetejére súlylökésben.
Bucsánszki Zsombor az ifiknél súlylökésben lett máso-
dik, majd 1,5 kg-os diszkoszvetésben is 39,74-gyel a
dobogó második fokára léphetett fel. 

KÉTSZER A DOBOGÓN

Czabán Áron 1,5 kg-os diszkoszban remekelt és nem
talált legyõzõre 40,95-ös dobásával, akinek ezután az ifi
súlylökésében is sikerült még egy érmet bezsebelni,
13,63-mal harmadik lett.

JÓK VAGYUNK SÚLYLÖKÉSBEN

A serdülõknél Kovács Roland szintén két érmet gyûj-
tött be, fiú súlylökésben 14,37-tel lett második, fiú disz-

koszban pedig a harmadik helyet szerezte meg 46,77-
tel.

A LÁNYOK IS REMEKELTEK

A lányoknál a serdülõknél és az újoncoknál születtek
érmek. Leány súlylökésben  ezüstérmes Vass Anett 11,03-
mal, leány diszkoszban pedig második lett Ferenc Frida
18,60-nal, és harmadik Rubi Janka Petra 17,36-tal. A lá-
nyok 3 kg-os súlylökésében még egy ezüst született Zsiga
Boglárka jóvoltából, aki 11,16-ot dobott és így a dobogó
második fokára állt fel.

FELKÉSZÜLÉS – RÖVIDESEN SAJÁT JÉGEN
TRÉNINGEZHETNEK A SZABOLCSI SÓLYMOK
Megkezdte a felkészülést a Szabolcsi Sólymok jégko-

rongcsapata. Az együttes edzõtáborban vett részt, rövide-
sen pedig már a Városi Jégpályán tréningezhetnek. Kercsó
Árpád személyében nyáron mesteredzõt igazolt a klub, aki
szerint sok tehetséges fiatal van Nyíregyházán. 

A Városi Jégpályán minden rajtra kész. Miközben a több-
ség örül a melegnek október közepén, a jégkorongosok
már a lehûlést várják. Ha kicsit hûvösebb lesz az idõ, meg-
kezdõdhet a jég készítése. Tavaly nagyon népszerû volt a
korcsolyázók körében a pálya, több mint harmincezren
váltottak jegyet. Ehhez az is kellett, hogy több programot
is szerveztek, így a fiatalok számára egy igazi közösségi
tér lett a jégpálya. 

Folytatódik az ovis program is, a város nagycsoportos
óvodásai az önkormányzat támogatásának köszönhetõen
ingyen tanulhatnak meg korcsolyázni. Ebbõl a Szabolcsi
Sólymok jégkorongegyüttese szintén profitálhat. Jelenleg
is sok tehetséges hokisa van a csapatnak, Kercsó Árpád
érkezésével pedig a legjobbak közé szeretne jutni a csa-
pat.

ITT IS LEHETNEK PROFIK

Kercsó Árpád többször bizonyította már, hogy a fiata-
lokkal csodára képes. Az erdélyi kistelepülés, Csomafalva
gyerekeivel legyõzte a Steaua Bukarest együttesét. A 2008-
as szapporói hõsök közül kilencen is Kercsó-nevelések, a
magyar válogatott akkor története során feljutott a legma-
gasabb osztályba. De Nyíregyházáról szintén lehet valaki
profi, mint ahogy volt is már erre példa.

– Aki emlékszik a régi sátras jégpályára, az tudja, hogy
a mostani lehetõségek sokkal jobbak. De az egyik fiam
például onnan is eljutott arra a szintre, hogy profi lett, azaz
vannak tehetségek Nyíregyházán, itt is lehet valaki jó ho-
kis – mondta Vincze László, a Szabolcsi Jégsport Egyesü-
let alelnöke.  

Akik nem lesznek profik, azok szintén kapcsolódhat-
nak késõbb is a jégkoronghoz. Vincze László például ma
játékvezetõként is dolgozik. A Sólymok már javában ké-
szülnek a szezonra, edzõtáborokban vettek részt és szá-
raz tréningeket tartottak a játékosoknak. Rövidesen a Vá-
rosi Jégpályán is edzhetnek.

Elsõ hazai mérkõzését vívta a bajnokságban a
Fatum-Nyíregyháza. A Haladás elleni siker után az
az MTK érkezett, mely az elsõ meccsén 3:0-ra kika-
pott a Békéscsabától.

Az elsõ játszma egy ideig szoros volt, de a szett
közepén robbantottak a mieink és magabiztosan nyer-
ték a játékrészt.

A második felvonás is hasonlóan alakult, Lymareva
és Varga nagyszerûen támadott a Francescótól kapott
labdákkal. A centerek remekül blokkoltak, Tóth Fru-
zsinát pedig egy mentésnél a reklámtábla sem tudta
megakadályozni, így ezt a szettet is hozta a Fatum. A
harmadik már örömjáték volt, és végül a Nyíregyháza
egy óra alatt megnyerte a mérkõzést. 

GYÕZELEM AZ ELSÕ
HAZAI BAJNOKIN

RANGOS VERSENYEN VETTEK RÉSZT

A TISZA KUPA ÉS SZENTESI DOBÓVERSENY EREDMÉNYEI

Leány súlylökés (3 kg): 2. Zsiga Boglárka 11,16.
Fiú súlylökés (4 kg) serdülõ: 2. Kovács Roland 14,37; 7.
Járosi Richárd 12,30; 11. Rentkó Máté 10,75; 15. Kató
Patrik 9,57; 16. Takács Patrik 8,39.
Fiú diszkoszvetés (1 kg) serdülõ: 3. Kovács Roland 46,77;
4. Járosi Richárd 46,21; 12. Rentkó Máté 31,80; 13. Kató
Patrik 31,27; 15. Takács Patrik 25,19.
Leány súlylökés (3 kg) serdülõ: 2. Vass Anett 11,03.
Leány diszkoszvetés (0,75 kg) újonc: 2. Ferenc Frida
18,60; 3. Rubi Janka Petra 17,36.

Férfi súlylökés: 1. Tóth Balázs 15,98.
Nõi diszkoszvetés: 6. Vass Anett 30,58; 7. Zsiga Boglár-
ka 29,20.
Súlylökés junior: 1. Tóth Balázs 18,48.
Férfi diszkoszvetés junior: 2. Sipos Adrián 44,63.
Férfi súlylökés (5 kg) ifi: 2. Bucsánszki Zsombor 13,67;
3. Czabán Áron 13,63.
Diszkoszvetés (1,5 kg): 1. Czabán Áron 40,95; 2.
Bucsánszki Zsombor 39,74; 3. Garamhegyi Balázs
39,00.
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A GYENGÉNLÁTÓ TURISTÁKRA IS
GONDOL NYÍREGYHÁZA

Október 15-én volt a látássérültek nemzetközi nap-
ja, a Fehér Bot Nemzetközi Világnap. A nemzetközi
nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a va-
kok és a gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve
gondjaik megoldásának lehetõségeit, a társadalomba
való teljesebb értékû beilleszkedésük útját.

Egyedülálló és rendhagyó kiállítássorozatnak ad ott-
hont a Nyíregyházi Törvényszék – a Kelet-Magyaror-
szág megyei napilappal együttmûködve –, Relikviák
címmel. A törvényszék földszintjén és második eme-
letén október 29-éig láthatók a relikviák és a tablók,
amelyeket a nagyközönség is megtekinthet.

Együttmûködésben a Vakok és Gyengénlátók Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével, akadály-
mentes kiadvány készült Ismerd meg Nyíregyházát
címmel. Különlegessége, hogy egy kötetben tartalmaz
leírást a városról, nagybetûs és Braille-írásban. Remek
útitárs egy várost bejáró sétához.

A kiadvány a Nyíregyházi Helyi Közösség Lakossá-
gi szemléletformálás, tudatosítás  TOP-7.1.1-16-H-
067-4-12 pályázati forrásból valósult meg, elérhetõ a
nyíregyházi Turisztikai Információs Központ Kossuth
tér 1. sz. alatti irodájában.

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.

A REFORMÁTUS ESTÉK sorozat keretében október 25-
én 18.00 órától Hûvösvölgyi Ildikó színmûvész irodalmi-
zenés elõadóestje „Csendes csodák” címmel. Helyszín:
Kazettás terem, Kálvin tér 11. Helyfoglaló kártyák a Lel-
készi Hivatalban igényelhetõk.

XVIII. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCFESZTIVÁL ok-
tóber 26-án 10.00 órától a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban.

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.

LIZINKA. A Burattinó Bábszínház elõadásai – október
26-án 16.00: Lizinka, 27-én 10.00: A madárijesztõ. Hely-
szín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

DEPECHE MODE & 80’S VIDEO PARTY október 26-án
21.00 órától a Club Hollywoodban (Bethlen G. u. 24.).
Dj’s: dp, Josef, Zsola.

CSÁRDÁS TANODA ÉS APRÓK TÁNCA kicsik és na-
gyok számára október 27-én 15.00–18.00 óráig a Vásár-
helyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola Tánctermében.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR legközelebbi találkozó-
ja október 28-án 10.00 órai kezdettel lesz a Nyírség Könyv-
tár Alapítványnál (Ungvár stny. 5.). A vendég, az Arany Ok-
levéllel kitüntetett Szabó Veronika székely népmesékkel és
saját novellával ismerteti meg az érdeklõdõket.

SZÉPKORÚAK KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁSA a Váci Mihály
Kulturális Központban. Megnyitó: október 29-én 14.00 órá-
tól. Megtekinthetõ: november 17-éig, naponta 9.00–19.00
óra között.

DUMASZÍNHÁZ – Kiss Ádám és Beliczai Balázs – ok-
tóber 29-én 18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban.

HALLOWEEN PARTY GYEREKEKNEK október 30-án a
Butykai Mûvelõdési Házban.

VMH SZÍVKLUB – dr. Szilágyi Attila kardiológus fõor-
vos a szívelégtelenségrõl tart elõadást október 30-án 17.00
órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

A BESSENYEI TÁRSASÁG e havi összejövetelén  dr.
Dolinay Tamás:  Forgácsaim 5. címû kötetét mutatja be a
szerzõ a Móricz Zsigmond könyvtár Kamaratermében
október 31-én 16.00 órától. Közremûködik: Mohai Gábor
elõadómûvész. A  kötetbemutató a Bessenyei Társaság, a
Dialóg Nyugdíjas Egyesület és a Móricz Kulturális Egye-
sület közös programja.

KARIKATÚRAKIÁLLÍTÁS. Történelmi idõk görbe tükör-
ben – Kertész Sándor grafikus kiállítása a Váci Mihály
Kulturális Központban. Megtekinthetõ: november 3-áig,
hétfõtõl vasárnapig 8.00–20.00 óra között. A belépés díj-
talan!

ÚT 2. – Horváth János festõmûvész, H. Németh Katalin
grafikusmûvész, Szolanics Elvira népi iparmûvész, kera-
mikus kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában. Megte-
kinthetõ: november 10-éig.

SZÍNSPIRÁCIÓK KIÁLLÍTÁS – A kiállítók és a kiállítást
megnyitja: Toldi-Adamis Eszter, Molnár Móni, Végsõ Ágota.
Idõpont: 2019. november 4. (hétfõ) 17.00. Helyszín: Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Társalgó, Nyír-
egyháza, Szabadság tér 2. A kiállítás megtekinthetõ 2019.
november 22-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt!

KODÁLY TÁRSASÁG ELÕADÁSA. Idõpont: 2019. no-
vember 4. (hétfõ) 17.00. Helyszín: Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem, Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 2.

KIÁLLÍTÁSSOROZAT
A TÖRVÉNYSZÉKEN

TEXTILMÛVÉSZETI SZAKMAI
TOVÁBBKÉPZÉS

XIV. Megyei Textilmûvészeti szakmai továbbképzés
– Csipke szakág október 26-án 10.00–16.00 óráig,
témája: felvidéki színes csipkék. A szakmai elõadást,
bemutatót és a gyakorlatot vezeti: Erdei T. Lilla etnog-
ráfus, csipkekutató és oktató. A kezdõk gyakorlati ok-
tatását Félegyházi Józsefné népi iparmûvész és Estók
Judit csipkekészítõ vezeti. Helyszín: Népmûvészeti
Egyesület Alkotóháza, Nyíregyháza, Széchenyi u. 20.
A Móricz Zsigmond megyei könyvtárba hirdetett ok-
tóber 25-ei csipkeképzés itt lesz megtartva október 26-
án. A megyei rendezvény ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött, a következõ számon szíveskedjen jelent-
kezni: 06-30/508-8764.

KAMASZ TERASZ – Beszélgetés középiskolás írókkal,
költõkkel a könyvtárban. Vezeti: Nagy Zsuka költõ és Bé-
res Tamás író. Idõpont: 2019. november 6.  (szerda) 16.30.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár –
Szemle, Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

VERSVIRÁGOK AZ ÕSZ KOSZORÚJÁBAN – Abonyiné
Antal Anna és a Tüneth együttes zenés irodalmi mûsora.
Idõpont: 2019. november 6. (szerda) 16.30. Helyszín: Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem,
Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

DEÁK FERENC AKADÉMIA – Charles Darwin. Elõadó:
Szathmáry Eörs egyetemi tanár, evolúcióbiológus, az MTA
rendes tagja. Idõpont: 2019. november 7. (csütörtök) 17.00.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár –
Konferenciaterem, Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

KÖLTÕK EGYMÁS KÖZT – vendég: Túri Tímea költõ.
Beszélgetõtárs: Kürti László költõ. Idõpont: 2019. novem-
ber 7. (csütörtök) 16.30. Helyszín: Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem, Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.

ÕSI MAGYARORSZÁG – A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS A
SELYEMÚT NÉPEINEK FELEMELKEDÉSE – Grandpierre At-
tila új könyvének bemutatója. Idõpont: 2019. november
11. (hétfõ) 16.30. Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár – Kamaraterem, Nyíregyháza, Szabadság
tér 2.
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A SZABOLCSI AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR
Október 31-ét szokás takarékossági világnapként is

számon tartani. A világnapot a Takarékbankok Világszer-
vezete 1924-ben hívta életre egy Milánóban megrende-
zett nemzetközi pénzügyi konferencián.

Magyarország elsõ takarékpénztára, a Pesti Hazai Elsõ
Takarékpénztár 1839. december 30-án alakult meg. A
Fáy András kezdeményezésére létrejött pénzintézet a
következõ év elején kezdte meg mûködését. A takarék-
pénztár célul tûzte ki a „kisemberek” gazdálkodásra
nevelését, takarékosságra buzdítását, az uzsora meg-
szüntetését és a közügyek támogatását. Elsõsorban sze-
gény nemeseknek, jobbágyoknak és gazdasági cselédek-
nek kívánta lehetõvé tenni a tõkegyûjtést.

A Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesületet a város
megnövekvõ kereskedelme és pénzforgalmi igénye mi-
att alapították 1862-ben. A megye és a város elsõ pénz-
intézete, amely jótékonykodásaival is felhívta magára a
figyelmet, fokozatosan elnyerte a város lakosságának
bizalmát. A Takarékpénztár 1912-ben felépített székhá-
za ma is banki célokat szolgál.

A „nagy takarék” mellett egy kisebb takarékpénztár
is létesült városunkban. A takarékpénztárt 1907-ben fõ-
városi pénzintézetek alapították, amelyek szövetkeztek
a Nyíregyházi Gazdasági és Kereskedelmi Hitelintézet-
tel: az alaptõkéjét felemelték és nevét Szabolcsi Agrár
Takarékpénztárrá változtatták. „Az új takarékpénztár ala-
pításával a budapesti nagy bankok elõször méltányol-
ják Nyíregyháza gazdasági jelentõségét és megadják a

módot arra, hogy Nyíregyháza az érdekkörébe vonható
egész országrészben a vezetõ szerepet most már gaz-
dasági tekintetben a maga számára véglegesen biztosít-
sa.”

A takarékpénztár palotáját 1911-ben építették fel
Kõrössy Albert Kálmán építész, a magyar szecesszió je-
les képviselõjének tervei alapján. Az épület késõbb a
Magyar-Olasz Banké lett, majd az 1930-as években itt
rendezték be a Felsõszabolcsi Tiszai Ármentesítõ Társu-
lat székhelyét. Napjainkban a Tiszántúli Takarék Taka-
rékszövetkezet mûködik benne. Az épületet 2014-ben
az eredeti tervek alapján példamutatóan felújították.


