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A NYÍLTTÉRI ÉGETÉS NEM MEGENGEDETT
A Közterület-felügyelet felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy tekintettel a szálló

por koncentrációjának magas értékére, mely több napja meghaladja a tájékoztatási
küszöbértéket, a nyílttéri égetés azokban a városrészekben, ahol megoldott a
biohulladék elszállítása, nem megengedett. Az avar és kerti hulladékok égetése a
családi házas övezetben tûrt állapotként elfogadottan csak november 15-éig lehetsé-
ges, ha nincs tiltó szabályozás. A város belterületein a közterület-felügyelõk folyama-
tosan ellenõrzik a tûzgyújtás, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabá-
lyok betartását. Arra kérik a lakosságot, hogy semmiképp se fûtsenek háztartási vagy
egyéb hulladékkal. Füstködriadó elrendelésérõl a sajtóhírekbõl, illetve a város hon-
lapjáról, a tûzgyújtási tilalom elrendelésérõl a szabolcs.katasztrofavedelem.hu
weboldalon tájékozódhatnak.

NINCS MEGÁLLÁS! DECEMBERIG SEM FOGUNK UNATKOZNI
IX. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál, VIDOR Fesz-

tivál, Tirpák Fesztivál, Csillagfutás, Crazy 5K, Nyíregy-
házi Extreme Trail Akadályverseny, Bringaváros 7.1. Csak
néhány program az elmúlt hónapokból. A sornak pedig
koránt sincs vége. Hétvégén ifjúsági néptáncfesztivál volt
városunkban, jövõ héten Rally Eb és Márton-napi vigas-
ságok lesznek, november 25-étõl pedig már karácsonyi
forgatag.

Szombat délelõtt kezdõdött a 18. Országos Ifjúsági
Néptáncfesztivál városunkban. Idén kilenc táncegyüttes
mérte össze tudását a nagyérdemû és a szakmai zsûri elõtt,
a Váci Mihály Kulturális Központban. A táncos produkci-
ók, különleges koreográfiák alatt végig a Bürkös Zenekar

húzta. A megmérettetésre, fesztiválra többek között Bé-
késcsabáról, a Hajdúságból és a Somogy megyei Szenna
településrõl is érkeztek táncegyüttesek. A szombat tehát a
néptáncosoké volt – az Országos Ifjúsági Néptáncfesztivál
este gálamûsorral és táncházzal zárult. Vasárnap pedig a
laikusokat, az érdeklõdõket is várta a Csárdás Tanoda és
Aprók Tánca a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Is-
kolában. A táncteremben a Lajtorjás Banda húzta.

JÖVÕ HÉTEN RALLY ÉS MÁRTON-NAP

Alig, hogy véget ért az ifjúsági néptáncfesztivál, jövõ
héten már raliautóktól lesz hangos a belváros, hiszen nyír-
egyházi központtal rendezik meg a Rally Európa-bajnok-

ságot november 8. és 10. között (részletek a 8-9. oldalon).
De nem maradnak el a Márton-napi vigasságok sem, ami-
nek a Sóstói Múzeumfalu ad otthont november 9-én (rész-
letek a 4. oldalon).

NOVEMBER 25-ÉTÕL FORGATAG

A rally ideje alatt egy kis vásár fogadja majd a városla-
kókat és idelátogatókat a fõtéren, jelenleg ezért állnak még
a faházikók – tájékoztatta szerkesztõségünket a NYÍRVV
Nonprofit Kft. Ezek után azonban készülnek a karácsonyi
forgatagra, amely november 25-étõl január 1-jéig tart.
Novemberben érkezik a város fája, jelenleg ennek kivá-
lasztása zajlik.

SZERETTEINKRE EMLÉKEZÜNK

November elseje mindenszentek ünnepe, az azt követõ nap, november 2-a halottak napja. Megszépül-
nek a nyughelyek, mécsesek világítják be a sírkerteket, elhunyt szeretteire emlékezik mindenki. Képünk
a Jósavárosi Piacon készült, ahol már a hét elején is százával árulták a krizantémokat. Fotó: Szarka Lajos
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MAJKA SZERINT A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK SOKKAL JOBB,
MINT A ZOO SAFARI SAN DIEGÓBAN

CHIPLEOLVASÓK SEGÍTENEK HAZATALÁLNI A KUTYÁKNAK

KÜLÖNLEGES ETETÉSEK AZ ÕSZI SZÜNETBEN

NYÍREGYHÁZÁN KÉT TÖLTÕÁLLOMÁSON IS

Kutyát találni az utcákon ma már nem nagy feladat,
hiszen találkozni velük városokban és vidéken is. Lehe-
tünk azonban bármennyire is állatbarátok, általában el-
megyünk mellettük, mert vagy nincs hová tenni, vagy nem
tudjuk, mit kellene tenni. Pedig csak elég lenne elmenni
a Széna téri vagy a Pazonyi úti MOL töltõállomásra...

Már több mint két éve a MOL a Vigyél Haza Alapít-
vány országossá vált együttmûködésének köszönhetõen
ingyenes mikrochip-leolvasókat helyeztek ki a vállalat töl-
tõállomásaira. Ilyen van már Nyíregyházán a Széna téri
és a Pazonyi úti töltõállomáson is. Nem kell mást tenni,
mint az állatot elvinni az érintett töltõállomás valamelyi-
kére és ott 5–10 perc alatt be tudják azonosítani a kutyát
és vissza tudják juttatni a gazdájához.

Az elkóborolt állat mikrochipjének adatai egysze-
rûen leolvashatók a MOL kutakra kihelyezett eszkö-
zökkel, és az alapítvány önkéntes állatorvosai segít-
ségével a kutya könnyen beazonosítható, így gyor-
san visszakerül gazdájához. A szolgáltatás ingyenes.

TÖBB MINT KÉTHARMADUK VISSZAKERÜLT

A kezdeményezés indulása óta 450 elkóborolt kutyá-
nak próbáltak országosan a benzinkutakon segíteni, és a

Különös látványban részesülhetnek a Nyíregyházi Ál-
latparkba látogatók november 1-jén, pénteken és 2-án,
szombaton, hiszen tökökkel játszadozó jegesmedvéket,
kispandákat, ázsiai elefántokat tekinthetnek meg a 35
hektáros tölgyerdõben. A Nyíregyházi Állatpark lakói
ugyanis jellegzetes halloween-i tárgyat, töklámpást kap-
nak gondozóiktól, melynek belsejében az állatok kedvenc
csemegéi lapulnak majd.

Mivel az állatkerti állatoknak sok a felesleges szabadide-
je, a gondozók elfoglaltságot biztosítanak számukra, hiszen
világszerte egyre erõteljesebb törekvés, hogy az állatkerti
állatok ne unatkozzanak, hanem aktívan töltsék el minden-
napjaikat, ráadásul ez a látványosság a látogatóknak sem
utolsó. November 1-jén elsõsorban a nagymacskáké lesz a
fõszerep, hiszen 10.00 órától többek között a szumátrai és
fehér tigrisek, az afrikai leopárd és a fehér oroszlánok kap-
nak tökbe rejtett húsfalatokat, míg november 2-án a jeges-
medvék, a kispandák, az ázsiai elefántok, a tapírok és gib-
bonok. Az érdeklõdõket mindkét nap 10.00 órától várják,
pénteken 10.00 órától a szumátrai tigris kifutója elõtt kez-
denek, míg szombaton a kispandák kifutójánál.

Töltsék le az ingyenesen offline módban is mûködõ
SÓSTÓ ZOO térkép applikációt, s annak segítségével
könnyedén odatalálnak a helyszínekre.

mikrochip-leolvasóknak köszönhetõen az állatok több mint
kétharmada vissza is került gazdájához.

APPLIKÁCIÓ IS LETÖLTHETÕ

Jelenleg Magyarországon közel 2 millió mikrochippel
rendelkezõ állat él a Magyar Állatorvosi Kamara nyilván-
tartása alapján. A kijelölt chipleolvasó helyszínek megta-

lálhatóak a Vigyél Haza Alapítvány kutyakeresõ alkalma-
zásában, de applikáció is letölthetõ.

INGYENES MIKROCHIP-LEOLVASÓK

MOL töltõállomás, Széna tér
MOL töltõállomás, Pazonyi út

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Majoros Péter Majka, a népszerû rapper-mûsorve-
zetõ tavaly májusban már kifejtette facebookos poszt-
jában, hogy bár bejárta a világot, sose gondolta volna,
hogy Nyíregyházán találja meg a legjobb állatkertet,
ahol valaha járt.

Szerinte itt egyszerûen minden tökéletes és „Disney-
land a cipõjét nem viheti ennek a helynek”. Most pedig
egy újabb posztban méltatta az állatparkunkat...

Majka és családja szeptemberben Amerikában pihent,
nyaralásukról pedig több képet is kirakott a közösségi
oldalakra. Ebbõl kiderült, hogy jártak San Diegóban, a
Zoo Safariban is, ahol több mint 300 faj körülbelül 2600
egyede él, területe pedig 730 hektár.

– A Nyiregyi állatkert nekünk sokkal jobban tetszett!!!
Esküszöm, nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyar-
országon van egy olyan park, ami világszinten top min-
denben!!!

Majka (és a 100 Tagú Cigányzenekar) egyébként no-
vemberben újra Nyíregyházára érkezik, ugyanis exklu-
zív show-t adnak 22-én, a Continental Arénában.
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Fotó: Majka/Facebook
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ÚJ JÁTSZÓTÉR (IS) ÉPÜL A NYÍREGYHÁZI KISERDÕN

A napokban szinte tucatjával kerültek fel a népszerû
közösségi portálra olyan kérdések, amelyekben a város-
lakók arra keresték a választ, hogy mi épülhet a Conti-
nental Arénával szemközti területen – a Mák, a Géza, a
Nefelejcs és a Hunyadi utcák által körbeölelt részen –,
azaz a kiserdõben. Voltak, akik társasházra tippeltek, de
mint azt a Polgármesteri Hivatal pályázatok és projekt-
menedzsment referatúrájától megtudtuk: többek között
játszópark épül, ami a tervek szerint november végére el
is készül.

Mint ismert, még 2017-ben 100 százalékos intenzitású
TOP-os pályázatot nyert Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata, melynek köszönhetõen megújult a Sza-
badtéri Színpad, most pedig megtörténik a kiserdõk terü-
letének funkcionális bõvítése is. A teljes pályázat több mint
egymilliárd forintból valósul(t) meg, ebbõl a kiserdõk fej-
lesztési költsége meghaladja a bruttó 50 millió forintot.

RENDEZETT LESZ A ZÖLDFELÜLET

Hagymási Gyulától, a Polgármesteri Hivatal pályáza-
tok és projektmenedzsment referatúra vezetõjétõl megtud-
tuk, a fejlesztés, melyet a helyi Nyír-SL Kft. végez, magá-
ban foglalja nemcsak egy játszópark kialakítását, hanem
megújul a teljes zöldfelület, sõt, továbbiakat is létesíte-
nek. Jelenleg a Mák, a Géza, a Nefelejcs és a Hunyadi

utcák által körbeölelt területen területelõkészítési munká-
latok zajlanak (képünkön), de a tervek szerint a fejlesztés-
sel november végére elkészülnek.

– A projekt részeként az érintett területen egy többkor-
csoportos, sokfunkciójú játszótér épül, ami két, homok
eséscsillapító felülettel ellátott játszórészbõl áll majd. Eze-
ket burkolt pihenõ és gyalogút fogja kettéválasztani.

Padokat, asztalokat, hulladékgyûjtõket és információs
táblákat helyeznek ki, a gépjármû-forgalmi út csatlakozá-
sánál pedig kerékpártárolót alakítanak ki.

TÉRFIGYELÕ KAMERÁK ÓVJÁK

Mint kiderült, a játszótér szélétõl gyalogút fog vezetni a
kiserdõig, ami a már meglévõ erdõn átvezetõ ösvényhez
csatlakozik majd. Mindemellett megújul a tisztás zöldfe-
lülete is. A játszóteret és a gyalogutat fasorok, facsoportok
fogják szegélyezni és cserjesorok határolni.

Az éjszakai megvilágításról pedig napelemes kandelá-
berek, a vagyonvédelemrõl térfigyelõ kamerák gondos-
kodnak majd.                                 (Szerzõ: Bruszel Dóra)

A TERVEK SZERINT NOVEMBER VÉGÉRE ÁTADJÁK
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LIBAZSÍROS KENYÉR ÉS SÜLT
LIBACOMB LESZ A HÉTVÉGI MENÜ

Ha még nem döntötte el, hogy mi legyen jövõ hétvé-
gén a menü, akkor segítünk: november 9-én, szombaton
Márton-napi vigasság lesz a Sóstói Múzeumfaluban, vagyis
terítékre kerül a libazsíros kenyér, a sült libacomb és töb-
bek között a libaaprólék-leves is.

Jövõ hétvégén nemcsak rali lesz Nyíregyházán, ha-
nem jön a Sóstói Múzeumfalu idényzáró programja is, a
már hagyományos Márton-napi vigasságok. November
9-én, szombaton 10 órakor kezdõdik a vendégfogadás,
libazsíros kenyérrel és újborral várják majd az érdeklõ-
dõket, de a népi gasztronómia kedvelõi – egyéb finom-
ságok mellett – megkóstolhatják a sült libacombot és li-
baaprólék-levest, valamint az ínycsiklandó, kemencében
sült almát és tököt is.

ZENE IS KÍSÉRI MAJD A VIGASSÁGOT

Fél 11-kor lesz a megnyitó, majd a nyíregyházi Eszter-
lánc Északi Óvoda Kerekerdõ Tagintézményének „Így
tedd rá!” tánccsoportjának mûsorát, illetve a Dongó
Együttes „Libahistória” címû verses-zenés mesejátékát
láthatja a közönség. Fél 1-kor a faluközpontban álló re-
formátus templomba várják azokat, akik részt szeretné-
nek venni az istentiszteleten, hálát adva az õszi betaka-
rításért, különösen a szõlõért és a belõle készült újbor-

ért. Délután pedig újra lesz libaszépségverseny, táncház
és mesemorzsoló is. Közben: lámpáskészítés, kirakodó-
vásár, betûvetés lúdtollal és libahímelés is fogadja a ki-
látogatókat. A Márton-napi vigasságokra a 3 év alatti
gyermekek, valamint a Márton keresztnevû látogatók
belépõjegy vásárlása nélkül léphetnek be. A többiek 700
forintért tehetik ezt meg.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MÁRTON-NAPI RECEPTEK

LIBASÜLT
Hozzávalók/4 adag: 50 dkg  libahús 

(egész libacomb), 4 kk.  só, 1 kk.  bors 
(frissen õrölt), 3 ek.  napraforgóolaj, 9
gerezd  fokhagyma, 2 közepes fej  vörös-
hagyma, 1 dl  fehérbor  (vagy víz), 1 ek. 
napraforgóolaj  (a tepsi kikenéséhez).

Elkészítése: Bekapcsoljuk a sütõt 170
fokra. A fûszereket jól elkeverjük az olaj-
ban. A megtisztított és szárazra törölt
combokat középen elvágjuk, óvatosan

beirdaljuk. Ezután a sós-borsos olajjal jól
bemasszírozzuk a húst, és a picit meg-
olajozott tepsibe rakjuk. Köréjük rendez-
zük a megpucolt fokhagymagerezdeket,
a negyedekre vágott hagymát és meglo-
csoljuk borral. Alufóliával lefedjük és kb.
2 órára betesszük a sütõbe. Végül az
omlós comboknak a pirításhoz kb. 15
perc szükséges 200 fokon, alufólia nél-
kül.

(Forrás: nosalty.hu)

LIBAAPRÓLÉK-LEVES
Hozzávalók: 1 kg libaaprólék, fél kg

leveszöldség (sárgarépa, fehérrépa, vö-
röshagyma, kelkáposzta, zeller, karalá-
bé), só, néhány szem egész bors, a tála-
láshoz lúdgége tészta.

Elkészítés: A jól megmosott aprólékot
hideg vízbe tesszük fel fõni, két teáska-
nál sóval felforraljuk, majd egész kicsire

vesszük alatta a lángot. A habot szûrõvel
eltávolítjuk a tetejérõl. Úgy egyórányi
fõzés után bezöldségeljük, és további
másfél-két órán át fõzzük úgy, hogy ép-
pen csak gyöngyözzön a leves. Ha a hús
megpuhult, kanalanként merve a levest,
leszûrjük. Érdemes a keletkezett és eset-
leg túl sok zsírt leszedni a tetejérõl.
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ANGYALSZÁRNYAK HIRDETIK A MEG NEM SZÜLETETT
MAGZATOK ÉS KORÁN ELHUNYT GYERMEKEK EMLÉKÉT

Szinte minden nõ álma, hogy egyszer anya lehessen.
Mikor az ember pozitív teszttel a kezében beleéli magát,
hogy ez sikerült is, úgy érzi, övé a világ. De van, hogy a
mérhetetlen boldogságot kegyetlen szomorúság követi:
a vetélés sokkal gyakoribb, mint amennyit beszélünk róla,
pedig hamar kiderülhetne: a környezetünkben nagyon sok
olyan nõ van, aki már mindezt át- és megélte.

A köztudatban úgy él, hogy a vetélés ritka dolog és a
kismamák is megpróbálnak nem tudomást venni errõl, a
statisztika azonban egészen elrettentõ számot mutat: min-
den negyedik terhesség a magzat elvesztésével végzõdik,
tehát legalább a nõk 25 százaléka vetélt már el. Ilyenkor a
vigasz szinte mindig ugyanaz a pár mondat: „Lesz má-
sik”, „Fogadd el, még nem jött el az ideje”, „Legköze-
lebb sikerülni fog”. Egy baba elvesztése azonban hatal-
mas trauma, akkor is, ha még nem jött világra...

KÖZÖSSÉGI TERET ALAKÍTOTTAK KI
Pénzes Tibortól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Te-

metkezési Kft. ügyvezetõjétõl megtudtuk, ezidáig a nyír-
egyházi Északi temetõ nem rendelkezett olyan közösségi
térrel, melynél a meg nem született magzatok és a korán
elhunyt csecsemõk hozzátartozói szeretteikre emlékezve
leróhatták volna kegyeletüket. Mindenszentek és halottak
napja közeledtével azonban ezt most pótolták.

LAKOSSÁGI KEZDEMÉNYEZÉSRE
– Az Északi temetõben, a Korányi Frigyes utcai ravatalozó

szomszédságában kialakítottunk egy emlékhelyet, mely több-
éves elõkészítõ munkát követõen lakossági kezdeményezés-
re, a történelmi egyházak erkölcsi és a „Nyíregyháza Temetõ-
iért Közalapítvány” szakmai támogatása mellett valósult meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata is – átérez-
ve annak fontosságát – a kezdeményezés mellé állt és közel
1,5 millió forint forrást biztosított hozzá. A Venczel család pe-
dig egy carrarai márvány szobrot adományozott, mely egy
angyalszárnyak között fekvõ kisdedet ábrázol gránit talapza-
ton – hangsúlyozta az ügyvezetõ. A kegyeleti feltételeknek
megfelelõ közösségi tér segítheti a gyász feldolgozását, hely-

színt biztosíthat arra, hogy a gyászolók elhelyezzék a kegyelet
virágait és meggyújthassák az emlékezés lángjait a meg nem
született magzatokért és a korán elhunyt csecsemõkért.
(Mindenszentek és halottak napja alatt a temetõt érintõ
változásokról olvashatnak a legutóbbi számunkban, vala-
mint a nyiregyhaza.hu oldalon.)

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

KRIZANTÉM: HAMAR KINYÍLT, AZ ÁRA PEDIG ZUHAN
A halottak napi, mindenszenteki idõszak legnépszerûbb

virága a krizantém. A nagyvirágúakból a becslések sze-
rint 12–13 millió szál fogy el ilyenkor, a közepesekbõl
pedig 1,5–2 millió. Míg korábban a fehér színû volt a „di-
vat”, manapság a zöld és a kétszínû a legkelendõbb. A
nagy meleg miatt azonban a vártnál hamarabb kinyíltak,
már a hét elején is tele volt velük a piac, az áruk pedig
egyelõre folyamatos zuhanásban van.

Hétvégén pénteken mindenszentek, majd szombaton
halottak napja, milliók kelnek útra, hogy meglátogassák
elhunyt szeretteik sírját és leróják kegyeletüket egy-egy
szál virággal, mécsessel. A jó idõ miatt az elmúlt hétvé-
gén is megnövekedett forgalmat lehetett tapasztalni a te-
metõk körül, aki tehette, rendbe tette már akkor a sírokat.
Bár a virágárusok is tapasztaltak némi mozgolódást, de
igazán közvetlenül mindenszentek elõtt és a napján indul
be a nagy roham – várhatóan.

ÉVEK ÓTA STAGNÁLT
A termelõk azt mondják, a szokatlanul nagy meleg mi-

att hamarabb kezdett el kinyílni a krizantém, ezért is for-
dulhatott elõ, hogy már hétfõn a Búza téri piaccsarnok-
ban a korábbi 4-5 árus helyett, háromszor annyian pró-
báltak megszabadulni virágaiktól. Ráadásul az árak, an-
nak ellenére, hogy kisebb-nagyobb eltérésekkel évek óta
stagnáltak, tehát gyakorlatilag már 3-4 évvel ezelõtt is
ugyanennyiért lehetett krizantémot vásárolni minden-
szentek és halottak napja elõtt, most mély zuhanásban
vannak.

VAN, AMI ELADHATATLAN
– Azt tapasztaljuk, hogy eddig a kisebb fejû krizanté-

mokat keresték a vásárlók, ezeket 100 forint körül lehetett
eladni. Õk azok, akik hamarabb kimentek megtisztítani a
sírokat és nem szerették volna üresen hagyni azokat. A

többire viszont még eddig nem volt óriási kereslet, ráadá-
sul sokan is árulunk. A nagy meleg miatt szinte mindenki-
nek hamarabb kinyílt a virág, és aki csak tudja, megpró-
bál tõle megszabadulni. Csakhogy a vevõknek sem kell,
ami már túl van nyílva és üres a közepe – árulta el az
egyik termelõ.

A hét elején a Búza téri piaccsarnokban 100 és 300
forint között mozgott a krizantém ára, azonban nem le-
het stagnálásról beszélni, az árak napról napra zuhan-
nak.

NYITVA LESZ A PIAC

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt vásár-
lókat, hogy 2019. november 1. napján a Búza téri piac-
csarnok, az Örökösföldi Örökös Piac és a Korányi Fri-
gyes utcai Jósavárosi Piac a mindenszenteki virágárusí-
tás idejére nyitva tart 6.00 órától. A Tokaji úti vásártér
zárva lesz.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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TUDATOS ÉPÍTKEZÉS AZ UKRÁN TURISZTIKAI PIACON
EGYRE TÖBB TURISTA ÉRKEZIK NYÍREGYHÁZÁRA

Egyre ígéretesebben alakul az Ukrajnából érkezõ tu-
risták, valamint a vendégéjszakák száma Nyíregyházán,
hiszen a vendégforgalmi adatok az elmúlt hét évben több
mint 75 százalékkal emelkedtek. A számadatok növeke-
déséhez hozzájárul az is, hogy 2017 júniusa óta vízum
nélkül utazhatnak az ukrán állampolgárok az Európai
Unió országaiba, de a sikerhez több kell: egy nagyon át-
gondolt és tudatos marketingtevékenységre van szükség
ahhoz, hogy az ukrán vendégek utazásuk célpontjául
Nyíregyházát válasszák.

Látnivalókban és élményekben nincs hiány a szabolcsi
megyeszékhelyen: a 2015-ben és 2018-ban Európa leg-
jobb állatkertjévé választott Nyíregyházi Állatpark vagy
az ötcsillagos Aquarius Élmény- és Parkfürdõ elsõdleges
turisztikai attrakciói a városnak. Emellett a belváros bája
és Sóstógyógyfürdõ szépsége, a kulturális attrakcióink (a
felújított Sóstói Múzeumfalu, mely Magyarország legna-
gyobb regionális szabadtéri múzeuma vagy az Év Múzeu-
mává választott Jósa András Múzeum) mind népszerû
vonzerõvel bírnak és egyre több turistát csábítanak ide az
ország távolabbi részeibõl, illetve külföldrõl egyaránt.

CÉLKERESZTBEN
A TÁVOLABBI NAGYVÁROSOK IS

A határon túli küldõpiacokra kiemelt figyelmet fordít a
város, hiszen évek óta folyamatosan jelen van különbözõ
testvér- és partnervárosi rendezvényeken, külföldi kitele-
püléseken is. Ukrajna vonatkozásában a korábbi években

zömmel a kárpátaljai területekre koncentrálódtak a be-
mutatkozások, de a tavalyi évben elõrelépés történt, és
ezúttal távolabbi nagyvárosok is célkeresztbe kerültek.

INTENZÍV AZ ÉRDEKLÕDÉS
A Magyarország Ungvári Fõkonzulátusa által szerve-

zett II. hUNGary Festet követõen 2018 nyarán egy nagy-
szabású turisztikai workshopot tartott városunk különbö-
zõ utazási irodák vezetõinek, touroperátoroknak, turiszti-
kai szakembereknek és a média képviselõinek Lemberg-
ben. A szakmai program során intenzív érdeklõdés mutat-
kozott Nyíregyháza turisztikai kínálata iránt, üzleti tárgya-
lások folytak az utazási irodák és a helyi szakemberek
között, továbbá egyeztetõ megbeszélések a két város pol-
gármesterei között az együttmûködés lehetõségeirõl. Ez-
zel egyidõben színes és figyelemfelkeltõ óriásplakátok je-
lentek meg a 360 kilométer távolságra található Ivano-
Frankivskban is.

HÍRT ADTAK A
KÜLFÖLDI SZAKMAI PORTÁLOKON

2018 szeptemberében – a Tirpák Fesztivál idejére idõ-
zítve – a workshop folytatásaként egy Lembergbõl érkezõ

study tour látogatott hozzánk, akik testközelbõl ismerked-
hettek meg Nyíregyháza turisztikai attrakcióival, szállás-
helyeivel és turisztikai fejlesztéseivel. A tanulmányút so-
rán szerzett élményeikrõl különbözõ szakmai portálokon
adtak hírt, segítve Nyíregyháza nevének megismerését.

 KIJEVBEN IS
Idén februárban még messzebbre jutott városunk, hi-

szen ezúttal már az ukrán fõváros, Kijev volt a következõ
állomás. Az utazás apropója az volt, hogy Kijevben ren-

dezték meg az International Hospitality Awards nemzet-
közi szállodai verseny díjátadóját, melyre a Hotel Pangea
is meghívást kapott, hiszen az Európában egyedülálló te-
matikus állatkerti szálloda két kategóriában is a nyertes
jelöltek között volt. A kijevi út másnap egy szakmai prog-
rammal folytatódott, amelynek Magyarország Kijevi Nagy-
követsége adott otthont, és amit ismét óriási szakmai és
médiaérdeklõdés övezett. A bemutatkozás egyik célja
ezúttal is az volt, hogy ne csak a határmenti területekrõl,

hanem a távolabbi ukrán régiókból is emelkedjen a turis-
ták száma, illetve minél több vendégéjszakát töltsenek
nálunk.

KIADVÁNYOK ÉS ÓRIÁSPLAKÁTOK
Májusban a Kárpát-melléki régió legjelentõsebb gaz-

dasági és kulturális központjában, Ivano-Frankivszkban
mutatkozott be egyedüli külföldi kiállítóként Nyíregyhá-
za, ahol ukrán nyelvû kiadványokkal népszerûsítette a
város és a Nyírség kínálatát a Nyíregyházi Turisztikai

Nonprofit Kft. Az ukrán Ivano-Frankivszk és Nyíregyháza
közötti partnervárosi kapcsolat idén már 15 évre nyúlik
vissza, ez alkalommal ott újabb óriásplakátok jelentek meg,
de ezúttal az azonos távolságra lévõ Lembergben is talál-
kozhatott plakátokkal a két város közel egymillió lakosa.

AZ ÚJ HOTEL IS HOZZÁJÁRUL
A NÖVEKEDÉSHEZ

Az ukrán megjelenések és bemutatkozások során ha-
talmas segítséget nyújt Nyíregyházának a külképvisele-
tekkel való kiváló kapcsolat. A konzulátusok, illetve a
nagykövetség jelentõsen megkönnyíti egy-egy bemutat-
kozás során a szervezést. Kitûnõ példa erre a korábbi
workshopok mellett a hUNGary Fest, a Tureurocentr-Kár-
pátalja turisztikai kiállítás, illetve a legutóbbi 10. Bor- és
Sajtfesztivál Lembergben, ahová Magyarország Ungvári
Fõkonzulátusának a segítségével jutottunk el és arattunk
óriási érdeklõdést. Nyíregyháza folyamatosan és nagyon
dinamikusan fejlõdik, az újdonságokkal tudatosan céloz-
zuk meg a külföldi – köztük az ukrán – piacot. Célunk,
hogy minél többen ismerjék meg Nyíregyháza nevét, és
tovább növekedjen az Ukrajnából érkezõ turisták és ven-
dégéjszakák száma. A statisztikai adatok szerint igen jó
úton haladunk, melynek további növekedéséhez valószí-
nû, hogy hozzájárul a most átadott Hunguest Hotel Sós-
tó**** nyitása is – tájékoztatta szerkesztõségünket Furkóné
Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetõje.
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ÉLET A SÖTÉTBEN: „NEHÉZ ÉS FÁJ, DE EL KELL FOGADNOM”
DJ SZERETNE LENNI A NYÍREGYHÁZI LÁTÁSSÉRÜLT FIÚ

„KÉT KEZEM MEGVAN HOZZÁ, CSAK
SZEMEM NINCS”

Misi jelenleg az Esélycentrum vegyes üzemében dol-
gozik, mellette azonban éjjel-nappal zenél. Megtanulta
azt, ami még az egészséges ember számára is kihívást je-
lentene.

– Az Esélycentrumban fogvájókat pakolunk tégelyek-
be, illetve dobozt hajtogatunk neki. A címkét viszont már
nem tudjuk felragasztani rá, mert ahhoz látni kellene. Ez
kellemetlen, mert megcsinálják helyettem azt, amit egyéb-
ként én is megtudnék, hiszen ott van hozzá a két kezem,
csak szemem nincs...

LEMEZLOVAS AKAR LENNI

Misi vezetett mûsort iskolarádióban, vállalt kisközössé-
gi bulit és hangosítást, a legújabb projektje pedig, hogy
lemezlovas lehessen. Van keverõpultja, CD-lejátszója, mik-

rofonja, fülhallgatója, töménytelen mennyiségû zenéje, és
már úton vannak a hangfalai és az erõsítõje is.

– Nagyon sok mindent meg kellett és meg kell tanul-
nom ahhoz, hogy Dj lehessek. A kezdet nagyon nehéz
volt, sok idõt vett el az életembõl és csak látó segítségével
tudtam csinálni. Mára ez már nem így van. Nekem a zene
egyenlõ a kikapcsolódással, a megnyugvással, a szórako-
zással, és persze a pihenéssel.

PÉLDAKÉPEI A SUNSHINE DJ-K
– A zenéket általában az iPhone-om segítségével

töltöm le, ezt egyébként egy pályázaton nyertem,
vagy a számítógépemen, amin van egy beszélõprog-
ram – képernyõolvasó. Példaképeim a Sunshine FM
lemezlovasai, akik már egyben jó barátaim is. Au-
gusztus végén például meghívtak és én indíthattam
be a bulit a rádió születésnapján. Ez volt az elsõ nagy
durranásom. Sokan kérdezték elõtte, hogy nem fé-
lek? Mi van, ha valamit rosszul csinálok és több tu-
cat ember ott áll majd a színpad elõtt, a síri csend-
ben? Én azonban azt feleltem, hogy nem tartok ettõl.
El kell tudni engedni a félelmeket, bízni kell abban,
hogy képes vagyok rá.

ESKÜVÕKÖN IS ZENÉLNE

– Szeretnék a jövõben kisebb házibulikban, szülina-
pokon, vagy esküvõkön zenélni. Érdekel a diszkózás is.
Sajnos Nyíregyházán és Debrecenben már biztosan nem
tudnának megmûteni, pedig ha 50 százalékban visszajö-
hetne a látásom, akkor tudnék egyedül közlekedni, tö-
megközlekedési eszközre felszállni, vagy akár még bi-
ciklizni is.

„LE KELL KÜZDENI”

– Hogy mit tanácsolnék azoknak, akik nem merik
megvalósítani az álmaikat, mert õk is látássérültek?
Le kell küzdeni a félelmet. Az, hogy nem látunk, csak
egy állapot. Tudom, tele van nagyon sok nehézséggel,
de valamit csinálni kell. Otthon ülni a négy fal között,
azt nem szabad. Élni kell az életet.

Misitõl a beszélgetés végén megtudom, hogy a jövõre
nézve már van 8 esküvõi felkérése, ahol Dj-ként fog ze-
nélni és úgy tûnik, hogy egy számára nagyon kedves
lánnyal is sikerült megismerkednie. A körülötte lévõ em-
berek pedig azt mondják: „õ a legszebb”.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A korábban Nagycserkeszen élõ, de most nyíregyházi,
26 éves Szuhánszki Mihály látszólag semmiben nem kü-
lönbözik kortársaitól: lelkes, célratörõ, úgy mint mi, min-
dennap elmegy dolgozni és szeretne szerelmes lenni.
Csakhogy õ, ha munkába igyekszik, akkor mindig valaki
elkíséri, párt pedig elsõsorban nem a külsõ jegyek alap-
ján választ magának, hanem a belsõ értékekre figyel. Misi
csecsemõkora óta látássérült, 18 éves kora óta – addig 5
százalékot látott – pedig teljes sötétségben él. Ennek el-
lenére vannak álmai és meg is fogja azokat valósítani: Dj
szeretne lenni...

Ragyogó fények, sárguló falevelek, hajnali pára. Bár kora
reggel sokszor nehézkes munkába sietni, kétségtelen: cso-
dálatos a természet kora õsszel (is). Becsukni a szemünket
és a párás reggel után megérezni arcunkon az elõbújó
nap erejét, igazi energiával tölt fel. Sokszor azonban ész-
re sem vesszük, ami mellett elrohanunk. Mi azonban azért
nem, mert „nem akarjuk látni”, Misi pedig, mert „nem
tudja”. Csecsemõkora óta látássérült, sokáig azonban 5
százalékot látott, mostanra viszont ez teljesen megszûnt.
Ennek ellenére ugyanúgy éli az életét, mint mások. Sõt,
akaraterejének köszönhetõen sokkal nagyobb dolgokat tud
véghezvinni.

„VAN, AMITÕL EL KELLETT BÚCSÚZNOM”

– Látássérültként az a legnehezebb számomra, hogy
nem látom, ami körülöttem van – kezdte a beszélgetést. –
Persze, sok mindent megtanultam az évek folyamán, de
vannak, amiktõl egyszerûen el kellett búcsúznom. Férfi-
ként például hiába szeretnék forrasztani, vagy autót ve-
zetni, ezt egyszerûen nem tudnám megoldani. Közleked-
ni is csak segítséggel vagyok képes. Bár voltak ilyen jelle-
gû óráim, megmutatták, hogy kell egyedül áthaladni a
zebrán, vagy buszra felszállni, de egyelõre pályázat híján
ezt nem tudom folytatni. Tapogatás alapján tudom, hogy
mi van körülöttem. Az szokott nehézséget okozni, ha va-
lamit átalakítanak, akkor újra meg kell tanulnom mindent.

VAN, HOGY HÁTRÁNYT JELENT

– Hátrány az, hogy nem látok. Forrasztani nem tu-
dok, autót vezetni nem tudok. Látóként az emberek
egyik pillanatban itt, a másikban ott teremnek. Nálam
ez nem így mûködik, hiszen mindent meg kell elõre
terveznem és szükségem van valakire, aki elkísér.
Rossz, meg fáj, de el kell fogadnom. Amíg az orvostu-
domány nem fejlõdik, ez vár rám.
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RALLY RALLY

ÉRKEZNEK A SZTÁROK (IS) – JÖVÕ HÉTEN RALLY EURÓPA-BAJNOKSÁG NYÍREGYHÁZÁN
FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA ÉS LEZÁRÁSOKRA KELL SZÁMÍTANI

Néhány nap múlva bajnokot avatnak majd a szabolcsi
megyeszékhelyen, ugyanis nyíregyházi központtal rende-
zik meg november 8–10. között a Rally Európa-bajnoksá-
got. Mivel több mint száz versenyzõre, stábokra, és több
tízezer érdeklõdõre kell számítani, ráadásul belvárosi
gyorsasági futam is lesz, ezért forgalomkorlátozások és
útlezárások tarkítják majd a hétvégét.

Nehéz lenne elfelejteni azt a tavaly novemberi ködös
estét, amikor raliautók és tömegek lepték el a belvárost.
150 versenyzõ autójának motorja bõgött fel és méret-
tette meg magát az I. Nyíregyháza Rallyn. A verseny
igazi kuriózum volt, hiszen akkor rendezték meg elõ-
ször, I. Nyíregyháza Rally néven. A tét pedig nem volt
kicsi! A Truck Race Promotion Kft. és a Kelet-Autósport
Kft. ugyanis ezzel pályázott az Európa-bajnoki verseny
megrendezésére, 2019-tõl ötéves idõtartamra. Azóta
pedig már tudjuk: a FIA Nemzetközi Autósport Szövet-
ség illetékesei elégedettek voltak a verseny lebonyolítá-
sával, így szabaddá vált az út az Európa-bajnoki futam
megszervezésére.

A KONTINENS LEGJOBBJAI

Idén november 8–10. között a kontinens legjobbjainak
viadalát láthatjuk Nyíregyházán (is). Azt már biztosan tud-
ni lehet, hogy az ERC legsikeresebbjei, köztük a bajnoki
trófea megszerzésére még esélyes három páros várhatóan
rajthoz áll a Rally Hungary elnevezésû versenyen. Az
összetett pontversenyben hét futam után a brit Chris
Ingram–Ross Whittock (Skoda Fabia R5) kettõs vezet 135
ponttal, második a 116 pontos lengyel Lukasz Habaj–
Daniel Dymurski (Skoda Fabia R5) duó, míg a harmadik
helyen az orosz Alekszej Lukyanuk–Alekszej Arnautov
(Citroën C3 R5) páros áll 107 ponttal.

VASÁRNAP BELVÁROSI GYORSASÁGI

Az Európa-bajnoki futam útvonala a tavalyi Nyíregy-
háza Rallyhoz hasonló lesz, 80 százalékban változat-
lan marad. A szervizparknak (Nyíregyháza, Tokaji út 4.
szám alatt található vásártér – nagybani és zöldségpiac
– területe ad otthont, ezért 9-én és 10-én a vásártér egé-
sze zárva tart), a rajtnak és a célnak is (rajtceremónia
vasárnap este hat órakor a Kossuth téren) Nyíregyháza

ad majd otthont, a Zemplénben, illetve a tokaji régió-
ban pedig a gyorsaságik lesznek. A pénteki – november
8-án 18 órakor kezdõdik a Kossuth téren – rajtceremó-
nián túl, idén november 10-én, vasárnap délben kezdõ-
dik a gyorsasági szakasz futama Nyíregyházán (az út-
vonalat lásd a térképen).

START A KÁLMÁN UTCÁBÓL

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, érin-
ti a Luther házat, egy újabb nagy kanyart követõen kö-
vetkezik 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 végül a Bocs-
kai utca hosszabb szakaszának teljesítését követõen ér-
nek be a célba.

KERÜLJÉK AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZOKAT

A Rally Hungary Európa-bajnokság miatt jövõ hétvégén
forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani, ami
érinti a buszok közlekedését is (az errõl szóló tájékozta-
tást kövessék figyelemmel a nyiregyhaza.hu weboldalon).
A nyíregyházi belvárosi gyorsasági futam ideje alatt le lesz
zárva vasárnap reggel 7.30 és este 18.00 óra között a

– Szent István utca,
– Közép utca,
– Bocskai utca,
– Hunyadi utca,
– Szabadság tér,
– Bercsényi utca,
– Kálvin tér,
– Ér utca,
– Szarvas utca,
– Debreceni út.

LÁTVÁNYOS NÉZÕI PONTOK

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.

Szurkolói pontok (a térképen sárga színnel jelölve):
– Kossuth tér,
– Zrínyi Ilona utca,
– Országzászló tér,
– Luther utca.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A lezárással érintett útszakaszokon a forgalmat rendõrök
irányítják. A szervezõk felhívják a lakosság figyelmét, hogy
a verseny útvonalára senki sem engedhetõ be, de a kör-
nyezõ utcákba a rendõr vagy a biztonsági személyzet tag-
jai – a lakcímkártya bemutatása ellenében – az ott lakókat
beengedik. Kérnek mindenkit, hogy vasárnap, az érintett
idõpontban a belvárost csak gyalogosan közelítsék meg, a
jármûvek közlekedésre a körutat és az azon kívül esõ út-
szakaszokat használják. Ebben az idõszakban azok a he-
lyi és helyközi autóbuszjáratok, amelyek útvonala érinti a
rali útvonalát, terelõ útvonalon közlekednek. A járatok
minden érintett helyi-helyközi megállóban megállnak.

NEM LEHET PARKOLNI

November 9-én, szombaton estétõl a belvárosi gyorsa-
sági szakasz útvonalán, illetve itt az érintett utcákban már
parkolni nem lehet, a tilosban parkoló autókat elszállítják.

INGYENESEN LÁTOGATHATÓ

Az Eb ünnepélyes megnyitója, a rajtceremónia, a
shakedown, kvalifikáció, a szervizpark, a belvárosi kör-
gyorsasági és a céldobogó, díjátadó ceremónia ingye-
nesen lesz látogatható, azonban az összes többi hely-
színre már egy úgynevezett Rally Passt kell váltani.

(bizonyos szakaszai)
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MAKER FAIRE RÓMA, EGY HÉT A FENNTARTHATÓSÁG ÍGÉRETÉVEL
A Bánkirobot Team immár negyedik alkalommal ka-

pott meghívást a legnagyobb európai innovációs esemény-
re, amelynek Róma adott helyet. A technológiai innová-
ciónak szentelt vásáron 600 projekt vett részt 40 ország-
ból, megtöltve hét hatalmas kiállítópavilont.

A vásáron rengeteg helyet szenteltek a körkörös gazda-
ságnak, a biogazdálkodásnak, a zöldépítésnek, a greentech-
nek, és általánosságban azoknak a kezdeményezéseknek,
technológiáknak és termékeknek, amelyekben az innová-
ció sokat tehet a környezet megóvása érdekében. A fenn-
tarthatóság mellett a pavilonokban helyet talált a robotika
és a mesterséges intelligencia, a dolgok internete (IoT), a
virtuális és kiterjesztett valóság, a tér, illetve a kortárs mû-
vészet technológiája és az okos sporteszközök is.

A fenntarthatóság összhangban áll a szervezõk cél-
kitûzéseivel: az esemény nemcsak mûanyagmentes
(csak komposztálható poharak és edények kerülnek fel-
használásra), hanem szénsemleges. Ez azt jelenti, hogy
a vásár során kibocsátott, üvegházhatást okozó gázok
hatását kompenzálták egy erdõ ültetésével, és csak
megújuló forrásokból elõállított energiát használtak fel.

KÖZÉPISKOLÁK IS KIÁLLÍTÓK

A 2019-es vásáron 55 projekt volt található, amelyet
olasz és nem olasz középiskolák mutattak be. Az iskolá-
kat az Oktatási Minisztériummal együttmûködésben ki-

alakított felhívás útján választották ki. Minden kiválasz-
tott intézmény kapott egy ingyenes kiállítási helyet, ahol
a jövõre vonatkozó elképzelését a közönség számára is
megmutathatta. Az iskolai projektek között voltak nagyon
meghökkentõek, például az, amelyikben a mûanyago-
kat elfogyasztó hernyó gubójából selyem készült, ez egy
újszerû bioátalakítása volt az anyagoknak.

AKTUÁLIS TÉMÁVAL

A Bánkirobot Team az NYSZC Bánki Donát Mûszaki
Középiskolájának innovatív fejlesztésekkel foglalkozó kis
csapata. Ebben az évben az Every breath You take címû

pályázati anyagukat nyújtották be. A téma aktuális, hiszen
városunkban is gondot okoz a szálló por, így ennek méré-
se segítené a szakembereket a szennyezõ források azono-
sításában, és a szennyezés térbeli és idõbeli sajátosságai-
nak megismerésében.

Az eszköz fejlesztõje Halász Tony 11. osztályos tanuló
volt, akinek munkáját sokan segítették. Zsigó Miklós az
angol nyelvû kiállítási anyag elkészítésében segédkezett,
míg Zsigó Zsolt volt a mentortanár.

A kiállításra a Nyíregyházi Szakképzõ Centrum és a
Bánkis Diákokért Alapítvány támogatásával jutott el a
csapat.

EURÓPAI SZAKKÉPZÉSI HETET TARTOTTAK
A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

kola – mint a Bánki –, maga az intézménynek van egy
sugallata, egy szellemisége, és olyan szakmailag képzett
tanári kara, aki a diákokban ezt a szellemet el tudja ültet-
ni. Ezekkel a szakmákkal a mai világban jó kereseti lehe-
tõséggel, és fejlõdõképes lehetõséggel tudnak találkozni
és érvényesülni az életük során – emelte ki Tanyi Gábor, a
Rumed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szervizvezetõje.

Tanyi Gábor a Bánki Mûszaki Szakközépiskolából indult,
forgácsoló szakon végzett. Élete a csapágyak körül forog.
Tanulmányai után mûszaki tanárként kapcsolatot tart régi
iskolájával, és cégével részt vesznek a szakképzésben.

– Óvodásoknak, általános és középiskolásoknak kiírt
versenyek díjait adjuk át. A Szakképzés Nagykövete cí-

met olyan volt tanulók kapják, akik valamely tagintézmé-
nyünkben szereztek szakképesítést, és késõbbi szakmai
életútjukkal, karrierjükkel példaképek lehetnek a mai fia-
talok számára –  mondta Gurbánné Papp Mária, a Nyír-
egyházi Szakképzési Centrum fõigazgatója.

Reméljük, a 9 díjazott életútja révén jönnek majd a szak-
képzésbe az általános iskolások és találnak olyan szak-
mát, amiben sikeressé válhatnak, mondta a fõigazgató.

Kiállítás, állásbörze, iskolai rendezvények, pályaorien-
tációs napok szerepeltek az Európai Szakképzési Hét prog-
ramjában, melynek zárása volt a szakma nagyköveteinek
köszöntése.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Méltóképpen emlékezett Nyíregyháza az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 63. évfordulóján. A keddi
koszorúzássorozatot követõen szerdán a Váci Mihály
Kulturális Központban tartották az önkormányzati ün-
nepséget, ahol a Vasvári gimnázium diákjai adtak ün-
nepi mûsort Rácz István tanár úrra emlékezve. A meg-
emlékezés a Hõsök terén folytatódott, ahol a résztve-
võk az ’56-os emlékmûnél hajtottak fejet.

Halász Tony, Zsigó Miklós és Zsigó Zsolt

AZ '56-OSOKRA EMLÉKEZTEK

A közelmúltban rendezték meg a Nyíregyházi Szak-
képzési Centrumban az Európai Szakképzési Hét esemé-
nyeit, melynek záró aktusa a szakma nagyköveteinek kö-
szöntése, illetve az óvodásoknak, általános és középisko-
lásoknak hirdetett pályázat eredményhirdetése volt.

Az idei Európai Szakképzési Hét örvendetes eseménye,
hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum egyik kiemelt
partnere, a Hot and Cold Kft. Helsinkiben vehette át a
Szakképzés Európai Hete központi rendezvényén a Szak-
képzés Kiválósága Díjat.

– Cégünk három éve kezdett a duális képzés keretein belül
szakmai oktatással foglalkozni Tiszalökön. Telephelyünkön
szakképzõ centrumot építettünk fel, melyben 177 tanuló ok-
tatásával foglalkozunk. Az építõipar hiányszakmái nálunk fel-
lelhetõk: kõmûves, burkoló, festõ, csõszerelõ, hegesztõ,  asz-
talos-bútorasztalos területen találhatunk tanulókat – emelte ki
Benkõ Zoltán, a Hot and Cold Therm Kft. ügyvezetõje.

A megválasztott nagykövetektõl azt várják, hogy mint
jószolgálati nagykövetek vigyék hírét a Szakképzési Cent-
rum intézményeinek, küldjék azt az üzenetet, hogy érde-
mes a szakképzésben tanulni, életútjukkal, karrierjükkel
példaképek legyenek.

HÁLA ÉS KÖSZÖNET
– Van nagyon sok szépsége a szakmának, van nega-

tív élmény is, de mindig megéri, mert a hála, a köszö-
net, amit a betegektõl kapunk, az pozitív energiát ad
számunkra – tette hozzá Bodóné Erõs Rózsa, a Nyírbá-
tor Város Szociális Szolgálatának intézményvezetõje.

Így vélekedett az Egészségügyi Szakiskolából indult
ápoló, aki szegedi és pécsi egyetemi tanulmányai után
egyetemi oktató-ápolásvezetõ volt, de hivatása mindig a
betegágy mellé szólítja. 

SZÜKSÉG VAN JÓ SZAKEMBEREKRE
– Az én üzenetem az lenne, és szerintem a mai világ-

nak is az üzenete, hogy szükség van jó szakemberekre, és
ezt a szakmaiságot egy ilyen alapokkal bíró szakközépis-

Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum fõigazgatója
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TÖRTÉNELMI PILLANAT: MEGÉRKEZTEK AZ ELSÕ VENDÉGEK
MEGNYITOTTA KAPUIT A NÉGYCSILLAGOS HUNGUEST HOTEL SÓSTÓ

FOLYAMATOSAN EMELKEDIK
A FOGLALÁSOK SZÁMA

– Elkészült a ház teljes egészében, a szakmai munka
elõkészítését befejeztük és pénteken megérkezett az elsõ
vendég 10 óra 1 perckor. Ez egy történelmi pillanat. A
hotel egyik kiemelt különlegessége, hogy Sóstón helyez-
kedik el, szép környezetben, a másik pedig, hogy az él-
ményfürdõvel össze van építve, egyedülálló módon, így
akár fürdõköntösben is át lehet oda sétálni – mondta el
Fekete Gyula, a Hunguest Hotel Sóstó szállodavezetõje.

Pej Mai Marianna és párja Isaszegrõl érkezett az új négy-
csillagos szállodába, itt ünnepelték születésnapját.

– Korai érkezést választottunk a párommal azért, hogy
minél több idõt tudjunk eltölteni itt. Nagyon felvillanyozó
érzés az, hogy mi lehetünk az elsõk, akik birtokba vehet-
tünk mindent – tette hozzá Pej Mai Marianna.

A szállodába a foglalások száma folyamatosan emelke-
dik, már hétvégén is telt házzal mûködött, hasonlóan az
elõttünk állóhoz.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

Múlt hét pénteken megérkezett az
elsõ vendég a sóstói négycsillagos szál-
lodába. Hivatalosan is megnyitotta
kapuit Nyíregyháza legújabb és leg-
komplexebb szolgáltatást nyújtó, 123
szobás hotele. A beruházás  a Sóstó
Fejlesztési Program részeként, a Mo-
dern Városok Program keretében va-

lósult meg,  4 milliárd forintba került, amelybõl a kor-
mány 3,1 milliárd forintot biztosított.

Virágcsokorral kedveskedett az elsõ vendégeknek Fe-
kete Gyula, a Hunguest Hotel Sóstó szállodavezetõje.
Október 25-én nyitotta meg kapuit a létesítmény a nagy-
közönség elõtt. A hotel 123 szobával rendelkezik, kettõ a
mozgássérült vendégek számára lett kialakítva, 3 lakosz-
tály, 8 apartman, a kétágyasok közül pedig 40 összenyit-
ható. 250 férõhelyes konferenciatermet alakítottak ki, zárt,
fûtött folyosón közelíthetik meg a vendégek az élmény-
fürdõt, és a kert is különleges, de szintén ingyen használ-
hatják az épületben található infraszaunát, finn szaunát,
bioszaunát, és a jakuzzit is.

BÁRKI IGÉNYBE VEHETI AZ ÉTTERMET

A szálloda étterme nem kizárólag a vendégek ellá-
tását szolgája, bárki igénybe veheti szolgáltatásait.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 2., szombat 19.00 Mesél a bécsi erdõ, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad
November 4., hétfõ 14.00 Farkas vs. Piroska, Gombóc Artúr bérlet, Nagyszínpad

19.00 Mesél a bécsi erdõ, Kelet bérlet, Nagyszínpad
19.30 Tanár úr kérem!, Krúdy „C” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

November 5., kedd 14.00 Farkas vs. Piroska, Hébehó bérlet, Nagyszínpad
17.30 Sárkánylehelet – Szávai Viktória színésznõ Weöres Sándor estje, Bérletszünet,

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

November 6., szerda 10.00 Farkas vs. Piroska, Dumbó bérlet, Nagyszínpad
14.00 Farkas vs. Piroska, Kisherceg bérlet, Nagyszínpad
19.30 Tanár úr kérem!, Széchenyi „A” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

November 7., csütörtök 10.00 Farkas vs. Piroska, Hamupipõke bérlet, Nagyszínpad
14.00 Farkas vs. Piroska, Tudor bérlet, Nagyszínpad
19.00 Mesél a bécsi erdõ, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
19.30 Tanár úr kérem!, Széchenyi „B” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

ÚTKERESÕBEN – BESZÉLGETÉS OSVÁTH JUDITTAL
Osváth Judit két évvel ezelõtt diplomázott a Színház-

és Filmmûvészeti Egyetemen. Játszott mesében, készített
monodrámát, forgatott a Csak színház és más semmi so-
rozatban, eljátszotta Az ember tragédiája Éváját. Jelen-
leg itt, Nyíregyházán, a Farkas vs. Piroska elõadásban
alakítja magát a Farkast, váltott szereposztásban.

– Nem voltam az a típus, aki gyerekkora óta színésznõ
akart lenni – meséli –, inkább motoros rendõr... Nagyon
szerettem a meséket, tízévesen pedig elkezdtem
néptáncolni. A mai napig hallgatok népzenét, táplálko-
zom a népdalszövegekbõl, ezek nagyon emberi és õszin-
te érzésekrõl mesélnek. Majd a debreceni Ady Endre Gim-
náziumba jártam, dráma tagozatra, és úgy gondoltam, ha
itt volt ez az öt év, amikor a színjátszásról tanultam, vol-
tak drámaóráink, vizsgáink – miért ne próbálnám meg?
Igazán komollyá ez az elhatározás a második rosta után
vált bennem, azt hiszem. Úgy éreztem, ha õk komolyan
vesznek, akkor nem tehetem meg, hogy én ne vegyem
komolyan. Az utolsó fordulóra már úgy mentem, hogy igen,
színész szeretnék lenni.

– Hogy látod ma az egyetemi éveket?
– Az elején tele voltam megfelelési kényszerrel, elég

görcsös voltam. Nagyon késõn nõtt be a fejem lágya, ké-
sõn jöttem rá arra, hogyan kellene dolgozni, hogyan kel-
lene mûködni. Aztán ahogy telt az idõ, kezdtem lassan
megnyugodni, rátalálni az osztálytársaimra, beléjük ka-
paszkodni. Ez az intenzív együttlét, ez a szoros összezárt-
ság semmilyen más egyetemen nem történik meg. Voltak
nagy harcaink és egymásra találásaink, nagyon gonoszak
tudtunk lenni egymással, a szó legrosszabb értelmében,
ugyanakkor emberségesek is. Ez sokat alakít az emberen.

– Máté Gábor és Dömötör András osztályába jártál.
– Igen. Nagyon erõs rálátást kaptam tõlük magamra,

azt, hogy én mit jelentek emberileg, vagy épp mit nem
jelentek. Máté Gábortól sok méltóságot és tartást lehetett
tanulni; természetes tartást, azt, hogy ember vagyok, és
ezt minden körülmények között õrizzem is meg. Bármi
történik, próbáljak meg ne azonnal összetörni, de ha kell,
hagyjam magam felrobbanni. Egy idõ után egyfajta szem-
telen bátorsággal tudtam dolgozni – a hibáim ellenére,
vagy talán épp azért.

– Diploma után hogy folytatódott a pályád?
– Az elsõ évben szabadúszó voltam, sokféle munka

megtalált, egész nyáron forgattam. Nagyon élveztem az
„intézmény nélküliség” szabadságát. Majd egy évet töl-
töttem Fehérváron, és most újra szabadon próbálkozom.

Debrecentõl, sûrûbben járhatok haza, mint Pestrõl. Le-
szállok a Csapókert állomásnál, és máris visszatértem a
gyerekkorom színhelyére. De a munkát is nagyon élve-
zem, nagyszerû csapat jött össze. Már a próbák is adnak
egyfajta otthonosság érzést – most úgy érzem, az új em-
berekkel is könnyen hangot találtam.

– Szilágyi Bálinttal nem most dolgozol elõször.
– Bálint elsõ alkalommal az osztályunkkal készített egy

vizsgát. Késõbb, ötödévesként szerettem volna csinálni egy
monodrámát. Megkerestem Bálintot, és õ ajánlotta az Elsa
kisasszonyt alapanyagnak, Arthur Schnitzler novelláját.
Nagyon megfogott az, hogy õ, fiatal férfi létére, milyen
pontosan rálát egy nõi sorsra, a nõi lélekre.

– A Piroska-próbafolyamatról milyenek a tapasztala-
taid?

– A háromoldalas mesébõl Bálint írt egy harmincolda-
las szövegkönyvet, tele költõiséggel és humorral. Próbál-
ja azt is megmutatni, milyen világban élünk most, mi is
érdekli a fiatal generációt 2019-ben. Mindezt úgy, hogy
közben megtartja a mese alap mondanivalóját és értékeit,
sõt kiemeli azokat. Az én karakterem az úgynevezett el-
lenfél, aki mértani pontossággal térképezi fel a fõhõs gyen-
geségeit, majd a lehetõ leghatásosabb módon próbálja a
maga elõnyére fordítani. Okos, rafinált, jó humorú, per-
sze „nyomokban rosszindulatot is tartalmaz”. Mondjuk
úgy, igencsak árnyalt személyiség.

(Szerzõ: Sediánszky Nóra)

Osváth Judit
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Szeretem, ha van dolgom, de nagyon jó, ha ehhez nem
kell feltétlenül lekötnöm magam.

– Hogy érzed magad Nyíregyházán, milyen élményeid
vannak?

– Gyakorlatilag fél órára vagyok a szülõvárosomtól,
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak

részére történõ pénzbeli támogatás kézbesítésérõl

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal felnõtt-
nek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgy-
év november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, alapösszegû
pénzbeli támogatást folyósít.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzõje
annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév november 1-jén
fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, emelt összegû pénzbeli támo-
gatást folyósít.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (5) bekezdése alapján önkormányzatunk a
tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében 2019. novem-
ber 25-éig gondoskodik a jogosultak részére történõ folyósításáról.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési
értesítõt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról,
idejérõl. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követõ 10. munkanapig van mód-
ja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidõ eredménytelen elteltét követõen
az át nem vett küldemények az önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.

Az önkormányzat részére visszaküldött pénzbeli támogatás jogosultjait értesítõ
levélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyérõl és az ügyfél-
fogadási idõrõl.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosultsága, valamint hátrányos vagy halmozottan hát-
rányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
2019. november 1. napján fennállt, azonban a pénzbeli támogatást 2019. novem-
ber 30. napjáig nem kapták meg, azt legkésõbb 2019. december 4. napjáig jelezzék
a Nyíregyháza Megyei Jogú  Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centru-
mában, a 25-ös ablaknál.

További információ a 42/524-589-es telefonszámon kérhetõ.

Nyíregyháza lakossága folyamatosan nyomon követ-
hette a CityWalk projekt lépéseit az indulástól a díjáta-
dóig. A 16 nemzetközi partner együttmûködésével meg-
valósuló uniós pályázat nyíregyházi eleme közönségdíjat
nyert, célja pedig az, hogy egészséges környezetben,
egészséges emberek éljenek.

9 ország 17 partnere alkotta azt a konzorciumot, me-
lyet az Interreg Duna programban az Európai Unió finan-
szírozott 2,2 millió eurós költségvetéssel, célja pedig a
fenntartható városfejlesztés. 199-bõl 24 pályázatot válasz-
tott bírálásra a szakmai zsûri. Az európai közönségdíjat
nyert nyíregyházi gyalogosbarát, vagy „sétáló város” pá-
lyázat jó levegõt és fitt embereket célzott meg. 5 évvel
ezelõtt kezdõdött azért, hogy a hazai pályázatokon túl
brüsszeli és a V4-ek országaihoz kapcsolódva is sikereket
érjünk el.

SZERVES VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAM

– Ez a gyalogosbarát város koncepció nálunk szerves
városfejlesztési program. 10–15 olyan már megvalósult
projektet tudtunk mondani, melyeket ennek jegyében vé-
geztünk el. Éppen ezért volt ez ilyen hatásos. Jó érzés,
hogy nemcsak mi tudunk tanulni nyugat-európai városok
gyakorlatából, hanem õk is tanulhattak Nyíregyháza fej-
lesztési politikájából – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc
polgármester.

REGIOSTARS DÍJAT NYERT A CITYWALK PROJEKT
EZ OLYAN, MINT A FILMESEK OSCAR-DÍJA

GARANCIA A JÖVÕRE

Ezzel a díjjal berúgtuk az ajtót nemzetközi terepen.
Nagy elismerés és biztatás, garancia a jövõre, hogy újabb
pályázatokba fogadják be a nyíregyházi terveket. A
CityWalk projekt RegioStars díja a szakmában olyan, mint
a filmesek Oscarja. És azzal, hogy a közönség szavazott,

azt bizonyította, hogy az emberek értik, mirõl van szó. A
jógyakorlatok között példaértékû a pilot akció keretében
rendezett Dózsa György utcai gyalogos piknik. A város
10 pontján helyeztek el táblákat, mely utat mutat idõrõl,
lépésrõl, kalóriáról és káros anyagról.

ÉLÕ BEJELENTKEZÉS

Brüsszelben, a gálamûsor keretében többek között a
Nyíregyházán élõ Kézy Béla, a projekt vezetõ szakértõje,
a MEGAKOM Tanácsadó Iroda ügyvezetõje vette át a nem-
zetközi partnerek nevében a díjat.

Ezzel egy idõben az EU Nyíregyházát választotta az
élõ bejelentkezés helyszínéül, így a belgiumi történések-
kel együtt dr. Kovács Ferenc polgármester is átvette szim-
bolikusan a díjat.

– Lezárult a projekt, az Európai Unió, az EU Bizottság
és az európai emberek a RegioStars közönségdíjjal azt
mondták, hogy ez egy jó és fontos projekt. Ezzel a témá-
val foglalkozni kell. Az utóléte? Nyíregyháza hazai és
nemzetközi forrásokból további, a gyalogosbarát feltéte-
leket javító fejlesztéseket fog megvalósítani – emelte ki
Kézy Béla, a MEGAKOM Kft. ügyvezetõje, a CityWalk
projekt vezetõ szakértõje.

A jövõ feladata tehát a gyalogos, kerékpáros és közös-
ségi közlekedés feltételeinek folyamatos fejlesztése.

Bartók Dávid projektmenedzser, dr. Kovács Ferenc
polgármester és Kézy Béla, a MEGAKOM Kft. ügyveze-

tõje, a CityWalk projekt vezetõ szakértõje
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ÚJABB SZTÁREDZÕ ÉRKEZIK NÉPSZERÛ VOLT A MEDIBALL

Október elején Katus Attila alaposan
megmozgatta a nyíregyháziakat. A tréner
egyórás edzést tartott a Fitt-szüret kereté-
ben a Continental Arénában. Szép szám-
ban vettek részt az óráján városlakók, és
az edzõ nagyon örült annak, hogy Nyír-
egyházán ilyen sokan mozognak.

A sorozat folytatódik, november 5-én
Béres Alexandra látogat a megyeszékhely-
re, a Mozdulj Nyíregyháza! keretein belül.
A korábbi fitnesz világbajnok szintén nem
elõször tart órát Nyíregyházán, az elmúlt
évben is megtöltötte az Arénát.

– Szívesen jönnek hozzánk órát tartani
az edzõk, mert szerencsére mindig sokan
vannak, a nyíregyháziak fogékonyak a kö-

zös mozgásra. Volt, hogy kint -10 fokot mér-
tek, de a kapunyitás elõtt már tömegek vá-
rakoztak, hogy bejöhessenek. A közös
sportnak mindig van egy különleges vará-
zsa – mondta Hornyák Enikõ sportreferens.

A program november 5-én, kedden 18
órakor kezdõdik, és egy 60 perces súly-
kontroll tornát tart Béres Alexandra. Kapu-
nyitás 17 óra 15 perctõl lesz, a nyíregyhá-
zi lakosok számára ingyenes az edzés. Lak-
címkártyát ezért mindenki vigyen magával,
ezt ellenõrzik a belépéskor. A Mozdulj
Nyíregyháza! évekkel ezelõtt egy zumba-
órával indult, azóta mindennap a város több
pontján vannak ingyenes mozgásformák, és
rendszeresen hívnak a szervezõk sztárven-
déget is.

Béres Alexandra szinte mindig megtölti a Continental Arénát

2019. október 16–18. között Budapes-
ten rendezték meg a világ legnagyobb, a
szabadidõsportot népszerûsítõ kongresszu-
sát, a MOVE Congresst. Az eseményen a
nyíregyházi központú MediBall is bemu-
tatkozott.

A jó hangulatú rendezvényen sok lelkes
érdeklõdõvel találkoztak, akik nyitottak vol-
tak a jövõbeli kapcsolatokra. Több mint 400

résztvevõ próbálta ki a játékot a kongresszus
ideje alatt! A világ minden tájáról érkeztek
érdeklõdõk. Csütörtök este a rendezvény
folytatásaként a Testnevelési Egyetem aulá-
jában várták a látogatókat. Itt a mozgásos
sportprogramok egyik állomása volt a
MediBall. Közel 2 órán keresztül játszhat-
tak a kongresszus résztvevõi. Az este folya-
mán egy bemutatót is tartottak, amely a kö-
zönség osztatlan elismerését is kivívta.

A MediBallt a rendezvény 3 napja alatt Szilágyi István MediBall-szakmai igazgató,
Szilágyi Máté és Tõsi Julianna MediBall-oktatók képviselték

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 4., hétfõ 20.30 Nyíregyhá-
za Spartacus–Gyirmót labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése

November 3., vasárnap 17.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–
Gyirmót labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

INDULNAK A TEREMTORNÁK
A héten véget ért a Decathlon-Konyha

Möbel Városi Kispályás Labdarúgó-bajnok-
ság õszi idénye. Remek idõben, sportsze-
rû mérkõzéseket vívtak a csapatok, mind-
össze néhány kiállítás volt a több mint 500
meccsen. Az is jelzi a csoportok erõssé-
gét, hogy több gárda is harcban áll a baj-
noki címért és a kiesés elkerüléséért is.

Novemberben már a terembajnokság
kezdõdik 40 együttes részvételével, min-
den kedden a Zrínyi gimnázium Tiszavas-
vári úti csarnokában rendezik a mérkõzé-
seket. Ezúttal is a jövõ év tavaszán egy Szu-
perdöntõ után dõl el, ki Nyíregyháza te-
rembajnoka. Rangos teremtornákból sem
lesz hiány.

– Elsõ alkalommal rendezzük meg a
Rajál Birs Kupa országos teremlabdarúgó
tornát, melyen 32 csapat vesz részt novem-
ber 29. és december 1. között. 14 hely már
elkelt, érdekesség, hogy Sárvárról érkezett
az elsõ nevezés. Itt 200 000 forint az
összdíjazás. Érdemes igyekezni a nevezés-
sel, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a

szabadtéri idény befejezése után gyorsan
elkelnek a szabad helyek – mondta Dajka
László fõszervezõ.

A Városi Bajnokságban 115 csapat vesz
részt, közülük várhatóan sokan jelentkez-
nek majd a teremtornára is. Január elsõ
hétvégéjén a Kelet-Magyarország-Eissmann
Kupa pénzdíjas tornával indul az új esz-
tendõ. A helyszín itt a Continental Aréna
lesz, már jelentkezhetnek a csapatok.
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PROGRAMOK SZALAGAVATÓK AZ                   MÛSORÁN

TALÁLKOZZUNK A CANTEMUS
KÓRUSBÉRLETÉN

A Nyíregyházi Cantemus Kórus 2019/2020 kórus-
bérletének második elõadása november 9-én 18 órai
kezdettel lesz a Kodály Zoltán Általános Iskola hang-
versenytermében. A „Találkozások” címet viselõ prog-
ramon mai magyar szerzõk mûveit hallhatja a közön-
ség. Közülük ketten már sajnos nem lehetnek velünk,
Szokolay Sándor hat évvel ezelõtt, Kocsár Miklós idén
augusztusban hagyott itt bennünket, de csodálatos mû-
veiken keresztül ismét közel kerülhetnek a hallgató-
sághoz. Nagy örömünkre azonban a hangversenyen
még felhangzó mûvek szerzõi elfogadták meghívásun-
kat, így Andorka Péter, Csemiczky Miklós, Gyöngyösi
Levente és Tóth Péter ott ülnek majd a közönség sora-
iban. A programban szereplõ kórusmûvek nagy részét
kifejezetten a Nyíregyházi Cantemus Kórus énekka-
rainak ajánlották a szerzõk. A különlegesnek ígérke-
zõ hangversenyre szeretettel várják a közremûködõk
(8. osztályosok kamarakórusa, Cantemus Gyermekkar,
Pro Musica Leánykar, Cantemus Vegyeskar és a Ban-
chieri Énekegyüttes) a bérlettel nem rendelkezõ kon-
certlátogatókat is. Vezényelnek: Szabó Dénes és Sza-
bó Soma.                        Nyíregyházi Cantemus Kórus

A Nyíregyházi Televízióban már hagyomány, hogy
minden évben mûsorára tûzi a nyíregyházi középis-
kolák szalagavatóinak felvételét, illetve annak részle-
teit, ezúttal „Szalagavató 2019” néven. Az idei a 15.
alkalom.

Az elõzõ évek visszajelzései azt bizonyították, hogy
ez az egyik kedvelt mûsora a televíziónak. A végzõs
osztályok produkcióit így azok is láthatják, akik nem
lehettek jelen a szalagavatón, vagy szeretnék a sze-
replõket ismét megnézni.

Szalagavatós sorozatunkban november másodikán
elsõként a Vasvári Pál Gimnázium mutatkozik be, no-
vember 9-én pedig a Krúdy Gyula Gimnázium.

Adásidõk: szombat 20:30, vasárnap 9:30, 20:00, kö-
vetkezõ hét szerda 20:00, csütörtök 8:30.

INGYENES SZÁMÍTÓGÉP-KEZELÕI
TANFOLYAM

35 órás, ingyenes számítógép-kezelõi (IKER 1) tan-
folyam indul november 6-án a Móricz Zsigmond
könyvtárban. 16 és 65 év közöttiek jelentkezését vár-
ják, akik a tanfolyam végén tanúsítványt kapnak. Ér-
deklõdni a 42/598-882-es telefonszámon lehet Oláhné
Gócza Krisztinánál.

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 10. RÉSZ

A Kossuth tér 1966-ban

A KOSSUTH TÉR 1966-BAN
A képen a Kossuth tér látható a Takarékpalota épü-

letével és a Kossuth-emlékmûvel. A téren lévõ geszte-
nyefákat akkor ültették, amikor 1912-ben felavatták
Betlen Gyula szobrászmûvész alkotását, a Kossuth-

emlékmûvet. A szemközt látható Takarékpalota a Nyír-
egyházi Takarékpénztár Egyesület székházaként épült
szintén 1912-ben, melynek Rákóczi utcai szárnyán jól
látható a Takarékpénztár hatalmas T alakú cégére. Az
épület földszintjén nyitotta meg kapuit 1951-ben a
Csemege Áruház. A fényképen a városháza épületé-
nek szárnya is feltûnik, ahol a fák hûvösében a villa-
mos vonala is felbukkan. A Kossuth tér az 1960-as
években még jóval kisebb területû volt, mint napja-
inkban, ugyanis ekkor még úthálózatok szelték keresz-
tül a tér környékét, azonban sok zöld felület és virá-
gok sokasága jellemezte a város fõterét.

A fotót Bakonyi Béla készítette  a budapesti Képzõ-
mûvészeti Alap Kiadóvállalata megbízásából.

(Szerzõ: Holmár Zoltán történész)

(Holmár Zoltán magángyûjteménye)

A BESSENYEI TÁRSASÁG e havi összejövetelén dr. Doli-
nay 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 Egyesület közös programja.

KARIKATÚRAKIÁLLÍTÁS. Történelmi idõk görbe tükörben
– Kertész Sándor grafikus kiállítása a Váci Mihály Kulturális
Központban. Megtekinthetõ: november 3-áig, hétfõtõl vasár-
napig 8.00–20.00 óra között. A belépés díjtalan!

A KODÁLY TÁRSASÁG ELÕADÁSA november 4-én 17.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

SZÍNSPIRÁCIÓK KIÁLLÍTÁS a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. A kiállítók és a kiállítást megnyitja: Toldi-Adamis Esz-
ter, Molnár Móni, Végsõ Ágota. Megnyitó: november 4-én
17.00 órától. Megtekinthetõ: november 22-éig.

RINGATÓ – Vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás no-
vember 5-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Vezeti: Ferenczné Endresz Klára.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. „MÁSFÉL (e) + 2 h” – Pelyvás Gyön-
gyi, a Benczúr Gyula Alkotókör tagjának festménykiállítása
az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Megnyitó: november 5-én
14.00 óra. A tárlatot megnyitja: H. Németh Katalin grafikus-
mûvész. A megnyitón közremûködik: Alvégesi tánccsoport
Táncika népdalköre és Abonyiné Antal Anna. Megtekinthe-
tõ: november 19-éig. A belépés díjtalan!

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban – november 5-én 15.00–17.00: ajtódísz készítése. 7-
én 15.00–17.00: lúd készítése (Márton-nap).

CSINÁLD MAGAD FOLTVARRÁSSAL (patchwork) novem-
ber 5-én 16.00–17.00 óráig a Jósavárosi Mûvelõdési Ház-
ban. Bõvebb információ és jelentkezés: 42/448-005.

KÖNYVTÁRI  TEADÉLUTÁN. November 5-én 16.30-tól a
Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtárában (Sóstói út
31/B, „B” tanulmányi épület) folytatódik a Könyvtári teadél-
után címû programsorozat, melynek keretében Jorcájtok és
sabbatok avagy a zsidó vallási turizmus térhódítása Tokaj-
Hegyalján címmel Drotár Nikolett, a Nyíregyházi Egyetem
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium taná-
ra tart elõadást.

BIG DATA – avagy az adattengerekbõl való szabadulás
mûvészete. Csicsman József matematikus-informatikus egye-
temi docens elõadása november 6-án 13.00 órától. Helyszín:
TIT Jurányi Lajos Egyesülete, Országzászló tér 8.

VERSVIRÁGOK AZ ÕSZ KOSZORÚJÁBAN – Abonyiné
Antal Anna és a Tüneth együttes zenés irodalmi mûsora no-
vember 6-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban, a
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület rendezésében.

KAMASZ TERASZ – beszélgetés középiskolás írókkal, köl-
tõkkel november 6-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Vezeti: Nagy Zsuka költõ és Béres Tamás író.

SAKKSZAKKÖR november 6-án 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

KÖLTÕK EGYMÁS KÖZT november 7-én 16.30-tól a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Vendég: Túri Tímea költõ. Be-
szélgetõtárs: Kürti László költõ.

A DEÁK FERENC AKADÉMIA EGYESÜLET 23. elõadásso-
rozata, témája: A világtörténelem legnagyobb hatású alakjai.
November 7-én 17.00: Charles Darwin. Elõadó: Szathmáry
Eörs egyetemi tanár, evolúcióbiológus, az MTA rendes tagja.

KEREKÍTÕ foglalkozás november 8-án 10.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Szikora Csilla.

MÁRTON-NAPI SZÖSZMÖTÖLÕ november 8-án 16.00–
17.00 óráig a Vécsey utcai Fiókkönyvtárban.

ALKOTÓ TAGTÁRSAK 28. A vidék lelke. (hármas történe-
tek) – Csabai László új könyvének bemutatója november 8-
án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban, a Móricz Zsig-
mond Kulturális Egyesület rendezésében. Bevezetõ gondola-
tokat mond: Király Levente író, költõ, a Corvina Kiadó szer-
kesztõje. A szerzõ beszélgetõpartnere: Mercs István iroda-
lomtörténész, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elnöke.
A bemutató moderátora: Bihari Albertné, a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület alapító titkára. Közremûködik: Czuczor
Ramóna, a Vikár zeneiskola népzeneszakos növendéke.

BAGDY EMÕKE ELÕADÁSA november 8-án 18.00 órától
a Váci Mihály Kulturális Központban.

ÚT 2. – Horváth János festõmûvész, H. Németh Katalin
grafikusmûvész, Szolanics Elvira népi iparmûvész, kerami-
kus kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthe-
tõ: november 10-éig.

SZÉPKORÚAK KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁSA a Váci Mihály
Kulturális Központban. Megtekinthetõ: november 17-éig,
naponta 9.00–19.00 óra között.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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EGY NEVEZETES NAP: 1944. OKTÓBER 31.
A Nyíregyháza bevételéért folytatott

küzdelem jelentõs szerepet foglalt el
az 1944. október 6-án kezdõdõ alföl-
di páncéloscsatában. Amikor 1944.
október 21-én az oroszok elõször fog-
lalták el a várost, akkor már csak a 60
kilométerre lévõ Csapig kellett volna
eljutniuk és ezzel elérték volna tervü-
ket, a német–magyar csapatok beke-
rítését. Ennek megakadályozására
azonban a német–magyar egységek
ellentámadásba mentek át és október
26-án visszafoglalták Nyíregyházát.
Így a 2. Ukrán Front nem tudta meg-
akadályozni a német és magyar csa-
patok visszavonulását, akik a Tisza
nyugati partján védelmi állásokba ren-
dezõdtek.

Október 31-én a német csapatok el-
hagyták Nyíregyházát, de elõtte még megrongálták az
innen szétágazó vasútvonalakat, használhatatlanná tet-
ték a már korábban megsérült állomás épületét, járha-
tatlanná a fõútvonalakat, felrobbantották a megye híd-
jait, így a nyíregyházi vasúti felüljárót is.

Nyíregyházát október 31-én második alkalommal
szállták meg az orosz katonák. Már ezen a napon az
ideiglenes városi tanács röplapokon felhívást intézett az

itthon maradt lakossághoz az élet új-
raindítása érdekében. A kiáltványban
kihirdették, hogy „a gyõzedelmes
szovjet hadsereg városparancsnoka
megnyugtató ígéretet tett arra, hogy
saját életünk és biztonságunk mikénti
rendezésébe beavatkozni nem kíván”.
Bizonytalanná csak azok a pár nap-
pal ezelõtti történések tették a város-
lakókat, amit az orosz katonák a vá-
ros elsõ elfoglalása után a civil lakos-
ság körében elkövettek. Az élni aka-
rás vágya azonban erõsebb volt a fé-
lelemnél, a lakosok visszatértek ottho-
naikba, az iparosok munkához láttak,
a vasutasok elkezdték a lebombázott
nagyállomáson és a kisvasútnál a hely-
reállítási munkálatokat. A bizakodás
azonban nem tartott sokáig, novem-

ber 2-án már megkezdték a munkaképes férfiak össze-
gyûjtését és málenkij robotra való elhurcolását.

Képünkön egy 1969-ben kiadott emlékbélyegzés lát-
ható, amely Pátzay Pál Kozák lovas szobrával hirdeti,
hogy „25 éve szabad Nyíregyháza”.

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.




