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Az ország helyi televíziói sorában az elsõk között ala-
pított médiumunkban 1985. március 4-én ment le elõ-
ször a szignál. Azóta sok ezernyi, színes mûsoróra és ren-
geteg, a szakmától és a közönségtõl kapott elismerés jel-
zi Nyíregyháza elsõ televíziójának útját.

1985. március 4-én még csak a jósavárosiak láthatták az
akkori Városi Televízió mûsorát, ahol a MODUL Vállalat már
üzemeltetett kábeltévét. A kísérleti mûsorok után rendsze-
ressé vált a havi egy adás, évtizedek óta pedig a napi rend-
szeresség. A készítõ csapat magja akkoriban a mûvelõdési
központ videóstúdiójának munkatársai, valamint a Kelet-
Magyarország és a Nyíregyházi Rádió újságírói, riporterei
voltak, támaszkodva a városban található videómûhelyek
segítségére, VHS felvételi rendszerben dolgozva. Azóta per-
sze sokat változott az eszközpark, mára a saját tartalmak
készítése mellett például a legkorszerûbb kameratechniká-
val, mobil élõ kapcsolás lehetõségével tudósítunk a város és
a megye eseményeirõl az MTVA megbízásából. Jelentõs ál-
lomás volt 2013, amikor az analóg földi sugárzást felváltotta
a digitális sugárzás, a térségben elsõként álltunk át erre. 2014-

re teljes forgatási felszerelésünket lecseréltük korszerû, HD
felbontású kameraszettekre. S bár a nézõi igények az
online világ térnyerése miatt is gyorsan változnak, van, ami
ugyanolyan fontos, mint három és fél évtizeddel ezelõtt.

– Sokan kérdezik tõlem, hogy az országos csatornák
között milyen szerepe van jelen pillanatban egy helyi te-
levíziónak. Természetesen az, hogy helyi és friss híreket,
tartalmakat állítson elõ. Ez azért fontos, mert az itt élõ
emberek leginkább innen tudnak tájékozódni. Emellett
nagyon fontos, hogy megbízható és hiteles tartalmakat
állítsunk elõ, csak így képzelhetõ el hosszú távú kapcso-
lat a nézõkkel. Erre a Nyíregyházi Televízió 35 éve látha-
tóan jó példa – fogalmazott Zagyva Gyula, a Város-Kép
Nonprofit Kft. ügyvezetõje. Az ügyvezetõ hozzátette: a
sikeres évtizedekhez a korábban és ma itt dolgozó kollé-
gák szakértelmén, a nézõk szeretetén kívül persze az ön-
kormányzat hathatós anyagi segítsége is kell, tudva azt,
hogy ez nem egy kötelezõen ellátandó feladata a város-
nak. A célok között pedig ott van a következõ generáció
médiatudatosságának növelése, ezért a jubileumi rendez-
vénysorozat keretében szerkesztõségünk szélesre tárta az

ajtókat, a középiskolások közül bárki jelentkezhetett szer-
vezett keretek között stúdiólátogatásra.

A 35 év alatt létrehozott alkotások egy jelentõs része
ma már kordokumentum, ezért is folytatódik az archív
tartalmak digitalizálása. Egy másik része televíziós és fil-
mes fesztiválokon aratott sikerekkel országos elismertsé-
get hozott a mindenkori stábnak és a városnak. Az 1998-
ban alapított Helyi Érték Díjból szinte minden évben ho-
zunk el, tavaly a hírmûsor kategóriában kaptunk fõdíjat –
ezek is fémjelzik, hogy az NYTV a helyi csatornák között
mindig is az élvonalban volt. Ez ma még inkább igaz, hi-
szen azzal, hogy sok évvel ezelõtt egy csoportba került a
negyedszázados múltat tavaly elérõ Nyíregyházi Napló-
val és a városi webportállal, a nyiregyhaza.hu-val, komoly
hírgyártóbázis, igazi, sokszínû médiacentrum jött létre.

(Képünkön: a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium média–informatika tagozatára járók a jubile-
umi rendezvénysorozat keretében Miló Mihály operatõr,
az egyik alapító elõadását figyelik a Nyíregyházi Televí-
zió stúdiójában.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula fõszerkesztõ)

MEGVÁLTOZOTT AZ ÜGYELETI ELLÁTÁS RENDJE
A FÜL-ORR-GÉGÉSZETI OSZTÁLYON

2020. március 1-tõl megváltozott az ügyeleti ellátás rendje a Jósa András Oktató-
kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályán. A felnõtt betegeknek (18 év felett) a Sürgõsségi
Betegellátó Centrumban, míg a 18 év alattiaknak a Gyermekosztály Sürgõsségi Am-
bulanciáján kell ezentúl jelentkezniük. A sürgõs, azonnali fül-orr-gégészeti ellátást
igénylõ betegek (OMSZ által szállított, sérült, vérzõ vagy fulladó betegek) továbbra is
azonnali ellátást kapnak a fszt./2. szakrendelõben. A hétvégi napokon, az ambulan-
cián korábban ellátott, kontrollra arra az adott napra visszahívott betegeket 9–12 óra
között a fszt./2. szakrendelõben látják el.

Fotó: Szarka Lajos
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Tájékoztatás az
I. félévi adófizetési határidõrõl

Tisztelt Adózók!

A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya tájékoztatja ügyfeleit, hogy az elsõ
féléves adóértesítõk kiküldése a Magyar Posta tájékoztatása szerint március
6-án kezdõdik meg városunkban és a következõ hét elején befejezõdik olyan
idõpontban, hogy az egyszerû belföldi levélként kézbesítendõ iratot az adó-
zóink idõben kézhez kapják és eleget tudjanak tenni a 2020. március 16.
napjáig pótlékmentesen teljesíthetõ adóbefizetési kötelezettségüknek.

Az „Adószámla kivonatok” 2020. február 25. napjáig beérkezett befizeté-
sek figyelembevételével tartalmazza az adózó elmaradt tartozását és a 2020.
I. félévre esedékes helyi adókat (építményadó, helyi iparûzési adóelõleg), va-
lamint a gépjármûadót és az esetleges késedelmi pótlékokat, bírságokat. A 2020.
I. félévre esedékes adók törvényes befizetési határideje március 15. napja,
azonban ez a határidõ idén pihenõnapra esik, ezért a határidõ csak 2020.
március 16-án, hétfõn jár le.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat arról is, hogy az Elektronikus Önkor-
mányzati Hivatali Portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu) a nap 24 órájában biz-
tosítja minden adózónknak az aktuális adóegyenlegek pontos és részletes
lekérdezését.

Az Adóosztály kéri az adózók együttmûködését és a fizetési határidõk betar-
tását, mivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak el-
látása, a város fejlõdése, mûködõképessége megõrzése érdekében elengedhe-
tetlenül fontos a beérkezõ adóbevétel. Az önkormányzat ezért már most is
köszönetét fejezi ki, hogy az adók pontos teljesítésével a fentiekhez hozzájá-
rulnak.

Adóügyeikkel a Polgármesteri Hivatal Adóosztálya az adózókat az Ügyfél-
centrum 29-30-31-es ablakainál fogadja személyes ügyintézés keretében.

Dr. Kása Brigitta

GIGABULI LESZ JÚNIUSBAN NYÍREGYHÁZÁN
Februárban robbant a hír, hogy rangos

zenei fesztivált rendeznek június végén
Nyíregyházán. Igazi sztárfellépõk érkez-
nek a szabolcsi megyeszékhelyre, ahol
négy nap alatt, négy helyszínen több mint
50 elõadó lép színpadra. Nevüket folya-
matosan hozták nyilvánosságra a szerve-
zõk, de mint megtudtuk, a sor jövõ héten
zárul, méghozzá két, igazi gigabulit ígérõ
fellépõvel.

Rúzsa Magdi, Jurij, Kaukázus, Metzker
Viktória, Szabó Balázs Bandája, Majka &
Curtis, ByeAlex és a Slepp, valamint Pápai
Joci. Csak néhány nagy név a Sosto Open
Air kínálatából. Június 24. és 28. között ki-
sebb fesztiválfalu épül Nyíregyházán: a
szervezõk célja egy olyan könnyûzenei
fesztivál létrehozása, mely zeneileg több
mûfajt is lefed a rocktól a popon át az elekt-
ronikus zenén keresztül a retróig. Így min-
den korosztály megtalálhatja majd a ked-
venceit.

MÁR KAPHATÓK A NAPIJEGYEK
A jegyek értékesítése hetek óta zajlik.

Március 2-tõl már kaphatóak a napijegyek
is, ezen kívül pedig tovább folytatódik a
bérletakció.

– Már úgynevezett 4+1 Bérletet is le-
het kapni, ami azt jelenti, hogy aki ennyi
bérletet vásárol meg, az az ötödiket in-
gyen viheti el. Mindemellett megjelentek
a kedvezményes szomszédjegyek, ami új-
donság a nyíregyházi fesztiválok életében.
Ezek a jegyek a Sóstófürdõ és Sóstóhegy

lakosai számára biztosítanak kedvez-
ményt – a 4431 és 4438 irányítószámú
Sóstófürdõ és Sóstóhegy lakosainak szól-
nak. Mivel az õ területükön rendezzük
meg a fesztivált, ezért ezzel szeretnénk
kedveskedni nekik – tudtuk meg a szer-
vezõktõl.

VIP-BÉRLETTEL A FESZTIVÁLRA
A szervezõk azokra is gondoltak, akik

egészen közelrõl szeretnék élvezni a
nagyszínpad elõadóinak produkcióit. Már
kapható a korlátozott számú, úgynevezett
VIP-bérlet is, ami soron kívüli belépésre,
külön bárra, valamint illemhelyiség-hasz-
nálatra jogosít, de a nagyszínpadra is a
legjobb rálátást biztosítja, hiszen a köz-
vetlen közelében lehet tombolni a kon-
certeken.

(x)

Fotó: illusztráció

ÁPRILIS 15-IG LEHET JELENTKEZNI
A SZIGLIGETI TÁBORBA

Mint ahogyan arról lapunk korábbi szá-
maiban beszámoltunk, az önkormányzat
nyári napközis táboraiba március végétõl,
a Zoo-suliba pedig április végétõl, május
elejétõl indul el a jelentkezés. Mindezek
mellett azonban idén a Szigligeti Gyer-
meküdülõbe is várják a diákokat. Az õ je-
lentkezésük már elindult.

– A Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonában és a
NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében
lévõ Szigligeti Gyermeküdülõben idén
közel 900, nyíregyházi székhelyû alapfo-
kú iskolában tanuló gyermek táborozhat
9 turnusban – tudtuk meg dr. Hudákné
Fábián Nórától, a gyermeküdülõ szakmai
koordinátorától, egyben táborvezetõjétõl.
Az elsõ turnus június 15-én indul, az utol-
só pedig augusztus 15-én ér véget. A tur-
nusok hétfõtõl szombatig tartanak.

NYUGDÍJASOK ÉS
ÓVODAPEDAGÓGUSOK IS

Ebben az évben is biztosítanak a szer-
vezõk idõpontot (2020. június 11–14.
és augusztus 15–szeptember 6. között)
nyíregyházi civil szervezetek (nyugdí-
jasklubok), óvodapedagógusok részére,
hogy õk is eltölthessenek néhány napot
a Szigligeti Gyermeküdülõben.

Az általános iskolásoknak 35  000 forin-
tot kell fizetniük turnusonként. A táborozás
díja 6 napra és 5 éjszakára szól. A befize-

tett összeg tartalmazza a résztvevõk útikölt-
ségét, a közüzemi díjakat, a strandbelépõt,
a szállás és a háromszori étkezés költségét,
valamint a szakmai programok díját. A tá-
borozó gyerekek azonban nem egyformán
fizetnek, mivel a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló rendelet le-
hetõvé teszi, hogy az önkormányzat üdü-
lési támogatást biztosítson a nyíregyházi la-
kóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkezõ,
nyíregyházi székhelyû alapfokú tanintézet-
tel tanulói jogviszonyban álló gyermek ré-
szére, ha rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult, tartósan beteg, vagy
akinek a szülõje három vagy több kiskorú
gyermekrõl gondoskodik. A támogatást
évente egy alkalommal (10  000 forint/fõ)
lehet a gyermeküdülõben történõ üdülés-
hez felhasználni. Ezzel az összeggel a rész-
vételi díjak költségeit lehet csökkenteni.

KÉT ÚJ PROGRAM
– A programok a gyerekek életkori sajá-

tosságainak figyelembe vételével lettek
összeállítva, így sok ismeretet szerezhetnek
a Balaton nevezetességeirõl és környékérõl,
de a mindennapos strandolást is betervez-
tük – sorolta a táborvezetõ. – Újdonság, hogy
idén további két elemmel bõvül a kínálat.
Megtekintjük a Tapolcai-tavasbarlangot és
Látogatóközpontot is, valamint kipróbáljuk
a Badacsonyból induló diszkóhajót.

Jelentkezni az iskolákban, a kijelölt kap-
csolattartó személynél lehet, 2020. április
15-ig, a létszám erejéig.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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AZ ALAPVETÕ HIGIÉNÉS SZABÁLYOK BETARTÁSA
ELSÕDLEGES LEHET A FERTÕZÉSEK MEGELÕZÉSÉBEN

A koronavírussal kapcsolatos közhangulat újra megta-
nítja az embereket az alapvetõ higiéniás dolgokra, ez
mindenképpen elõnye ennek a mostani folyamatnak – nyi-
latkozta szerkesztõségünknek az Egészségügyi Alapellá-
tási Igazgatóság vezetõje, aki a hisztéria helyett a kézen-
fekvõ szabályok betartására helyezné a hangsúlyt. Csi-
kós Péter azt mondta, a szakemberek megteszik a szük-
séges intézkedéseket, és az orvosoknál is ott van a pon-
tos eljárásrend, így a lakosságnak a saját teendõire volna
érdemes összpontosítani a bevásárlási roham és a pánik
helyett.

– A koronavírus most megtanítja mindenkivel, jövõre
már csak elõ kell szedni ezt a fajta technikát és már job-
ban meg fogjuk tudni elõzni. Nem lesz ilyen nagy félelem
– ebben bízom –, mert mindenki fogja tudni, mi az, amit
otthon kell tenni, s mi az, amit a gyereknek tudni kell.

ODAFIGYELÉS SZÜKSÉGES

Csikós Péter a Nyíregyházi Televízióban beszélt arról,
hogy az alapvetõ higiénés szabályok betartása – a kéz-
mosástól a kézfertõtlenítésig, a könyökhajlatba való kö-
högésig és betegként a közösségtõl való tartózkodásig –
mindenképpen hozadéka a mostani folyamatnak, s nem
csak a koronavírus miatt fontos mindez. Mint mondta, a
koronavírus jelenlegi tudásunk szerint nem életveszélyes
fertõzés az átlagembert tekintve, persze a gyengébb im-
munrendszerû, tartósan ágyban fekvõ vagy/és idõs embe-
reknél, illetve a csecsemõknél, újszülötteknél és a velük
kapcsolatban állóknál fokozottabb odafigyelés szükséges,
de szerinte az átlagszervezet valószínûleg ugyanúgy le
fogja gyõzni, mint a többi vírust, a szabályok betartásá-
val, elõvigyázatossággal.

Az ellátó rendszer pedig biztosítja a hátteret: a kormány-
hivatal a népegészségügyi fõosztályon keresztül részletes

tájékoztatást, utasításokat küldött a házi- és gyermekor-
vosoknak a teljes eljárásrendrõl – minden ellenkezõ hí-
reszteléssel szemben. A dokumentumot, melyben minden
útmutatás benne van, meg is mutatta Csikós Péter.

BE KELL TARTANI AZ ELJÁRÁST

– A kórokozótól, a fertõzéstõl a lehetõségekig minden
alternatíva korrekten ki van benne dolgozva. Ennek meg-
felelõen kell eljárnia. Neki ettõl nem kell eltérnie, ezt kell
csak betartania! Ennek van egy rövidített változata is, a
„ Teendõk új koronavírus fertõzés gyanúja esetén”. Aki ettõl
eltérõt mond, az nem tud olvasni, vagy nem olvasta, mert
ennek elegendõnek kell lenni – fogalmazott. Ezzel együtt
a – régi nevén – ÁNTSZ (ma: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztály) szin-
tén tud tanácsokat adni akár egyéneknek is, és élnek a
központi csatornák, a koronavirus@bm.gov.hu címre
ugyancsak írhat bárki a hiteles tájékoztatásért.

TÚLZÁSOK

Csikós Péter túlzásnak tartja a bevásárlási rohamot a
tartós élelmiszerekért és az egészségügyi eszközökért egy-

aránt, ami a média által gerjesztett pesszimista közhangu-
lat számlájára is írható. Mint mondta, a sima szájmaszk
viselését a szakma csak azoknak javasolja, akik már meg
vannak valamivel fertõzõdve, és nem akarnak másoknak
bajt.

KÉZMOSÁS ÉS -FERTÕTLENÍTÉS

A kézmosásnál figyelni kell arra, hogy közösségi he-
lyen utána egyszer használatos kéztörlõt vagy kézszárítót
használjuk, semmiképpen ne törölközõt, s ha olyan hely-
re megyünk, ahol gyakran érintkezünk másokkal vagy tár-
gyakkal, például kilinccsel, használjunk kézfertõtlenítõt.

A VÉDÕNÕK IS SEGÍTENEK

– Az alapellátás rendszerében másfél hónappal ezelõtt
volt egy munkaértekezlet. Az iskolai védõnõk körbejárták
az intézményeket sok helyen tanítva a gyerekeket a he-
lyes kézmosás és kézfertõtlenítés szabályaira. Sok szülõ
mondta, hogy apát, anyát megtanította, hogyan kell ezt
kivitelezni. Ennek megfelelõen nagyon egyszerûen meg
lehet elõzni a gyermekeknél a fertõzés továbbadását.

A MEGELÕZÉS A LEGFONTOSABB

Erre jó példát is mondott: van olyan iskola a városban,
ahol az igazgató hetekkel ezelõtt kézfertõtlenítõket ra-
kott ki, valamint piktogramos képeket a kézmosás sza-
bályairól, gyakran szellõztetnek, a szünetben az udva-
ron vannak a gyerekek és a szülõket nem engedik be az
iskolába – 10 százalék alatt is van a hiányzások aránya.
Az alapellátási igazgató ezzel is csak azt példázza: az
alapvetõ szabályok betartása és a megelõzés most a leg-
fontosabb.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

IDEGENFORGALOM KONTRA
KORONAVÍRUS

VISSZAVONULÓBAN AZ INFLUENZA-
JÁRVÁNY!

Visszavonulóban az influenzajárvány!
Ennek ellenére még mindig sokan fordul-
nak orvoshoz, fõként felsõ légúti megbe-
tegedések miatt. A Jósa András Oktatókór-
házban visszavonásig, továbbra is érvény-
ben van a részleges látogatási tilalom.

Torokfájás, köhögés és magas láz. Álta-
lában ezekkel a tünetekkel viszik a legtöb-
ben orvoshoz a gyerekeket. A leggyakrab-
ban az óvodások, és az általános iskolások
között fordul elõ a megbetegedés. Dr.
Kecseti Szilvia háziorvos elmondta, már az
év elején is találkoztak infkuenzás esetek-
kel.

MAGAS LÁZZAL JÁR

– Január második felétõl már észleltünk
influenzás eseteket és ez elég elhúzódónak
tûnik, mert még ezekben a napokban is
vannak újak, nem is kevés számban. Az inf-
luenzás eseteket onnan ismerhetjük fel,
hogy magas lázzal jelentkeznek, 3–5 na-
pig is eltarthat ez a magas láz, ami 39 fok
körüli és nem feltétlenül jár hurutos tüne-
tekkel, tehát nem biztos, hogy folyik a be-
teg orra.

A megyében a figyelõ háziorvosok és az
úgynevezett szentinel orvosok a betegeket
figyelik és a gyanús esetekben mintát vesz-

nek tõlük. Mintegy 41 esetben történt min-
tavétel az elmúlt héten és ebbõl már csak 5
esetben igazoltak influenzavírust a szakem-
berek. Az ÁNTSZ adatai alapján elmond-
ható, hogy az országban stagnál az influen-
za, és több megyében már lassan kezd
visszavonulni. Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében az elmúlt héten 3,7 százalékkal
csökkent az influenzaszerû megbetegedé-
sek száma, és a leginkább veszélyeztetettek
a 14 év alatti gyerekek – mondta el dr. Sza-
bó Tünde megyei tisztiorvos.

Még mindig a kisiskolások és az óvodá-
sok körében fordul elõ a legnagyobb szám-
ban ez a megbetegedés, hiszen õk vannak
leginkább közösségben. A megbetegedé-
sek száma megyén belül is különbözõ.
Mégpedig a Vásárosnaményi járásba stag-
nál, ellenben a többi járásban fokozatos
csökkenést mutat.

(Szerzõ: Bakai Judit)

Nagy számban visszamondják a koráb-
ban foglalt külföldi utazásokat, újabbakat
pedig minden eddiginél kisebb mértékben
foglalnak a nyíregyházi irodákban. A ha-
zai szálláshelyek mostanra viszont lassan
elkelnek.

Hogyan befolyásolja utazási szokásain-
kat, nyári terveinket a koronavírus? – kér-
deztük Bicsérdy Rita turisztikai szakembert.
– Ne is beszéljünk róla, rémítõ a mostani
helyzet. Nem élnek a partnerek a 30, illet-
ve 60 napos lemondás lehetõségével, és az
idegenforgalomban dolgozók is csak a saj-
tóból értesülnek a közeli és távoli jövõrõl.

– Vannak, akik nagyon-nagyon félnek,
és már nyár végi utakat is lemondanak.
Mások egy kicsit lazábban kezelik ezt a
helyzetet, hiszen azt mondják, szerintük
túlértékelt ez a vírus, és õk nyugodtan mer-
nek utazni. A nagy többség viszont tény,
hogy a lemondás mellett dönt. Akik decem-
ber-januárban az elõfoglalási kedvezmé-
nyeket igénybe vették, és kihasználták ezt,
azok többsége most napi szinten lép vissza
az utazástól. Bár tájékoztatjuk õket arról,
hogy általánosságban szinte mindenkinek
megvan arra a lehetõsége, hogy indulás
elõtt 60 nappal kötbérmentesen lemondja
utazását, sokan mégsem élnek ezzel. Pe-

dig úgy gondolom, hogy egy júliusi, au-
gusztusi út esetében egy májusi, júniusi le-
mondás lehetõséget engedne arra, hogy az
utasok addig átgondolják. Még meglátnánk,
hogyan alakul a helyzet egész Európában.

Érdemes lenne kivárni, véli a szakem-
ber, mert a hírek szerint egy nagyon érzé-
keny vírusról van szó, amely ráadásul nem
jól viseli a meleg idõt. Az mindenesetre biz-
tos, hogy a mostani helyzet kedvez a bel-
földi turizmusnak. Olyannyira, hogy lassan
elfogynak a hazai szálláshelyek. A Balaton-
nál már gyakorlatilag alig van szabad éj-
szaka – legalábbis a fõszezonban.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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A KÖZVILÁGÍTÁSI NAPTÁR NEM MINDIG ESIK EGYBE
A FÉNYES IDÕSZAKKAL

Hamarabb sötétedik néha, mint ahogy a közvilágítás
bekapcsolna – mostanában újra felmerült ez az idõsza-
konként, fõleg az õszi-tavaszi periódusban aktuális kér-
dés. Mivel a közvilágítás kötelezõ önkormányzati feladat,
a Városüzemeltetésnél rákérdeztünk: milyen elvek sze-
rint mûködik a szabályozása?

Szalai István, a NYÍRVV Nonprofit Kft. mûszaki igazga-
tójának tájékoztatása szerint egy korábban érvényben lévõ
szabvány tovább élõ gyakorlata adja a mûködtetés alap-
ját, s nemcsak nálunk, hanem a nagyobb városok majd-
nem mindegyikénél – noha ez már csak ajánlás. Ennek
alapja a mindenkori napkelte és napnyugta ideje.

HAVONTA HÁROMSZOR IGAZÍTJÁK
– A közvilágítás ki- és bekapcsolási idõpontjainak rög-

zített ütemterve van, ami havonta háromszor, tehát nagy-
jából tíznapos periódusonként változik 5–10 percekkel,
így követi le a nappalok hosszabbodását, rövidülését –
mondta a mûszaki igazgató. – Ezért fordulhat elõ, hogy
néhány alkalommal valóban sötétebb van a megszokott-
nál, amit csak erõsíthet a kiszámíthatatlan meteorológia,
ugyanis egy borúsabb, esõsebb napon ezt még kedvezõt-
lenebbnek érzékelhetjük, de ez éves viszonylatban való-
ban csak néhány alkalom. Tapasztalataink alapján a bal-
esetek jelentõs része nem a közvilágítás hiányának a szám-
lájára írható. A fényérzékelés eléggé szubjektív: ami egye-
seknek már sötét, ott más még jól tájékozódik. Ezzel együtt
a problémát érzékeljük, de ennek megoldásához teljes kon-
cepcióváltás kellene, annak minden következményével.

BEÉPÍTETT TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN
FIZET A VÁROS

Tudni kell ugyanis, hogy a város most a beépített telje-
sítmény és a közvilágítási naptár alapján fizet a közvilágí-

tásért, ami éves szinten így sem kevés összeg, a villamos
energia díja nagyjából 330 millió forint, a karbantartási
költségek nélkül. Jelenleg hozzávetõlegesen 400 ponton
történik a vezérlõjel alapján történõ fel- és lekapcsolás, a
jelenlegi rendszer – mivel nem alkonykapcsolós – nem
engedi azt, hogy akár napi szinten váltogassuk az idõpon-
tokat, ugyanis ezeket elõre kell programozni. Ezen kívül
egy kapcsolási körzet is szakaszonként kapcsolja a körze-
tébe tartozó világítási elemeket, hogy a felkapcsolás pilla-
natában ne egyszerre terhelje a hálózatot. De ki tudhatja
elõre pontosan, hogy két nap múlva borúsabb idõ követ-
kezik? S az sem egyértelmû, hogy például melyik város-
részben fog éppen esni... – A teljes város nagyjából 5–10
perces idõszak alatt borul fénybe, hozzávetõleg 17 300
lámpatestrõl van szó. Egy kisebb településen, például 1000
körüli lámpatestnél egyszerûbben lehet programozni, vál-
tani, vagy egyéb módon beavatkozni, de ekkora méretnél
nem – érzékeltette a feladatot Szalai István.

LÉTEZIK DRÁGÁBB MEGOLDÁS
Létezik más mûszaki megoldás, de ehhez teljes straté-

giaváltás szükséges, annak anyagi terheivel együtt. Egy
korábbi ajánlat szerint több tízmillió forintért át lehetne
ugyan állni az alkonykapcsolós rendszerre, ám nem is iga-
zán az egyszeri beruházás a teher, hanem a folyamatos
pluszköltség. Ezzel megszûnne a jelenlegi elszámolási
gyakorlat. A mérésalapú fizetésnél tudni kell, hogy jóval
magasabb lenne várhatóan a város által térítendõ üzemel-
tetési és karbantartási költség. Bele kell kalkulálni azt is,
hogy szakemberek szerint a kábelrendszer nincs a legtö-
kéletesebb állapotban, így hálózati veszteséget is feltéte-
leznünk kellene, vagy akár egy javításét, amikor nappal is
égnek a lámpák – az óra forgása mindannyiunk zsebét
terhelné. Mindez akár plusz százmilliós nagyságrendet is
jelenthetne.

SZÜKSÉGES A KORSZERÛSÍTÉS
– Hozzá kell tenni, hogy még a legutóbbi nagyobb kor-

szerûsítések sem újkeletûek: bõven a jelenlegi szolgáltató
jogelõdjénél történtek, 1994-ben volt egy részleges, 2002-
ben pedig egy teljes, de ennek is lassan két évtizede. A
lámpatestek közel fele kompakt fénycsöves lett, illetve
döntõen nátriumlámpák vannak kint, manapság a friss
beruházásoknál pedig a nátriumlámpák helyett LED-es
fényforrásokat telepítünk. S ne felejtsük, a város az elmúlt
években több utcában fejlesztette a közvilágítást, és – mint
ahogy a polgármester úr egy múltkori közgyûlésen meg-
fogalmazta – keresik a további modernizálási lehetõsége-
ket. Ez a rendszer viszont, ami tehát a nagyobb települé-
sek kb. 95 százalékában mûködik, ennyire képes, a bo-
rultabb percekben nagyobb odafigyelés szükséges – je-
lezte a Városüzemeltetés mûszaki igazgatója.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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Víz Világnap 2020. március 22.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. idén is meghirdeti

rajz- és képregény-, valamint fotó- és irodalmi alkotás pályázatát a szolgáltatási
területén lévõ általános iskolák alsó és felsõ tagozatának tanulói, valamint

középiskolás diákjai számára.

Napjainkban kiemelt fontosságú a víz- és csatornahasználat: nem véletlen a
jelmondat: VÍZ ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS.

A pályázatok feltételei megtalálhatóak a
www.nyirsegviz.hu weboldal nyitólapján.

Víz Világnap Nyíregyházán, a Víztoronynál
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és a Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai víz
világnapi nyílt napot tartanak Nyíregyházán, az Arany János utcai Víztoronynál

2020. március 20-án 9:00 és 15:00 óra között.
Figyelem! A szigorú elõírások miatt a Víztoronyba óvodás korú gyermekek

egyáltalán nem, általános iskolás korú gyermekek pedig kizárólag a csoportot
kísérõ pedagógus és a cég munkatársainak jelenlétében mehetnek fel!

Tavasztól késõ õszig bemutatónapok
a szennyvíztisztító telephelyeken

Májustól októberig a társaság munkavállalói bemutatónapokat tartanak az I. és
II. sz. Szennyvíztisztító Telephelyen (Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 1. és
Hárfa utca). A bemutatónapokra általános és középiskolai, valamint fõiskolai,

egyetemi és felnõtt csoportok jelentkezését várjuk.

Mindkét helyszínre (Víztorony és áprilistól szennyvíztisztító telepek) kizárólag
elõzetes jelentkezés alapján lehet regisztrálni a pr@mail.nyirsegviz.hu e-mail-

címen, vagy a 42/523-600/1200-as melléken.

Szemléletformáló programok a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szervezésében.

AUTOMATA BELÉPTETÕ RENDSZER A NAGYBANIRA
  A NYÍRVV Nonprofit Kft. a héten indította el a Tokaji

úti vásártér nagybani árusainak a beléptetését segítõ,
automatizált behajtás lehetõségét biztosító rendszerét.
Ennek lényege, hogy a nagybani piac rendszeres árusai
elõre megvásárolt, több alkalmas bérlet megváltásával a
hajnali nyitás elõtt, várakozás nélkül hajthatnak be a piac
területére.

 
– Az utóbbi években a vásártér megnövekedett nagy-

bani árusforgalma miatt a hajnali órákban és hétvégén az
iparcikk piac vevõforgalma miatt kialakult – a 38. sz. fõút,
Mezõ u. és a vásártér közötti szakaszán tapasztalható –
nagy autóforgalom csökkentésére irányuló törekvéseink
változtatásokat tettek szükségessé – kezdte az intézkedés
elõzményeinek feltárását Kovalecz Róbert.

SZÛK KERESZTMETSZET

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Piac- és Vásártér Üzemelteté-
si Irodájának vezetõje hozzátette: a nagybani piac reggel
4.00-kor történõ nyitását megelõzõen a nagybani piac áru-
sai – szezonidõben 250–300 kisteherautó – a behajtást
megelõzõen a Tokaji úton várakoznak. Mivel a Tokaji út
ezen szakasza szûk keresztmetszetû, ezért a hajnali órák-
ban az útpadkán várakozó gépjármûvek veszélyhelyzetet
teremtenek. A problémára megoldást jelentett a 2018
õszén a nagybani piac területén, egy közel 300 méter
hosszúságú, kétsávos behajtó út kialakítása, ahol a piac

nyitását megelõzõ egy-másfél órában várakozhattak az
árusok.

 
BÕVÍTETT BEFOGADÓKÉPESSÉG

– A Tokaji úti forgalom dinamikájának fokozása érde-
kében hétvégi napokon két sávon történõ beléptetést al-
kalmaztunk, viszont ez a technika a hétvégi beléptetések
során a fõút forgalomcsökkenéséhez közvetlenül nem ve-
zetett. Ugyanis a vásártér területén 700–750 gépjármû
befogadására alkalmas hellyel rendelkezünk, a kapacitás
ezen a területen nem volt növelhetõ. Hétvégi napokon a
két sávon történõ behajtás a 38. sz. fõút terheltségét csak
idõben tolta el – tapasztalatunk szerint 15–20 perccel –,

ugyanis a piac területén belül kialakuló torlódás a nagy-
bani piac telítõdését követõen kihatott a fõút forgalmára
is. Az iparcikk piac vevõforgalma miatt kialakult forga-
lomterhelés csökkentéséhez vezetõ megoldás a vásártér
területének növelése volt, ezért 2018-ban területbõvítést
hajtottunk végre, így növeltük a gépjármû-befogadóképes-
séget – sorolta Kovalecz Róbert.

 
TÉRFIGYELÕ KAMERARENDSZER

– 2019 nyarán térfigyelõ kamerarendszert építettünk ki
a vásártér területén, a 34 db kamerából álló rendszer ré-
sze a fõbejáratokhoz kihelyezett 4 db rendszámfelismerõ
kamera. Az idei év elsõ hónapjaiban dolgoztuk ki a be-
léptetés folyamatát. A nagybani piac üzemeltetése a vá-
sártéri folyamatok meghatározó részét jelentik, ezért az
árusok beléptetésének automatizálása nagyban meg-
könnyíti az ügymeneteinket.

A VÁSÁRLÓKRA IS KITERJESZTENÉK

– Rövid távon azt tervezzük, hogy az árusokkal párhu-
zamosan a nagybani piac törzsvásárlóit is bevonjuk a gyor-
sított beléptetési rendszerbe. Arra törekszünk az idei év
során, hogy a nagybani piac területére történõ behajtás
minden tekintetben automatizált folyamattá váljon – is-
mertette a célt az irodavezetõ.

  (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL IS DÖNTÖTTEK
A légszennyezés csökkentése és a levegõ minõségének

javítása érdekében nyújtott be határokon átívelõ pályá-
zatot az önkormányzat – ezzel kezdõdött a múlt csütör-
töki közgyûlés. A második februári testületi ülésen dön-
töttek a szociális ellátásokról szóló önkormányzati ren-
delet módosításáról és a helyi önszervezõdõ közösségek
támogatásának rendjérõl szóló pályázatok elbírálásáról
is. Az ülésen elhangzott: megépíti az önkormányzat a
Korányi–Csaló köz keresztezõdésében a körforgalmat,
illetve idén már március elsõ hetében elindul a zöldhul-
ladék elszállítása a családi házas övezetekben.

Pályázatot nyújtott be a közgyûlés a levegõminõség ja-
vítása, a légszennyezettség csökkentése érdekében, még-
pedig ukrajnai és romániai testvérvárosainkkal közösen,
a döntés fél éven belül várható.

FELTÁRÁS, MAJD CSELEKVÉS

– Olvasható az elõterjesztésben, hogy a levegõminõsé-
gi beavatkozások feltételeinek megteremtése az egyes te-
vékenység, aminek keretében egy helyzetfeltárás és ak-
cióterv fog készülni mind a három városra, Szatmárnéme-
tire, Ungvárra és Nyíregyházára vonatkozóan, azért, hogy
meghatározzuk, az egyes városokban milyen levegõmi-
nõségi, szennyezettségi problémák vannak. Ez a megala-
pozó dokumentum fogja meghatározni a részletes fejlesz-
tési beavatkozásokat – tájékoztatott a részletekrõl
Karóczkai Adrienn, a pályázatok és projektmenedzsment
referatúra vezetõje.

EDDIG SEM VOLT TÉTLEN A VÁROS

A projekt része – nyerés esetén – a beavatkozások fel-
tételeinek megteremtése, a mérõeszköz-fejlesztés és a tu-
datosítás is. A napirend kapcsán jelentõs vita bontakozott
ki. A FIDESZ-KDNP frakció tagjai a városvezetésnek a le-
vegõminõség javítása érdekében az elmúlt években ho-
zott konkrét intézkedéseit sorolták, köztük a fásítási prog-
ramot, a gázzal mûködõ buszok beszerzését, a Zöld Vá-
ros projektet, a kerékpárutak építését, az intézmények
energetikai központú megújítását, a borbányai hulladék-
lerakó rekultivációját, a nyugati elkerülõ megépítését.

SZÖVETSÉGBEN NYÍREGYHÁZÁÉRT:
EZ FONTOS TENNIVALÓ

Az ellenzéki frakció a projekthez tett fel még konkrét
kérdéseket, elismerve, hogy a lakosságnak is nagy a sze-
repe a levegõszennyezésben, de õk is támogatták a pá-
lyázat beadását, amit egyhangúlag fogadott el a közgyû-
lés. – Minden olyan fejlesztést, minden olyan pályázatot

egyértelmûen támogat az ellenzék
is, amely a városlakókat és a város
érdekeit szolgálja. Hosszú politikai
viták elõzik meg ezt, hiszen több
közgyûlésen keresztül vitatkoztunk
róla. Megjelentek különbözõ ada-
tokra hivatkozva eltérõ típusú véle-
mények itt a levegõ minõségét ille-
tõen. Fontos tennivalónk van. Nyil-
vánvalóan a klímavédelem és a le-
vegõminõség védelme egy nagyon

fontos terület. Ezért természetesen támogatni fogjuk ezt
az elõterjesztést – mondta a Nyíregyházi Televíziónak
Jeszenszki András, a Szövetségben Nyíregyházáért frak-
cióvezetõje.

MEGÉPÜL A KÖRFORGALOM A KORÁNYIN

A két közgyûlés közötti idõszakban történtekrõl szóló
napirend tárgyalásakor Halkóné dr. Rudolf Éva (FIDESZ-
KDNP) jelezte, múlt szerdán a közösségi média oldalán
jelentette be a polgármester, hogy az önkormányzat meg-
építi a Korányi–Csaló köz keresztezõdésében a tervezett
körforgalmat. Ezt valamennyi ott élõ és városlakó nevé-
ben megköszönte, hiszen így egy többéves projekt bizo-
nyos eleme került most nyugvópontra, amit számos egyez-
tetés, lakossági fórum, szakmai vita elõzött meg, egyben
türelmét kérte az arra közlekedõknek. Ehhez Lövei Csaba

képviselõ (Szövetségben Nyíregyházáért) is csatlakozott,
jelezve: tanulsága a projektnek, hogy meg kell kérdezni
az érintetteket, lakosokat a fejlesztésekrõl. A polgármes-
ter nyárra ígérte a megvalósítást.

A NYÁRI SZÜNETBEN

– Egy nagy dilemma volt a Korányi úti körforgalom. Most
is érthetetlen számomra, hogy ott élõk közül néhányan
miért kampányoltak ez ellen és miért bujtogattak máso-
kat. Viszont az egész város érdekeit nézve és mérlegelve
megindítottuk a kisajátítási eljárást, és nyárra tervezzük,
az iskolai szünetre a körforgalom megépítését – tette hoz-
zá dr. Kovács Ferenc polgármester.

ZÖLDHULLADÉK, MÁRCIUS ELEJÉTÕL

Egy kérdés is elhangzott, mely szerint lehetséges-e a
biohulladék március közepére elõre jelzett szállítását ko-
rábbra hozni, a kedvezõ idõjárás miatt? A válasz Éberhardt
Gábortól, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Non-
profit Kft. ügyvezetõjétõl érkezett. – Tekintettel a korai ki-
tavaszodásra, március elejétõl elindítjuk a zöldhulladék-
gyûjtést. A naptárban ezeket az idõpontokat természet-
szerûen nem jelöltük, de a hét ugyanazon a napján, már-
cius elsejétõl indul.

MÓDOSÍTOTT SZMSZ

13 igen, 7 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett fo-
gadták el a képviselõk a Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának módosítását. Az új SZMSZ
szerkezetében – néhány apróbb módosítástól eltekintve –
nem tér el a jelenleg hatályban lévõ Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzattól.

25 MILLIÓ A CIVIL SZERVEZETEKNEK

Szavazott a közgyûlés a helyi önszervezõdõ közössé-
gek pénzügyi támogatásáról is. Egyrészt a tavalyi elszá-
molására bólintottak, másrészt az idei, ugyancsak 25 mil-
lió forintos keret elosztását fogadták el – mindkettõt egy-
hangúlag. A rendelet szerint a különbözõ alapokhoz be-
érkezett pályázatokat a közgyûlés hatáskörrel rendelkezõ
szakbizottsága megvizsgálta és javaslatot tett a támogatás
odaítélésérõl.

FIDESZ-KDNP: ÖRÜLÜNK A LEHETÕSÉGNEK

– Ez minden évben nagyon népszerû és nagyon komoly
érdeklõdésre tart számot. 25 millió
forint értékben különbözõ alapok-
hoz juttatunk el pályázati lehetõsé-
geket, a civil alapra például 64 pá-
lyázat érkezett. Ezekkel szeretnénk
az itt maradás, az értelmes idõtöl-
tés céljára is forrást biztosítani, a
város támogatja és a frakciónk is
nagyon örül ennek a lehetõségnek
– mondta a Nyíregyházi Televízió-
nak dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-
KDNP frakcióvezetõje.

VAN FORRÁS A TELEPÜLÉSI
TÁMOGATÁSOKRA

A közgyûlés egyhangúlag fogadta el a szociális ellátá-
sokról szóló önkormányzati rendelet módosítását is. Az
elõterjesztésbõl kiderül, hogy az önkormányzat 2015
márciusa után is megtartotta mindazon támogatásait, ame-
lyet ezen idõpontot megelõzõen nyújtott. Az önkormány-
zatoktól kérhetõ kiadáskompenzáló támogatások elneve-
zése 2015. márciustól egységesen „települési támogatás”
lett, ebbe a kategóriába sorolhatók az egyszeri segélyek,
a rendszeres gyógyszertámogatás, a lakásfenntartási támo-
gatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a 18 év feletti sze-
mélyek ápolására nyújtható ápolási díj. A fenti feladatok
ellátásához 675 millió forint összegû saját forrás áll ren-
delkezésre 2020-ban.

BÕVÜL A GONDOZÁSI KÖZPONT

Elfogadták a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását is.
Mint ismert, egy nyertes önkormányzati projekt kereté-
ben az intézmény az Õz utcán újabb telephellyel bõvül,
ott kap helyet a már jelenleg is mûködõ fogyatékos sze-
mélyek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek közösségi
ellátása, a támogató szolgálat, valamint az étkeztetés, házi
segítségnyújtás ugyancsak elérhetõvé válik ezen a telep-
helyen is.

MÚZEUMI RAKTÁR A FOKOS UTCÁN

Vita bontakozott ki egy Fokos utcai önkormányzati in-
gatlan Jósa András Múzeum részére átadása kapcsán. Az
elhanyagolt épület új funkciója szerint a múzeum raktá-
rozási gondjain enyhítene, ráadásul a városvezetõi kon-
cepciónak megfelelõen így megszûnne a múzeum egyik
legértékesebb, földszinti területén a leletek raktározása,
mely így átkerülne a Fokos utcára. Ezzel minõségi kiállí-
tóhelyet kapna az intézmény, gondolván például az idei,
Rippl-Rónai tárlatra is. Az ellenzéki képviselõk szociális
bérlakásokat alakítottak volna ki az épületben, mely kap-
csán elhangzott: a teljes környéknek sem ez lenne az el-
sõdleges funkciója, ráadásul csak drágán lehetne megol-
dani az évtizedek óta elhanyagolt épületben.

KÉT PROBLÉMA IS MEGOLDÓDIK VELE

A múzeumnak viszont fontos és tökéletes helyszín. – A
régészeti raktári anyagot el kell helyeznünk, mely a teljes
mûtárgyállományuk 85 százaléka. Folyamatosan zajlanak
a régészeti ásatások és folyamatosan érkeznek be, szinte
hetente mûtárgyak, és már nem tudjuk hol elhelyezni eze-
ket. Ezért nekünk hosszú távra óriási jelentõségû és meg-
oldást jelentene a Fokos utcai raktárbázisnak a kialakítá-
sa. Mindenféleképpen szakmailag jónak tartom, hogy ez-
zel a közgyûlési határozattal két problémája megoldódna
a Jósa András Múzeumnak – fejtette ki a fejlesztés szüksé-
gességének hátterét dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató.
Az elõterjesztést végül 13 igen, 6 nem és 1 tartózkodás
mellett fogadta el a testület.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

 Jeszenszki András

Dr. Adorján Gusztáv
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A FODRÁSZSZALONT A RÉGI OROSZ METRÓ-
SZERELVÉNYEKRE CSERÉLTE

EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOKAT KÖTÖTT
A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM

Néhányan még napjainkban is furcsának tartják, ha egy
nõ „férfias” foglalkozással keresi a kenyerét, vagy ha egy
férfi választ „nõies” szakmát. Persze, léteznek olyan mun-
kakörök, amelyekre az erõsebbik nem, biológiai felépítése
következtében alkalmasabb, de rengeteg olyan is akad, ahol
a nõk ugyanolyan eséllyel elhelyezkedhetnének, mégsem
teszik... A nyíregyházi Véghné Dankó Alíz azonban fittyet
hány az elõítéletekre. Évekig metróvezetõ volt – még most
is él a szerzõdése, így bármikor visszamehetne –, most pedig
forgalomirányítóként dolgozik, csupa férfi között.

A 2018-as adatok szerint tíz százalékkal nõtt a villa-
mosvezetõnek jelentkezõk között a nõk aránya a fõváros-
ban. Jelenlétük azonban nemcsak a villamosokon erõs, a
metróvezetõi állomány 30 százaléka szintén nõ, trolibu-
szokon 10, míg autóbuszokon 3 százalék az arányuk. Alíz
már gyermekként is arról álmodozott, hogy egyszer met-
róvezetõ lesz. Érettségi után azonban fodrászként helyez-
kedett el, 3 évig készítette a frizurákat a Jósavárosban,
mígnem 22 évesen úgy döntött férjével: vagy most, vagy
soha. Elköltöztek Budapestre, és rövid kitérõ után a BKK-
hoz került pénztárosi pozícióba. Ennek pedig, mint mond-
ta, kifejezetten örült, hiszen így legalább közelebb került
a metróhoz, egy teljes szinttel.

„A LEHETÕ LEGFIÚSABBAN ÖLTÖZTEM”

– Egy évig dolgoztam pénztárosként, amikor egyik reg-
gel megláttam a BKV weboldalán, hogy metróvezetõt ke-

Újabb együttmûködési megállapodásokat kötött a Jósa
András Múzeum, ezúttal Sóstó új szállodájával, valamint
a Nyírbusz Kft.-vel.

A város legfontosabb elvárása, hogy az új sóstói szál-
láshely a nyári idegenforgalmi szezonon túl is fogadjon
vendégeket. A múzeum és a hotel közötti együttmûködés
lényege, hogy a két intézmény egymás szórólapjait, pla-
kátjait elhelyezi a forgalmas fogadóterekben és megmu-
tatja publikus felületein. A múzeum húsvéti foglalkozása-
inak, rendezvényeinek anyaga például már kikerült a ho-
tel recepciójára, melyet igényelnek is a vendégek.

– Nekünk ez a kultúrturizmus jegyében maximálisan nagy
segítség. A múzeum a Hunguest Hotel vendégei számára
10 százalékos kedvezményt biztosít, mi pedig, ha a hotel-
be külföldi vendégeket, vagy olyan konferenciavendége-
ket küldünk, akik nálunk részt vesznek programokon, azok-
nak jelentõs kedvezményt biztosít a hotel – nyilatkozta dr.
Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója.

Együttmûködési megállapodás, azonban nemcsak a
múzeum és a hotel, hanem a múzeum és a Nyírbusz Kft.
között is született. Ennek értelmében a kulturális intéz-
mény kedvezményesen veheti majd igénybe a kft. szol-
gáltatásait. Ezért cserébe a múzeum is kedvezményt biz-
tosít a Nyírbusz Kft.-nek.

ÚJABB HORDOZÓK

Kelet-Magyarország egyik legrégebbi közmûvelõdé-
si intézménye nagy figyelmet fordít a látogatóira, bele-
értve a kisgyermekes családokat is. Az intézményben
megtalálható baba-mama szoba, ahol pelenkázási és
szoptatási lehetõséget is biztosítanak az anyukák szá-
mára. Mostantól két hordozóval is gazdagodott a mú-
zeum. Erre azért is volt nagy szükség, mert a babako-

tam, hogy fekete felhõk közelednek felénk. Éreztem, hogy
ebbõl baj lesz, ezért vittem magammal vizet és enniva-
lót. Lementem az alagútba, 2-3 állomáson már túl vol-
tam, amikor elértem a metróval a Nagyvárad térig. Ott
már mint a vízesés, úgy jött le a víz a metróba, az utas-
térbe. A jelzõk vörösek voltak, aztán az áram is elment.
Sötét volt mindenhol. Az emberek elkezdtek sikongatni
a hátam mögött. Átvillant a fejemben, hogy mi van, ha
nem jön vissza az áram és itt maradok több mint ezer
emberrel. Mit csinálok velük? Szerencsére aztán újra vi-
lágos lett és bár bizonyos szakaszokat lezártak, de újra
járt a metró.

HAZAHÚZTA A SZÍVE

Alíz késõbb visszaköltözött férjével Nyíregyházára – a
családja miatt hazahúzta a szíve – és a Volánbusz Zrt.
forgalomirányítója lett. Munkája révén koordinálja a so-
fõröket, irányítja a járatokat, információkat ad.

MINDENNAPI KIHÍVÁSOK

Persze, a metrónak sem fordított hátat, jelenleg is van
úgynevezett besegítõi szerzõdése a BKV-nál, tehát bármi-
kor vezethet metrószerelvényt. Szereti a munkáját, mert
mint mondja, folyamatosan azonnal és jól kell döntenie.
Ez pedig mindennapi kihívás, így soha nem unja meg a
munkáját.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

csikat nem lehetett felvinni a kiállítótermekbe és így,
hordozóval már könnyen sétálhatnak a családok a kis-
gyermekkel együtt.

BEPORZÁS NAPJA

Március 10-én közel 40 múzeummal együtt csatla-
kozik az intézmény a Beporzás napjához. A méhek
fontosságára szeretnék felhívni a látogatók figyelmét,
ahová csoportokat és osztályokat is várnak. Ezen a
napon a múzeumban a Nyíregyházi Méhészek Egye-
sülete avatja be a látogatókat a méhek életébe, illetve
a mézkészítés rejtelmeibe.

ÖTSZÁZFÉLE HÍMES TOJÁSBÓL
NYÍLT KIÁLLÍTÁS

Közel ötszáz darab és ötszázféle hímes tojásból ren-
deztek kiállítást a Jósa András Múzeumban. Kínától Nyír-
egyházáig gyûjtötték a sokféle technikával készült díszes
húsvéti ajándékokat a putnoki múzeumban. Innen érkez-
tek a csodás látnivalók. A kiállításhoz és egyáltalán a hús-
véti ünnepkörhöz múzeumpedagógiai foglalkozásokat,
családi hétvégéket szerveznek a Jósa András Múzeumban.
A kiállítás április 12-ig tekinthetõ meg.

Dr. Rémiás Tibor és Fekete Gyula

resnek – emlékezett vissza az elõzményekre Alíz. – Rög-
tön beküldtem az önéletrajzomat, azt követõen pedig ren-
geteg kiválasztási folyamat várt rám. Emlékszem, ezeken
igyekeztem mindig a lehetõ legfiúsabban felöltözni. Min-
den alkalommal megkérdezték: miért akarok metróveze-
tõ lenni, de erre nem lehet helyes választ adni. Fõleg an-
nak fényében nem, hogy egyébként is szeretek a sötétben
és zajos helyen lenni. Nekem ez volt az álmom és végül
az üzemvezetõ bizalmat szavazott. Az orvosi vizsgálatok
és a több mint fél éven át tartó, kõkemény tanfolyam után
aztán már egyedül vezethettem a régi orosz szerelvénye-
ket. Nagy volt rajtunk a felelõsség, hiszen ha lerobban-
tunk a metróval, nekünk kellett a hibát elhárítani, a vona-
tot tovább vinni. A budapesti közlekedésben pedig, ami-
kor 2 percenként jár a metró, sok idõ és pénz forog koc-
kán hiba esetén.

SOK VOLT A TÛZESET, A GÁZOLÁS
– Két és fél évet töltöttem el ott, amiben tényleg

minden benne volt, ugyanis abban az idõszakban
dolgoztam a BKV-nál, amikor a sajtó folyamatosan a
3-as metróra figyelt. Sok volt a tûzeset, a gázolás, a
veszélyes elektromos hiba.

„EZER EMBERREL A SÖTÉT ALAGÚTBAN”

– Rendkívüli helyzetben persze nekem is volt részem
– folytatta. – Éppen a pihenõmet töltöttem, amikor lát-



Simai út
Sorsz. hrsz. út házsz.

1 8187 Simai 1
2 8188 Simai 1/A
3 8191 Simai 2
4 8186 Simai 3
5 8192/1 Simai 4/A
6 8192/2 Simai 4/B
7 8185 Simai 5
8 8211/4 Simai 6
9 8184 Simai 7

10 8183/11 Simai 7/A
11 8183/16 Simai 7/B
12 8183/14 Simai 7/C
13 8183/15 Simai 7/D
14 27516 Simai 8/A
15 27517 Simai 8/B
16 8183/8 Simai 9
17 8183/4 Simai 9/A
18 8183/10 Simai 9/B
19 8183/7 Simai 9/C
20 27520 Simai 10/A
21 27519 Simai 10/B
22 8183/9 Simai 11
23 27521 Simai 12/A
24 27522 Simai 12/B
25 27523 Simai 12/C
26 27524 Simai 12/D
27 8209/1 Simai 13
28 27545 Simai 14
29 8209/4 Simai 15
30 27547 Simai 16
31 27514 Simai 17
32 27576 Simai 18
33 27512/1 Simai 19
34 27577 Simai 20
35 8177/25 Simai 21
36 27579 Simai 22
37 0769/47 Simai 23
38 27580 Simai 24
39 27582 Simai 24/A
40 27583 Simai 24/B
41 01185/2 Simai 24/C
42 01185/30 Simai 24/D
43 8177/10 Simai 25
44 01179/9 Simai 26
45 01179/10 Simai 26/A
46 0767/12 Simai 27
47 01179/8 Simai 28
48 0767/9 Simai 29
49 01179/7 Simai 30
50 01179/38 Simai 30/B
51 28544 Simai 31
52 01179/37 Simai 32
53 0761/25 Simai 33
54 01179/97 Simai 34-36
55 0761/24 Simai 35
56 28501/37 Simai 37
57 01179/96 Simai 38
58 28501/22 Simai 39
59 01137/4 Simai 40
60 01137/11 Simai 40/A
61 01137/11 Simai 40/B
62 0754/57 Simai 41
63 01135/37 Simai 42
64 0750/123 Simai 43
65 01135/38 Simai 44
66 0750/36 Simai 45/A
67 0750/35 Simai 45/B
68 01135/24 Simai 46
69 0750/56 Simai 47
70 01135/75 Simai 48
71 0750/46 Simai 49
72 01135/88 Simai 50
73 0750/47 Simai 51
74 01135/90 Simai 52
75 0750/26 Simai 53/A
76 0750/25 Simai 53/B
77 01135/123 Simai 54
78 0750/24 Simai 55
79 01135/144 Simai 56
80 0740/54 Simai 57
81 01135/145 Simai 58
82 01135/158 Simai 58/A
83 01135/122 Simai 58/B

84 01135/157 Simai 58/C
85 01135/148 Simai 58/D
86 01135/127 Simai 58/E
87 0740/85 Simai 59
88 01135/70 Simai 60
89 0740/43 Simai 61
90 01135/140 Simai 62
91 0739/16 Simai 63/A
92 0740/34 Simai 63/B
93 01135/145 Simai 64
94 01135/141 Simai 64/A
95 01135/148 Simai 64/B
96 01135/128 Simai 64/C
97 01135/78 Simai 64/D
98 01135/142 Simai 64/E
99 01135/147 Simai 64/F

100 01135/39 Simai 64/G
101 01135/173 Simai 64/H
102 01135/175 Simai 64/I
103 0740/33 Simai 65
104 01135/174 Simai 66
105 0740/57 Simai 67
106 01135/170 Simai 68
107 0740/56 Simai 69
108 01135/138 Simai 70
109 0739/55 Simai 71
110 01135/2 Simai 72
111 0777/6 Simai 73
112 01135/139 Simai 74
113 0777/5 Simai 75
114 01135/92 Simai 76
115 0777/4 Simai 77
116 01135/45 Simai 78
117 0777/3 Simai 79
118 01064/17 Simai 80
119 01064/18 Simai 80/A
120 01064/19 Simai 80/B
121 0779/55 Simai 81-85
122 01064/21 Simai 82/A
123 01064/13 Simai 82/B
124 01064/12 Simai 82/C
125 01062/1 Simai 82/D
126 01046/31 Simai 84/A
127 01046/32 Simai 84/B
128 01046/23 Simai 84/C
129 01046/33 Simai 84/D
130 01046/34 Simai 84/E
131 01046/35 Simai 84/F
132 01046/36 Simai 84/G
133 01046/40 Simai 84/H
134 01046/41 Simai 86
135 0779/2 Simai 87
136 01046/42 Simai 88
137 0779/59 Simai 89-91
138 01044/5 Simai 90
139 01044/2 Simai 90/A
140 01043/24 Simai 90/B
141 01043/10 Simai 92
142 0864/22 Simai 93
143 01043/4 Simai 94
144 0864/18 Simai 95
145 01043/3 Simai 96
146 0864/17 Simai 97
147 01043/2 Simai 98
148 01043/16 Simai 98/A
149 01043/16 Simai 98/B
150 0864/15 Simai 99-103
151 01043/48 Simai 100/A
152 01043/49 Simai 100/B
153 01041/46 Simai 102
154 21501 Simai 104
155 0864/12 Simai 105
156 01041/2 Simai 106
157 0864/13 Simai 107
158 0986/8 Simai 108
159 0864/26 Simai 109
160 0986/4 Simai 110
161 0864/27 Simai 111
162 0986/7 Simai 112
163 0864/24 Simai 113
164 0984/73 Simai 114
165 0864/32 Simai 115
166 0984/71 Simai 116
167 0864/28 Simai 117
168 0984/68 Simai 118/A
169 0984/65 Simai 118/B
170 0984/62 Simai 118/C

171 0864/30 Simai 119
172 0984/59 Simai 120
173 0984/56 Simai 120/A
174 0864/37 Simai 121
175 0973/1 Simai 122
176 0875/21 Simai 123
177 0973/2 Simai 124
178 0875/19 Simai 125
179 0973/5 Simai 126
180 0875/8 Simai 127
181 0971/3 Simai 128
182 0875/13 Simai 129
183 0875/16 Simai 129/A
184 0875/17 Simai 129/B
185 0971/7 Simai 130
186 0875/2 Simai 131
187 0971/8 Simai 132
188 0875/3 Simai 133
189 0971/9 Simai 134
190 0877/1 Simai 135
191 0971/10 Simai 136
192 0880/25 Simai 137
193 0970 Simai 138
194 0880/24 Simai 139
195 0965/26 Simai 140
196 0880/58 Simai 141
197 0963/12 Simai 142
198 0880/57 Simai 143
199 0963/11 Simai 144
200 0963/3 Simai 144/A
201 0880/8 Simai 145
202 0963/9 Simai 146
203 0880/56 Simai 147
204 0963/10 Simai 148
205 0880/61 Simai 149
206 0963/5 Simai 150
207 0880/60 Simai 151
208 0959/14 Simai 152
209 0880/59 Simai 153
210 0959/13 Simai 154
211 13521/27 Simai 155
212 0959/12 Simai 156
213 13521/41 Simai 157
214 13521/42 Simai 157/A
215 0959/11 Simai 158
216 13521/17 Simai 159
217 0959/10 Simai 160
218 13522/4 Simai 161
219 0959/9 Simai 162
220 13522/5 Simai 163
221 0959/7 Simai 164
222 13620 Simai 165
223 0959/6 Simai 166
224 13618/2 Simai 167
225 0959/5 Simai 168
226 13618/1 Simai 169
227 0959/4 Simai 170
228 13616/2 Simai 171
229 0959/3 Simai 172
230 13616/1 Simai 173
231 0951/22 Simai 174
232 0917/21 Simai 175
233 0951/24 Simai 176
234 0917/22 Simai 177
235 0951/28 Simai 178
236 0917/23 Simai 179
237 0951/29 Simai 180
238 0917/24 Simai 181
239 0949/2 Simai 182
240 0917/25 Simai 183
241 0949/20 Simai 184
242 0917/27 Simai 185
243 0948/28 Simai 186
244 0917/28 Simai 187
245 0948/26 Simai 188
246 0917/29 Simai 189
247 0948/24 Simai 190
248 0917/36 Simai 191
249 0917/37 Simai 191/A
250 0948/22 Simai 192
251 0917/39 Simai 193
252 0917/38 Simai 193/A
253 0948/20 Simai 194
254 0917/32 Simai 195
255 0948/18 Simai 196
256 0917/33 Simai 197
257 0948/15 Simai 198
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258 0917/34 Simai 199
259 0917/35 Simai 201
260 0946/2 Simai 203
261 0946/1 Simai 205
262 0945/2 Simai 207
263 0944 Simai 209
264 0943/9 Simai 211
265 0943/8 Simai 213
266 0943/5 Simai 215/A
267 0943/6 Simai 215/B
268 0943/3 Simai 217
269 0943/2 Simai 219
270 0941/15 Simai 221
271 0937/5 Simai 223
272 0937/6 Simai 225
273 0937/2 Simai 227

Gazda utca
Sorsz. hrsz. út házsz.

1 0880/59 Gazda 1
2 0880/35 Gazda 2
3 0880/28 Gazda 3
4 0880/11 Gazda 4
5 0880/12 Gazda 6
6 0880/34 Gazda 8

Sertéstelep utca
Sorsz. hrsz. út házsz.

1 0875/3 Sertéstelep 1
2 0877/1 Sertéstelep 2
3 0875/2 Sertéstelep 3
4 0877/2 Sertéstelep 4
5 0875/17 Sertéstelep 5/A
6 0875/16 Sertéstelep 5/B
7 0875/13 Sertéstelep 5/C
8 0877/3 Sertéstelep 6
9 0875/12 Sertéstelep 7

10 0877/7 Sertéstelep 8
11 0875/21 Sertéstelep 9
12 0877/6 Sertéstelep 10
13 0875/10 Sertéstelep 11
14 0878 Sertéstelep 12
15 0879/17 Sertéstelep 14
16 0879/6 Sertéstelep 16
17 0879/5 Sertéstelep 18
18 0879/4 Sertéstelep 20
19 0879/3 Sertéstelep 22
20 0879/15 Sertéstelep 24
21 0879/13 Sertéstelep 26
22 0879/12 Sertéstelep 28
23 0879/2 Sertéstelep 30
24 0879/10 Sertéstelep 30/A
25 0879/9 Sertéstelep 32
26 0879/8 Sertéstelep 34

Sörte utca
Sorsz. hrsz. út házsz.

1 0877/8 Sörte 1
2 0880/25 Sörte 2
3 0880/24 Sörte 2/A
4 0877/5 Sörte 3
5 0880/58 Sörte 4
6 0880/57 Sörte 6

Bálintbokor
Sorsz. hrsz. út házsz.

1 01028/3 Bálintbokor 1/A
2 01028/4 Bálintbokor 1/B
3 01024/18 Bálintbokor 1/C
4 01024/19 Bálintbokor 1/D
5 01024/10 Bálintbokor 2
6 01024/11 Bálintbokor 2/A
7 01024/9 Bálintbokor 2/B
8 01012/1 Bálintbokor 3
9 01011/5 Bálintbokor 3/A

10 01024/8 Bálintbokor 4
11 01024/7 Bálintbokor 4/A
12 01024/14 Bálintbokor 4/B
13 01014/1 Bálintbokor 4/C
14 01012/2 Bálintbokor 5
15 01014/3 Bálintbokor 6
16 01014/2 Bálintbokor 6/A

17 01012/3 Bálintbokor 8
18 01012/4 Bálintbokor 9
19 01014/4 Bálintbokor 10
20 01014/5 Bálintbokor 11
21 01012/5 Bálintbokor 12
22 01014/6 Bálintbokor 13
23 01012/6 Bálintbokor 14
24 01014/7 Bálintbokor 15
25 01012/7 Bálintbokor 16
26 01012/17 Bálintbokor 16/A
27 01014/8 Bálintbokor 17
28 01014/9 Bálintbokor 18
29 01024/3 Bálintbokor 18/A
30 01024/2 Bálintbokor 18/B
31 01012/19 Bálintbokor 19
32 01012/10 Bálintbokor 20
33 01016/1 Bálintbokor 21
34 01012/11 Bálintbokor 22
35 01012/12 Bálintbokor 23
36 01012/13 Bálintbokor 23/A
37 01012/14 Bálintbokor 24
38 01016/2 Bálintbokor 25
39 01016/3 Bálintbokor 26
40 01016/4 Bálintbokor 26/A
41 01012/15 Bálintbokor 27
42 01016/6 Bálintbokor 28
43 01016/5 Bálintbokor 28/A
44 01016/7 Bálintbokor 28/B
45 01017/27 Bálintbokor 29
46 01017/2 Bálintbokor 29/A
47 01022/2 Bálintbokor 29/B
48 01022/5 Bálintbokor 29/C
49 01022/4 Bálintbokor 29/D
50 01022/6 Bálintbokor 29/E
51 01017/42 Bálintbokor 30
52 01017/26 Bálintbokor 30/A
53 01017/32 Bálintbokor 30/B
54 01017/22 Bálintbokor 31
55 01017/31 Bálintbokor 31/A
56 01017/37 Bálintbokor 31/B
57 01017/6 Bálintbokor 32
58 01017/7 Bálintbokor 33

Kordovánbokor
Sorsz. hrsz. út házsz.

1 01093/9 Kordovánbokor 2
2 01093/8 Kordovánbokor 2/A
3 01093/6 Kordovánbokor 3
4 01093/14 Kordovánbokor 4
5 01093/13 Kordovánbokor 5
6 01093/25 Kordovánbokor 5/A
7 01093/24 Kordovánbokor 6
8 01093/28 Kordovánbokor 7
9 01093/12 Kordovánbokor 8

10 01093/11 Kordovánbokor 8/A
11 01094/30 Kordovánbokor 8/B
12 01090/11 Kordovánbokor 8/C
13 01090/12 Kordovánbokor 8/D
14 01090/9 Kordovánbokor 8/E
15 01090/8 Kordovánbokor 8/F
16 01090/2 Kordovánbokor 9
17 01090/7 Kordovánbokor 9/A
18 01089/15 Kordovánbokor 10
19 01089/4 Kordovánbokor 11
20 01089/15 Kordovánbokor 12
21 01089/18 Kordovánbokor 13
22 01089/7 Kordovánbokor 14
23 01089/17 Kordovánbokor 14/A
24 01089/13 Kordovánbokor 14/B
25 01089/11 Kordovánbokor 14/C
26 01089/10 Kordovánbokor 14/D
27 01089/8 Kordovánbokor 15
28 01089/9 Kordovánbokor 15/A
29 01087/13 Kordovánbokor 16
30 01087/6 Kordovánbokor 16/A
31 01087/5 Kordovánbokor 17
32 01087/4 Kordovánbokor 18
33 01087/8 Kordovánbokor 19
34 01087/16 Kordovánbokor 20/A
35 01087/14 Kordovánbokor 20/B
36 01087/1 Kordovánbokor 20/C
37 01094/9 Kordovánbokor 21
38 01094/6 Kordovánbokor 21/A
39 01094/7 Kordovánbokor 22
40 01094/8 Kordovánbokor 23
41 01085/4 Kordovánbokor 24/A

42 01085/3 Kordovánbokor 24/B
43 01085/2 Kordovánbokor 25
44 01038/8 Kordovánbokor 26
45 01083/14 Kordovánbokor 26/A
46 01083/12 Kordovánbokor 26/B
47 01083/11 Kordovánbokor 26/C
48 01083/9 Kordovánbokor 27

Bodnár Bálint utca
Sorsz. hrsz. út házsz.

1 01262/13 Bodnár Bálint 1
2 01258/4 Bodnár Bálint 2
3 01262/33 Bodnár Bálint 3
4 01258/3 Bodnár Bálint 4
5 01262/2 Bodnár Bálint 5
6 01258/7 Bodnár Bálint 6
7 01263/3 Bodnár Bálint 7
8 01258/1 Bodnár Bálint 8
9 01262/9 Bodnár Bálint 9

10 01256/6 Bodnár Bálint 10
11 01262/16 Bodnár Bálint 11
12 01262/17 Bodnár Bálint 13
13 01262/18 Bodnár Bálint 15
14 01262/19 Bodnár Bálint 17
15 01262/32 Bodnár Bálint 19
16 01262/31 Bodnár Bálint 21
17  01262/30 Bodnár Bálint 23
18 01262/5 Bodnár Bálint 25
19 01262/6 Bodnár Bálint 27
20 01262/7 Bodnár Bálint 29
21 01262/26 Bodnár Bálint 31
22 01262/11 Bodnár Bálint 33

Oláhréti út
Sorsz. hrsz. út házsz.

1 01231/79 Oláhréti 1
2 01231/5 Oláhréti 1/A
3 01333/43 Oláhréti 2
4 01231/6 Oláhréti 3
5 01331 Oláhréti 4
6 01330/5 Oláhréti 4/A
7 01231/86 Oláhréti 5
8 18319/15 Oláhréti 6
9 18319/14 Oláhréti 6/A

10 01231/87 Oláhréti 7
11 01231/8 Oláhréti 9
12 18319/11 Oláhréti 10
13 01231/9 Oláhréti 11
14 18319/10 Oláhréti 12
15 18319/9 Oláhréti 12/A
16 18319/6 Oláhréti 12/B
17 01233/88 Oláhréti 13
18 18319/5 Oláhréti 14
19 01231/89 Oláhréti 15
20 18319/4 Oláhréti 16
21 01231/11 Oláhréti 17
22 18319/3 Oláhréti 18
23 01231/12 Oláhréti 19
24 18267 Oláhréti 20
25 01231/64 Oláhréti 21
26 18266 Oláhréti 22
27 01231/65 Oláhréti 23
28 18265 Oláhréti 24
29 01231/84 Oláhréti 25
30 18264 Oláhréti 26
31 01231/85 Oláhréti 27
32 18263 Oláhréti 28
33 01231/60 Oláhréti 29
34 18262 Oláhréti 30
35 01231/61 Oláhréti 31
36 18261/2 Oláhréti 32
37 01231/62 Oláhréti 33
38 18200/3 Oláhréti 34
39 01231/63 Oláhréti 35
40 18200/1 Oláhréti 36
41 01231/17 Oláhréti 37
42 18199 Oláhréti 38
43 01231/18 Oláhréti 39
44 18198/2 Oláhréti 40
45 01231/19 Oláhréti 41
46 18197 Oláhréti 42
47 01231/20 Oláhréti 43
48 18196 Oláhréti 44
49 01231/21 Oláhréti 45

50 18195 Oláhréti 46
51 01231/95 Oláhréti 47
52 01325/1 Oláhréti 48
53 01231/96 Oláhréti 49
54 01318/14 Oláhréti 50
55 01231/98 Oláhréti 51
56 01318/13 Oláhréti 52
57 01231/97 Oláhréti 53
58 01318/12 Oláhréti 54
59 01231/52 Oláhréti 55
60 01318/11 Oláhréti 56
61 01231/53 Oláhréti 57
62 01318/10 Oláhréti 58
63 01231/25 Oláhréti 59
64 01318/9 Oláhréti 60
65 01231/82 Oláhréti 61
66 01318/8 Oláhréti 62
67 01231/83 Oláhréti 63
68 01318/7 Oláhréti 64
69 01231/54 Oláhréti 65
70 01316/63 Oláhréti 66
71 01233/4 Oláhréti 67
72 01312/2 Oláhréti 68
73 01233/5 Oláhréti 69
74 01233/6 Oláhréti 71
75 01233/29 Oláhréti 73
76 01254/2 Oláhréti 75
77 1254/32 Oláhréti 75/A
78 01254/16 Oláhréti 77
79 01254/15 Oláhréti 79
80 01254/14 Oláhréti 81
81 01254/13 Oláhréti 83
82 01254/12 Oláhréti 85
83 01254/11 Oláhréti 87
84 01254/10 Oláhréti 89
85 01254/45 Oláhréti 91
86 01254/46 Oláhréti 93
87 01254/8 Oláhréti 95
88 01254/7 Oláhréti 97
89 01254/6 Oláhréti 99
90 01254/40 Oláhréti 101
91 01254/39 Oláhréti 103
92 01254/4 Oláhréti 105
93 01254/3 Oláhréti 107
94 01256/78 Oláhréti 109
95 01256/81 Oláhréti 111
96 01256/80 Oláhréti 113
97 01256/69 Oláhréti 115
98 01256/68 Oláhréti 117
99 01256/67 Oláhréti 119

100 01256/66 Oláhréti 121
101 01256/65 Oláhréti 123
102 01256/64 Oláhréti 125
103 01256/63 Oláhréti 127
104 01256/62 Oláhréti 129
105 01309/19 Oláhréti 131
106 01309/20 Oláhréti 133

Gyertyán utca
Sorsz. hrsz. út házsz.

1 01101/7 Gyertyán 1
2 01101/2 Gyertyán 1/A
3 01096/9 Gyertyán 2
4 01101/18 Gyertyán 3
5 01096/8 Gyertyán 4
6 01101/25 Gyertyán 5
7 01096/7 Gyertyán 6
8 01099/50 Gyertyán 7
9 01096/6 Gyertyán 8

10 01099/8 Gyertyán 9
11 01096/19 Gyertyán 10
12 01099/50 Gyertyán 11
13 01096/18 Gyertyán 12
14 01099/65 Gyertyán 13
15 01096/4 Gyertyán 14
16 01099/64 Gyertyán 15
17 01096/3 Gyertyán 16
18 01099/63 Gyertyán 17
19 01096/13 Gyertyán 18
20 01099/62 Gyertyán 19
21 01096/2 Gyertyán 20
22 01099/61 Gyertyán 21
23 01094/60 Gyertyán 22

24 01099/60 Gyertyán 23
25 01094/59 Gyertyán 24
26 01099/57 Gyertyán 25
27 01093/9 Gyertyán 26
28 01099/45 Gyertyán 27
29 01093/23 Gyertyán 28
30 01099/26 Gyertyán 29
31 01099/24 Gyertyán 31
32 01099/23 Gyertyán 33
33 01099/46 Gyertyán 35
34 01099/47 Gyertyán 37
35 01099/71 Gyertyán 39

Simai tér
Sorsz. hrsz. út házsz.

1 13607/8 Simai 1
2 13615 Simai 2
3 13607/7 Simai 3
4 13614 Simai 4
5 13607/6 Simai 5
6 13613 Simai 6
7 13607/5 Simai 7
8 13612 Simai 8
9 13607/4 Simai 9

10 13611 Simai 10
11 13607/3 Simai 11
12 13610 Simai 12
13 13607/2 Simai 13
14 13609 Simai 14
15 13607/1 Simai 15
16 13605 Simai 16
17 13604 Simai 18
18 13603 Simai 20
19 13602 Simai 22
20 13601 Simai 24
21 13600 Simai 26
22 13599 Simai 28

Barázda utca
Sorsz. hrsz. út házsz.

1 13565 Barázda 1
2 13564 Barázda 1/A
3 13566 Barázda 3
4 13567 Barázda 5
5 13568 Barázda 7
6 13569 Barázda 9
7 13590 Barázda 11
8 13589 Barázda 11/A
9 13588 Barázda 13

10 13587 Barázda 15
11 13586 Barázda 15/A
12 0917/17 Barázda 17
13 0917/12 Barázda 19
14 0917/13 Barázda 21
15 0917/14 Barázda 23
16 0917/9 Barázda 25
17 0917/18 Barázda 27

Furulya utca
Sorsz. hrsz. út házsz.

1 13551/1 Furulya 1
2 13550/2 Furulya 1/A
3 13573/1 Furulya 2
4 13551/2 Furulya 3
5 13573/2 Furulya 4
6 13549 Furulya 5
7 0908/1 Furulya 5/A
8 13574/1 Furulya 6
9 0908/7 Furulya 7

10 13574/2 Furulya 8
11 13576 Furulya 8/A
12 0908/8 Furulya 9
13 0917/15 Furulya 10
14 0914/2 Furulya 11
15 0917/16 Furulya 12
16 0914/5 Furulya 13
17 0917/10 Furulya 14
18 0917/11 Furulya 16
19 0917/26 Furulya 18
20 0917/4 Furulya 20
21 0917/5 Furulya 22
22 0917/6 Furulya 24
23 0917/7 Furulya 26
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...AKI A MUNKAIDEJÉT A FELHÕK FELETT TÖLTI
A naplemente vagy egy meteorraj, a „földrõl” nézve is

gyönyörû látványt nyújt, a felhõk felett pedig mindezen
élmény csak sokszorozódik. A nyíregyházi Böszörményi
Roland folyamatosan égi csodákkal találkozik: ugyanis „a
felhõk felett van a munkahelye”. A reptér mellett nõtt
fel, hamarabb vezetett vitorlázórepülõt, mint autót. A
repülést oktatta is, most már azonban a Wizz Air légitár-
saság nagygépeit vezeti, debreceni bázissal, így van, hogy
egy hónapon belül megjárja Angliát, Oroszországot, Iz-
raelt és még Mallorcát is.

Az emberek közel negyede aviofóbiában szenved, azaz
fél a repüléstõl, mert attól tartanak, hogy lezuhan a gép.
Bizonyára mindenkinek van legalább egy olyan ismerõ-
se, akit lasszóval se lehetne a fedélzetre húzni. Ha pedig
mégis, akkor extra gyorsan kezd el verni a szíve, a légzé-
se pedig sokkal szaporábbá válik a megszokottnál. Pedig,
az utóbbi évek statisztikái szerint még soha nem volt ennyi-
re biztonságos a repülés, mint mostanság, mindehhez pe-
dig hozzátartozik, hogy a pilótáknak is kemény követel-
ményeknek kell megfelelniük. Karrierjük során rendsze-
res továbbképzésen vesznek részt és szigorú egészségügyi,
valamint pszichikai vizsgálatoknak vetik alá õket. A nyír-
egyházi Böszörményi Roland 5500 repült órát – nagygé-
pen – tudhat már maga mögött és több tucat nagyvárosba
vitte el utasok ezreit. Azt mondja, ha ki kellene másznia a
hangártetõre, vagy be kellene állnia egy tûzoltókocsi ko-
sarába, neki is remegne a lába, de a repülés az valami
egészen más. Ott megszûnik a félelem...

KORÁBBAN VEZETETT REPÜLÕT,
MINT AUTÓT

Roland általános iskolás volt, amikor elõször repült vi-
torlázógéppel. Aztán pedig 15 évesen meg is szerezte rá a
jogosítványt, így korábban vezetett repülõt, mint autót. A
Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd a Nyír-
egyházi Fõiskolán végzett repülõmérnök szakon, szûk két
hónappal késõbb pedig már oktatta is az utána következõ
évfolyamot, nyolc éven keresztül. Ezt követõen került a
Wizz Air légitársasághoz. Nagygépes pilótaként elõször
Bukarestet kapta bázisnak – Nyíregyházáról mindig elment
Budapestre, felült a céges járatra és elrepült Londonba,
ahol felszállt a Bukarestre tartó gépre, majd Kolozsvárra,
Kassára és végül Debrecenbe került. Innen Airbus A320-
as, 180 személyes gépekkel viszi el az utasokat többek
között Londonba, Eindhovenbe, Moszkvába, Tel-Avivba,
Palma de Mallorcára, Barcelonába, Milánóba vagy ép-
pen Lárnakára. Azt mondja, boldog a munkáját illetõen,
szereti Nyíregyházát, soha nem is költözne el innen, a
debreceni bázis pedig csupán háromnegyed órányira van
a szabolcsi megyeszékhelytõl.

„VAN, HOGY CSAK FÉL ÓRÁT TÖLTÜNK
AZ ADOTT ORSZÁGBAN”

– Van, hogy hajnalban, míg máskor napközben, vagy
éppen éjszaka megyek dolgozni. Minden alkalommal szi-

gorú menetrendet követünk – magyarázta. – Óra tíz perc-
cel a járat indulása elõtt kötelezõ megjelenni a repülõté-
ren. Mindez idõ alatt többek között átnézzük és átbeszél-
jük az elsõ tiszttel az idõjárás-elõrejelzést és a repülési
terveket, majd összeülünk a légiutas-kísérõkkel is. Bár a
szigorú felkészülés és a biztonsági szabályok maradékta-
lan betartása mellett ez a munka akár egy kirándulásnak
is felfogható, de ahogy elérünk a célállomásra, kitesszük
a csomagokat és feltankoljuk a gépet, igazából csak 35–
40 perces úgynevezett forgóidõnk van, és már indulunk is
vissza Debrecenbe.

„A LEGLÁTVÁNYOSABB A SZENT ELMO TÜZE”
– Mindegyik út más, és ezt fõként a légi forgalom

befolyásolja, valamint az idõjárás. Ha tavasszal vagy
õsszel repülsz, akkor például nagyon szépek a hatal-
mas felhõtornyok, azok között igazán szoktam élvez-
ni a repülést. Vagy a meteorraj, egy éjszaka alatt több
tucat hullócsillagot is láthatsz. A legkülönlegesebb és
a leglátványosabb mégis a Szent Elmo tüze. Ritkán lát
ilyet az ember, de nekem már többször sikerült. En-
nek akkor lehetünk szemtanúi, amikor nagyon sûrû
felhõrétegen repülünk keresztül és a repülõgép stati-
kusan feltöltõdik. A kiálló hegyes részeken (pl. a re-
pülõgép antennáin, orrkúpján), illetve a szélvédõn
apró, teljesen ártalmatlan, ám annál látványosabb vil-
lámok kezdenek el cikázni: lilán, rózsaszínen világít,
ez nagyon látványos.

FOLYAMATOS KÉPZÉSEK

– Folyamatosan képzéseken kell részt vennünk, bizonyos
idõszakonként pedig vizsgázunk is. Szimulátoros vizsgáink pl.
minden fél évben vannak, de elméleti vizsgáink is gyakorta.
Internetes tréningen pedig évente többször is részt kell venni.

HIÁNY VAN PILÓTÁKBÓL
A Nyíregyházi Egyetemen tavaly szeptembertõl már

az ötvenkettedik évfolyam kezdte meg tanulmányait, hi-
vatásos repülõgép-vezetõi diplomát kaphatnak azok, akik
sikeresen teljesítik a 7 féléves képzést. A hallgatók az
egyetemen az elméleti képzést sajátíthatják el, a gyakor-
latot pedig a Nyíregyházi repülõtéren, a Tréner Kft.-nél.
Horváth Tibor, a Tréner Kft. tréningmenedzsere egy ko-
rábbi interjúban elmondta, nagyon nagy a pilótahiány
az egész világon. A légitársaságok is szívesen alkalmaz-
zák az itt végzetteket. Képzõszervként rengeteg vissza-
jelzést kapnak, erre pedig jó példa: a légitársaságok fo-
lyamatosan keresik õket, hogy milyen embereket tud-
nak hozzájuk küldeni, nem utolsósorban pedig elége-
dettek a Nyíregyházán végzettekkel. De 2017-ben elin-
dult a Wizz Air nyíregyházi pilótaakadémiája is, az ott
végzettek pedig azonnali munkalehetõséget kapnak.

Roland a földtõl elrugaszkodva érzi igazán jól magát,
hiszen a munkája mellett, szabadidejében ejtõernyõzik
is. Azt mondja, amíg bír, és amíg lehetõsége van rá, repül-
ni szeretne – jelenleg 63 év a nyugdíjkorhatár, kereske-
delmi repülésben eddig a korig lehet utasokkal repülni –,
hiszen ezzel egy gyerekkori álma vált valóra.

– Van, hogy visszajelzéseket is kapunk egy-egy út vé-
geztével. Elõfordul, hogy tapsolnak, bár hozzá kell ten-
nem, ezt nem mindig halljuk, de van, hogy üzenetek vár-
nak a Facebookon, amelyben az utasok megköszönik,
hogy milyen jó út volt, milyen simán ment minden, vagy
ha az idõjárás éppen egy kicsit dobálta is a gépet, de en-
nek ellenére mennyire élvezték a repülést és mennyire
biztonságban érezték magukat a fedélzeten.

Akik félnek a repüléstõl, azoknak azt üzeni: ez az egyik
legbiztonságosabb közlekedési mód, csak élvezzék a re-
pülést és nézzenek ki az ablakon, különleges égi csodák-
ra lehetnek figyelmesek...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

DEBRECEN–NYÍREGYHÁZA–MISKOLC–SZOLNOK TENGELYÛ
GAZDASÁGI ÖVEZET A KÖZÖS FEJLESZTÉSEKÉRT

– Létre kell hozni a Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc–
Szolnok tengelyû észak-magyarországi gazdasági öve-
zetet, amely képes bekapcsolni a gazdaság, az oktatás,
a kultúra, a turisztika és a sport területén megvalósuló
fejlõdésbe a határon túli területeket és azok lakosságát
is – mondta Palkovics László innovációs és technológi-
ai miniszter hétfõn Budapesten, az övezet létrehozását
tárgyaló munkaértekezletet követõen.

A megyei jogú városok vezetõinek részvételével meg-
tartott munkaértekezleten – melyen aláírták az együttmû-
ködésrõl szóló megállapodást – bemutatták az új övezet
stratégiáját. Az elõkészítõ munka már több mint egy éve

tart. A tárcavezetõ hangsúlyozta: egyedi, Északkelet-Ma-
gyarország nemzeti, gazdasági és kulturális övezetére irá-
nyuló komplex fejlesztési megoldásokra van szükség.  Nyír-
egyházát Jászai Menyhért alpolgármester képviselte a fõ-
városi összejövetelen, aki úgy értékelt: ebbõl a stratégiai
megállapodásból hosszú távon az összes érintett profitál-
hat. Szerinte abban is rejlik a jelentõsége az együttmûkö-
désnek, hogy kezdõdik az új európai uniós támogatási rend-
szer kialakítása, ahol a hasonló komplex projektek sikerrel
tudnak szerepelni a 2027-ig tartó pénzügyi tervezési cik-
lusban, ehhez el is kezdõdött a munkacsoportok felállításá-
val a folyamat.  Palkovics László miniszter kiemelte: a cél a

gazdasági övezet népességmegtartó erejének növelése,
infrastrukturális, gazdasági és kulturális fejlesztése, ver-
senyképességének erõsítése, az elõnyös együttmûködés
feltételei adottak. Horváth Zita, az ITM felsõoktatásért fe-
lelõs helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a négy me-
gye rendszerszintû fejlesztésére van szükség. Elkészült a
stratégia a térség felemelkedéséhez, ami a meglévõ vá-
ros- és térségfejlesztési projektekre épül. Azt a kormány
elfogadta, kezdõdhet a közös munka. Hozzátette: a hely-
zetértékelés alapján fogalmazták meg a térség tartós fej-
lesztését szolgáló kitörési pontokat – derül ki a Magyar
Távirati Iroda közleményébõl.                      (MTI, NYTV)
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KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK
AZ ÉLMÉNYFÜRDÕBEN

Az Aquarius Élményfürdõ óriáscsúsz-
dáinak karbantartási munkái miatt az él-
ményvilág csúszdái, a hullámmedence és
a sodrófolyosó március 9–13. között nem
üzemelnek! Az élményvilág újbóli üzem-
be helyezésének tervezett idõpontja:
március 14., szombat.

A karbantartás ideje alatt a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. az Aquarius Élményfür-
dõben 20% kedvezményt biztosít mind
a nyíregyházi, mind a nem nyíregyházi,
egész napos egyéni és családi fürdõje-

gyek árából. A kedvezmény nem vonat-
kozik a regisztrációs babyjegyre, a nyug-
díjas hétfõ elnevezésû akcióra, valamint
a délutáni szaunás és úszójegyekre.

A karbantartás során a szakemberek
elvégzik a csúszdatestek csiszolási, tisz-
títási munkálatait, tömítéscseréit, az érin-
tett medencék fugajavítását, valamint a
fõ tartóoszlopok részleges festését. Ez idõ
alatt a termál-, gyermek- és szaunavilág,
valamint az Aquarius Fürdõgyógyászat
zavartalanul üzemel.

A VESEBETEGSÉG
NÉMA GYILKOS

A Nemzetközi Nephrológiai Társaság és
a Vesealapítványok Nemzetközi Szövetsé-
ge magyar kezdeményezésre minden év
márciusának második csütörtökét a Vese
Világnapjának nyilvánította. Idén már a 15.
alkalom lesz. A nemzetközi összefogás
célja a megelõzés és a szûrés fontosságá-
nak hangsúlyozása. Arra szeretnék felhív-
ni a figyelmet, hogy kellõ odafigyeléssel
és megfelelõ életmóddal elérhetõ: minden-
ki, mindenhol egészséges vesékkel élhes-
sen.

Napjainkban kb. 600 millió 65 év feletti
lakos él a Földön, Európa lakosságának 19
százaléka 65 év feletti (142 millió lakos).
Elõrejelzések szerint 2050-re Magyarorszá-
gon a 65 év felettiek aránya meghaladja a
19 év alattiak arányát, 2060-ra minden
harmadik magyar lakos 65 éves, vagy idõ-
sebb lesz. Idõskorban csökken a vese tö-
mege, véráramlása, mûködése. Ennek kö-
vetkeztében az idõskorúak fokozottan ve-
szélyeztettetek a veseelégtelenség, vesebe-
tegség kialakulásában.

BEFOLYÁSOLJA A BETEGEK
ÉLETMINÕSÉGÉT

A vesebetegség néma gyilkos, amely
nagymértékben befolyásolja a betegek élet-
minõségét. Számos olyan egyszerû szabály
létezik, amelyek betartásával csökkenthe-
tõ a vesebetegség kialakulásának kockáza-
ta.

A vesebetegség kockázatának csökken-
tése érdekében  8 aranyszabályt fogalmaz-
tak meg: 1. mozogjon sokat és tartsa fitten
magát, 2. rendszeresen ellenõriztesse vér-
cukorszintjét, 3. ellenõrizze a vérnyomá-
sát, 4. étkezzen egészségesen, és vigyáz-
zon a testsúlyára, 5. fogyasszon elegendõ
vizet, 6. ne dohányozzon, 7. kerülje a vény
nélküli gyógyszerek (fájdalomcsillapítók)
rendszeres szedését, 8. ellenõriztesse rend-
szeresen vesefunkcióját, ha az alábbiak
közül egy vagy több igaz Önre:

– cukorbeteg, – magas a vérnyomása, –
túlsúlyos, – idõskorú, – valamelyik család-
tagja vesebeteg.

Az egészséges életmód segít, de fontos,
hogy panaszok esetén a beteg idõben for-
duljon orvoshoz, a veszélyeztetett populá-

ció rendszeresen ellenõriztesse vesemûkö-
dését, vegyen részt szûréseken. Amennyi-
ben már kialakult a veseelégtelenség, a
beteg életét a vesepótló kezelés biztosítja.
Magyarországon minden indokolt esetben
lehetõség van a vesepótló kezelésre (dialí-
zisre), 2019-ben 266 vesetranszplantáció
történt, 30 esetben élõdonoros transzplan-
tációra került sor. 2019. december 31-én
1176 vesére váró, 44 kombinált vese- és
hasnyálmirigy-átültetésre váró beteg szere-
pelt a transzplantációs várólistán. Magyar-
ország tagja az Eurotransplant Nemzetkö-
zi Szervcsere Szervezetnek, melynek jelen-
leg Magyarországon kívül 7 tagja van. A
nemzetek közötti együttmûködés javítja a
kritikus helyzetû betegek esélyeit.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében há-
rom nephrológiai központ mûködik (Kis-
várda, Mátészalka, Nyíregyháza), ahol le-
hetõség van a vesebetegek kivizsgálására,
kezelésére, gondozására, a veseelégtelen
betegek dialízisére, a vesetranszplantációra
való felkészítésére.

Dr. Szegedi János fõorvos, B. Braun
Avitum Hungary Zrt. hálózati fõorvos

EGÉSZSÉGNAP A KORZÓBAN

Egészségnapot rendeznek a Vese Vi-
lágnapja alkalmából a Korzóban (Bu-
rattinó Bábszínház terme) március 12-
én, csütörtökön 11.30-tól. A rendezvé-
nyen elõadásokkal és ingyenes szûrõ-
vizsgálatokkal kívánják felhívni a fi-
gyelmet a vesebetegségek megelõzé-
sére és annak kezelésére. Személyes
tanácsadással is az érdeklõdõk rendel-
kezésére állnak.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 7., szombat 19.00 Úri muri, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad

19.30 Magda, a szabó, Vendégelõadás, Krúdy Kamara

Március 9., hétfõ 17.00 Mûvészasztal – Kováts Judit: Hazátlanok, Vendégelõadás, MÛvész Stúdió
19.00 Úri muri, Kölcsey kombinált bérlet, Nagyszínpad

Március 10., kedd 17.30 „Tavaszi hangok” – opera- és operettest, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 Úri muri, Krúdy kombinált bérlet, Nagyszínpad

Március 11., szerda 19.30 Tanár úr kérem!, Vasvári „B” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Március 12., csütörtök 19.00 Oscar, Korányi kombinált bérlet, Nagyszínpad

Március 13., péntek 19.00 Oscar, Bérletszünet, Nagyszínpad

ZOLTÁNOK ÉS HÖLGYEK * LEGYEN MINDEN NAP NÕNAP
Talán a Zoltánok sem bánják, hogy névnapjukon a höl-

gyek legalább annyira fókuszban vannak, mint õk – lé-
vén, hogy a nemzetközi nõnap is március 8-ra esik. Per-
sze az sem kizárt, hogy a Zoltánok ajándékul kapták a
nõnapot...

A Móricz Zsigmond Színházban jó néhány Zoltán te-
vékenykedik, így ezúton is boldog névnapot kívánunk
nekik, a cikkben ugyanakkor az urak révén a hölgyeké a
fõszerep!

Keresztlányától nagymamájáig a család minden hölgy-
tagja fontos Kirják Róbert számára, s nem csak nõnapon.

Sokak szerint szerencsés
helyzetben van igazga-
tóként is, hiszen munka-
helyén rengeteg hölgy
veszi körül: színésznõk,
és más munkakörben
dolgozók.

Régen a nõi szerepe-
ket is férfiak játszották,
de örvendetes módon jó
ideje nem így van, szí-
nésznõk nélkül már el-
képzelhetetlen a szín-
mûvészet – utalt egy je-
lentõs változásra. – Per-
sze a hétköznapokban is
nagyon fontos a hölgyek
jelenléte és szerepe, hi-

szen érzékenységük, találékonyságuk és  kommunikációs
készségük sok problémás helyzetet segít megoldani. Mind-
ez ki is egészíti az olykor racionálisabb férfinézõpontot.
Biztos vagyok benne, hogy életünk igen szürke és unal-
mas lenne nélkülük! Törõdjünk hát velük szeretettel nem-
csak március 8-án, hanem az év minden napján!

Horváth Illést, színházunk mûvészeti vezetõjét és hú-
gát édesanyjuk nevelte fel, így a gyerekkora nagyobb ré-
szét eleve nõkkel töltötte.

– Kimondhatatlanul sokat köszönhetek nekik – mesél-
te. – Nem tudom, ebbõl adódóan-e, de egész életemben

rendkívül fontos szerepet töltöttek be a nõk, a legjobb ba-
rátaim is lányok, hölgyek társaságában egyszerûen oldot-

tabban, jobban érzem
magam. Most, hogy a fe-
leségemmel babát vá-
runk, a nõiségnek egy
teljesen új oldalát ismer-
hetem meg és van mó-
dom csodálni. Azt a té-
mát, hogy a férfiak min-
denféle macsóizmus kö-
zepette is valójában mi-
lyen mértékben kötõd-
nek és függenek a nõk-
tõl, idén volt szerencsém
egy elõadás létrehozása
közben is körüljárni. Ez
az év tehát igazán meg-
tanított rá, hogy a nõk
nemcsak világra hoznak

minket, de õk is adnak értelmet a létezésnek. Isten éltesse
Õket, legyen minden nap nõnap!

A Zoltán névnap és nõnap egyaránt ünnep Rák Zoltán
színmûvész családjában, aki soha nem azonosult teljesen
keresztnevével, hiszen otthon Öcsi volt, nagyon sok ba-
rátja, ismerõse Zocsinak szólítja – a Zoltán és az Öcsi ele-
gye a megszólítás –, mások Zolinak.

– Sosem éreztem, hogy a névnapom eltörpülne a höl-
gyek köszöntése miatt – szögezte le határozottan –, sõt,
együtt sokkal emelkedettebb, erõsebb. Nemzetközi Zol-
tán-napnak szoktuk nevezni. Nõpárti vagyok, mert nem
teljes az élet nélkülük.
Szeretem õket, az érzé-
kenységüket, a befoga-
dóképességüket. Olykor
jobban tudok egy-egy
hölggyel beszélgetni,
mint férfitársaimmal. Ha
nincs nõ egy társaság-
ban, nem érzem otthon
magam. A színdarabok-
ban, amelyekben csak
férfiak játszanak, folyton
várom, hogy megjelen-
jen a színen a nõ, hiány-
zik a másik nem energi-
ája. Az is megfigyelhetõ,
hogy a férfiak tisztelettu-
dóbbak, s kevésbé „en-
gedik el magukat” hölgytársaságban. Nõies szakma a mi-
énk, érzelmekkel, s nem fegyverekkel dolgozunk, így job-
ban megértjük õket. Nagyon rossz volna olyan munkahe-
lyen dolgozni, ahol nincsenek nõk!

(Szerzõ: Kováts Dénes)

Kirják Róbert

Horváth Illés

Rák Zoltán
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 8., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Haladás nõi röplabda-
mérkõzés közvetítése

Március 6., péntek 18.00 Continental
Aréna, Nyíregyházi SN–Balmazújváros
kézilabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ASZTALITENISZ-TORNÁVAL EMLÉKEZTEK

AZ AUTONET A TEREMBAJNOK
Lezárult a 2019-2020. évi Decathlon –

Konyha Möbel – Nyíregyházi Sportcent-
rum Teremlabdarúgó Bajnokság. Szokás
szerint a legjobb nyolc gárda – a csopor-
tok elsõ és második helyezettjei – egy Szu-
perdöntõ során mérkõzött meg egymás-
sal.

Két csoportban zajlottak a küzdelmek,
és nagy csatákat láthatott a közönség.
Végül az „A” csoportból a T-Forg Trans,
a „B” csoportból az Autonet csapata ke-
rült a döntõbe, míg a harmadik helyért a
Nyír-Chem a Het-Band csapatával mér-
kõzött. A bronzmeccsen a Nyír-Chem
2:0-ra gyõzött, míg a fináléban 1:1 lett a
végeredmény, így jöhettek a büntetõk.
Az Autonet célzott jobban, így terembaj-
nok lett.

– Sportszerû találkozókat tudhatunk ma-
gunk mögött, nagy taktikai csatákat láthat-
tunk. Korábban a csoportmeccsek során
egyszer sem volt olyan mérkõzés, melyen
nem született gól, most viszont igen. Elõ-
fordult, hogy 0:0 lett a végeredmény, vagy
csak 1-1 gól döntött – azaz az együttesek
nagyon megszervezték a védekezésüket –
mondta Dajka László fõszervezõ.

KUPAGYÕZTES
ÜLÕRÖPLABDÁSOK

Budapesten a Kocsis Sándor Sport-
központ adott otthont az Ülõröplab-
da Magyar Kupának. A hét csapat rész-
vételével szombaton megrendezett
versenyen a Nyíregyházi Sportcent-
rum ülõröplabdásai hozhatták haza a
kupát, a második a TRSE, a harmadik
a Mozdulj SE együttese lett.

Eredmények:
Nyíregyházi Sportcentrum–MTK 2:0
Mozdulj SE nõi–Nyíregyházi Sportcent-
rum 0:2
Kistext SE–Nyíregyházi Sportcentrum
0:2
1-2. helyért: Nyíregyházi Sportcent-
rum–TRSE 3:1

A 2019-2020-as terembajnok, az Autonet csapata

„A” csoport gyõztese: Vörös Ördögök
Gólkirálya: Pekk Tamás, MARSO Kft.
Legjobb kapus: Kovács Attila, Vörös Ör-
dögök FC és Valkó Dániel, Iszomláz
„B” csoport gyõztese: T-Forg Trans Kft.
Gólkirálya: Brondics Péter, T-Forg Trans
Kft.
Legjobb kapus: Vattai Pál, T-Forg Trans Kft.
„C” csoport gyõztese: Nyír-Chem Kft.

Gólkirálya: Krajnyák Zoltán, Tomku
Group Kft.
Legjobb kapus: Varga György, Nyír-
Chem Kft.
„D” csoport gyõztese: Autonet Kft.
Gólkirálya: Matejkó Gábor, Autonet Kft.
Legjobb kapus: Csombordi Balázs, Het-
Band Kft.

A Szuperdöntõ után a bajnok az Autonet Kft.

A hagyományokhoz hûen ismét megren-
dezték a kollégiumok megyei asztalitenisz-
versenyét Nyírszõlõsön. Idén már 14. al-
kalommal találkoztak a diákok. A megmé-
rettetés egyben emléktorna is volt.

14. alkalommal rendezték meg a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kollégiumok
Asztalitenisz-versenyét. 15 csapatból közel
120 diák vett részt a tornán, és nevelõta-
nároknak is külön versenyt hirdettek. Nyír-
szõlõsön egyébként is nagyon szeretik a
sportot az itt élõk, az asztalitenisz pedig kü-
lönösen népszerû.

– Ilyenkor vendégül látjuk a megyei fia-
talokat, és látható, hogy Nyíregyháza kül-
területi részein is nagyon intenzív sportélet
folyik – mondta Jászai Menyhért alpolgár-
mester.

Második alkalommal volt emléktorna

verseny Verebélyiné Tóth Marianna tiszte-
letére. Több mint egy évtizeddel ezelõtt õ
volt az elsõ, aki megszervezte az eseményt.
Egy-egy ilyen rendezvény arra is jó, hogy
a kollégiumok a kapcsolatokat ápolják. A
szõlõskerti iskolában sok fiatal sportol. Az
asztalitenisz mellett népszerû a labdarúgás
és a kézilabda is. A Mozdulj Nyíregyháza
keretein belül a felnõttek is rendszeresen
mozognak.

– Nyírszõlõs kuriózum, mert a civil szer-
vezetek, a vállalkozók, az iskola és az óvo-
da közösen azért dolgozik, hogy a jövõ ge-
nerációja itt jól érezze magát, és itt marad-
jon – mondta Ágoston Ildikó, a Nyírszõlõsi
Közmûvelõdési Színtér szakmai vezetõje.

A sportversenyek mellett számos kultu-
rális programot is szerveznek a település-
részen. Az egyik legnépszerûbb minden
nyáron a Fakanál Fesztivál.

Megtelt a szõlõskerti iskola tornaterme asztaliteniszezõkkel

Díjazottak:
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RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 21. RÉSZ

A Spartacus stadion fõépülete 1969-ben

A SPARTACUS STADION
FÕÉPÜLETE 1969-BEN

A képen a Spartacus stadion fõépülete látható a Sta-
dion utca felõl, 1969-ben. A 10 ezer nézõt befogadó
lelátókról számos nemzetközi, országos, területi és
helyi sportrendezvényben lelhették örömüket a szur-
kolók azóta, hogy a létesítmény Paulinyi Zoltán tervei
alapján 1956 és 1958 között elkészült. A stadiont hi-
vatalosan 1958. július 27-én adták át, amikor a Nyír-
egyházi Spartacus a Presov csapata ellen játszotta nyi-
tómeccsét. A stadion építõi ugyan mindent elkövet-
tek, hogy a kor követelményeinek megfeleljen a léte-
sítmény, de a labdarúgópálya köré felhúzott földtölté-
sekre épített lelátók már akkor is elavultnak számítot-
tak, ezért a stadiont a következõ 40 évben folyamato-
san renoválni kellett. A Spartacus késõbb egyesült a
Nyíregyházi Petõfivel, majd 1977-ben az NYVSC-vel,
melynek következtében 1977-ben létrejött az
NYVSSC, azaz a Nyíregyházi Vasutas-Spartacus Sport
Club. A képen a fõépület elõtt álló „Atléta” szobrát
Kárpáti Anna budafoki születésû szobrászmûvésznõ
készítette 1968-ban. 

A fotót Tulok Ferenc készítette 1969-ben a buda-
pesti Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata megbízá-
sából.

(Szerzõ: dr. Holmár Zoltán történész)

SZAVAZZANAK A TORTUGÁRA!
A Dal 2020 egy nyolcrészes tehetségkutató mûsor,

melynek során a nézõk és a szakmai zsûri kiválasztja,
hogy melyik lesz idén a legjobb magyar sláger. A nyír-
egyházi Tortuga zenekar is bekerült a válogatóba a
Mámor tér 3. címû dalukkal, majd továbbjutottak az
elõdöntõbe, és végül a döntõbe is. A végsõ megmé-
rettetés március 7-én vár rájuk.

A döntõt a Duna Televízió és a Duna World csator-
náján kísérhetik figyelemmel 19.35-tõl. Szavazzanak
a Tortuga zenekarra!

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2020. március 10., 16.30 óra.
Helyszín: Egészségház, Sóstóhegy, Fácán

utca 2/B I. em.

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk.
önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2020. március 10., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther utca 3.

CSIZMÁS KANDÚR – INTERAKTÍV MESEJÁTÉK (pre-
mier elõadás) a Napraforgó Meseszínház elõadásában
március 8-án 11.00 órától a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban.

FILMKLUB 4. – Sajnáljuk, nem találjuk otthon címû film
vetítése március 9-én 17.00 órától a Krúdy Gyula Art
Moziban.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15. ALKALMÁ-
BÓL március 10-én 14.00 órától a Butykai Mûvelõdési
Házban.

KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. Folytatódik a Könyvtári
teadélután címû programsorozat a Nyíregyházi Egyete-
men. Március 10-én 16.30-tól Sójáné Gajdos Gabriella, a
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium biológia–kémia szakos tanára A szí-
nek biológiája címmel tart elõadást az egyetem könyvtá-
rában.

A MÛVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM VIZSGAKIÁLLÍTÁ-
SA a Váci Mihály Kulturális Központban. Megnyitó: már-
cius 11-én 11.00 óra. Megtekinthetõ: április 2-áig.

FILMZENÉK, MESEFILMEK SZÁRNYÁN – zenés utazás
a filmklasszikusok világában március 11-én 18.00 órától
a Városmajori Mûvelõdési Házban. Közremûködik:
Suhanyecz Viktória, Takács Julianna és Ignácz László, va-
lamint a debreceni Trio Consort.

SZÖSZMÖTÖLÕ KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS márci-
us 12-én a Jósavárosi Mûvelõdési Házban.

KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ március 13-án 13.00 órától a
Butykai Mûvelõdési Házban.

KÖTETBEMUTATÓ. Bodnár István és Bodnár Ágnes
Képes utazások címû kötetének bemutatója március 13-
án 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Beszél-
getõtárs: dr. Bihari Albertné. Közremûködik: Czuczor Ra-
móna – citera, ének (a Vikár Sándor Zeneiskola – Alapfo-
kú Mûvészeti Iskola tanulója).

II. NÉPTÁNCOSOK BÁLJA március 14-én 18.00 órától
a Kölyökvárban. Házigazdák: az Igrice, a Nyírség és a
Szabolcs Néptáncegyüttes. Jelentkezés: 20/562-7962,
tancosildiko@gmail.com.

LELKEM ÜZENETE – Sz. Nagy Tímea textilszobrász 3D-
s kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. A belé-
pés díjtalan! Megtekinthetõ: április 1-jéig.

BUTYKAI ÖRÖKIFJAK BÁLJA március 14-én 18.00 órá-
tól a Butykai Mûvelõdési Házban.

KANYARGÓ SZÍNES FONALAK CÍMÛ KIÁLLÍTÁS
Hankószi Anikó munkáiból a VOKE Vasutas Mûvelõdési
Ház és Könyvtárban. Horgolt játékok, figurák, dísz- és
használati tárgyak láthatóak. A belépés ingyenes! Megte-
kinthetõ: április 3-áig.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Madarassy György Tamás festõ-
mûvész 12+12 címû kiállítása a Pál Gyula Teremben. Meg-
tekinthetõ: április 4-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra
között.

TAVASZI TÁRLAT a Nyíregyházi Városi Galériában. Meg-
tekinthetõ: április 4-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra
között.

VERSENYFELHÍVÁS
TRIANON EMLÉKEZETE

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egye-
sület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bi-
zottság a trianoni békediktátum 100. évfordulójára em-
lékezve vetélkedõt hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében mûködõ általános és középiskolák 5–8. év-
folyamos (15 éves korig), illetõleg a középiskolák 9–
13. évfolyamos (19 éves korig) tanulói részére.

A vetélkedõre az iskolák 4 fõs csapatai jelentkezhet-
nek. A jelentkezéshez egy segítõ (felkészítõ) tanár rész-
vétele is szükséges. Nevezési díj nincs.

Egy intézmény mindkét korosztályban, korosztályon-
ként egy-egy csapattal nevezhet. Nevezni az online ne-
vezési lap kitöltésével és elküldésével lehet.

Jelentkezési határidõ (nevezés): 2020. március 10.
A vetélkedõ két fordulóból áll:
I. forduló (internetes): 2020. március 18. (szerda) 0.00

órától 22.00 óráig.
II. forduló (döntõ): 2020. április 15. (szerda). A döntõ

pontos helyét, idejét 2020. április 3-ig közöljük az érin-
tett csapatokkal.

A vetélkedõ témája: Magyarország története a XX.
század elsõ két évtizedében. A Trianonhoz vezetõ út. A
párizsi békerendszer. Magyarország megcsonkítása. A
békediktátum hatásai országunk és megyénk életére.

Nyeremények: A döntõn részt vevõ csapatok és fel-
készítõ tanáraik értékes tárgyjutalmakban részesülnek.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„SZÉNFY IGEN JÓ MESTER”
Ha a közelgõ nemzeti ünnepünk alkalmából az Észa-

ki temetõbe visz az utunk, akkor az 1848-as sírkertben
álljunk meg néhány gondolat erejéig Szénfy Gyula sír-
emléke elõtt is. Szénfy Gusztáv testvérérõl van szó, aki
a nyíregyházi zeneoktatás és zenei élet szervezése te-
rén szerzett elévülhetetlen érdemeket.

Szénfy Gyula 1823. február 17-én született Nyíregy-
házán. Evangélikus tanító édesapja neki is, akárcsak a
bátyjának, jogi pályát szánt, így szerzett ügyvédi okle-
velet 1846-ban Eperjesen. Az ügyvéd fiatalember 1848-
ban a haza szolgálatára jelentkezett: a Nógrád megyei
önkéntes nemzetõrzászlóalj õrmestereként részt vett a
Jellasics elleni harcokban. Késõbb más alakulatokat is
erõsített, a nekrológja szerint 13 ütközetben vett részt.
A világosi fegyverletétel után családi nevelõként húzta
meg magát Nógrád megyei ismerõseinél.

A zene hozzá is közel állt, gyermekkorában a zongo-
rázást „virtuozitásig vitte”. Az 1850-es években zene-
szerzéssel is foglalkozott, kompozícióinak az elbukott
szabadság volt a központi témája. Az ekkoriban már or-
szágszerte ismert Gusztáv testvére szerzeményeit zon-
gorára írta át. 1861-tõl már csak a zene töltötte ki életét.
Édesapja nyomdokain haladva az evangélikus egyház-
ban vállalt tanítói állást, de mint zeneoktató teljesedett
ki igazán és „e tekintetben messze földön elismert hír-
névnek örvendett”. Tanítványainak rövid idõ alatt sike-
rült elsajátítaniuk a zongoramûvészet alapjait, tudásuk-
ról vizsgákon tettek bizonyságot. Egy ilyen vizsgaelõ-

adás után, 1880-ban állapították meg, hogy „Szénfy igen
jó mester, s tanítványai nagy elõszeretettel és ügyes,
könnyed felfogással bírják elõadni a betanult darabo-
kat”. Számos jótékony célú hangversenyt szervezett,
amelyeken gyakran elõadóként is fellépett. Az 1864-ben
megalakult Nyíregyházi Dalár-Egyletnek a fõkarveze-
tõje volt.

1896. október 12-én hunyt el. Az evangélikus elemi
iskolában ravatalozták fel, majd a vasúti temetõben he-
lyezték örök nyugalomra. Dr. Fazekas Árpád javaslatá-
ra a síremlékét 1990-ben áthelyezték az Északi temetõ-
be, megvetve ezzel a ’48-as sírkert alapjait.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Nyíregyháza MJV Önkormányzata és Nyíregyháza

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a Lengyel-Ma-
gyar Barátság Napja alkalmából, március 20-án 16.30-
tól kulturális mûsorral egybekötött ünnepi megemlé-
kezést tart a Váci Mihály Kulturális Központban. Ki-
emelt vendég: a nemzetközi hírû RUDKI Népi Ének-
és Táncegyüttes, amely látványos programjában a len-
gyel folklórt és a lengyel népi kultúra szépségét mu-
tatja be. A rendezvény ingyenes!


