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TANSZERCSOMAGOT KAPNAK AZ ALSÓSOK
Közel 4500 alsós kisdiák kap nettó 1500 forint értékû

tanszercsomagot a nyíregyházi önkormányzattól. A prog-
ram célja, hogy mérsékelje a tanévkezdés szülõkre nehe-
zedõ kiadásait, valamint, hogy egységes, minden korosz-
tálynak megfelelõ tartalmú eszközökkel kezdjék a tan-
évet a diákok. A pandémiás helyzet miatt 2020 egy pénz-
ügyileg nehéz év a városi önkormányzat számára, azon-
ban nem volt kérdés, hogy a gyermekek és családok segí-
tésének ezt a formáját idén is megtartják, de lesz busz-
bérlet-támogatás, nyári étkeztetés, önkormányzati tábo-
rok és a tervek szerint újabb iskolákat is felújítanak a jö-
võben.

Órarend, színes ceruzák, vízfestékek és vonalzók. Töb-
bek között ezek is bekerültek az idei tanszercsomagokba.
Évfolyamonként csoportosítva, a korosztályoknak megfe-
lelõen más-más tartalommal állították össze ezeket, ame-

lyeket a nyíregyházi önkormányzat juttat el az alsós kisdi-
ákok számára a jövõ hét elején.

TÖBB MINT 8 MILLIÓ FORINT
– Minden nyíregyházi iskola – legyen az bármilyen fenn-

tartású – minden nyíregyházi lakcímkártyával rendelkezõ alsó
tagozatos diákja – ebben az évben ez 4461 tanulót érint –
megkapja az 1500 forint értékû tanszercsomagot, amelyet a
pedagógusok javaslata alapján évfolyamonként állítottunk
össze. Ez 8,5 millió forintos kiadást jelent az önkormányzat
számára – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

A korábbi évek gyakorlatával ellentétben, idén a jár-
ványhelyzet miatt a polgármester nem látogat el egyik is-
kolába sem, hogy egy alsó tagozatos osztályban szemé-
lyesen adja át a csomagokat. Így, a sajtón keresztül kívánt
minden kisdiáknak jó tanulmányi eredményeket és közös-
ségben eltöltött, élményekben gazdag tanévet.

(Szerzõ: Fehér Attila)

ÚJ LÁTVÁNYOSSÁG NYÍREGYHÁZÁN!

Elsõ vidéki városként Nyíregyházán közlekedik ezentúl nyitott tetejû városnézõ autóbusz. A City
Sightseeing globális hálózata minden kontinensen, összesen 133 városban megtalálható, most már a
szabolcsi megyeszékhelyen is. A járatok 13 óra 30 perctõl, a Nyíregyházi Állatparktól indulnak, és
érintik Sóstó központját, a városközpontot, valamint többek között a Kulturális Negyedet is.

MAGYAR REKORD SZÜLETETT
A Rózsakert Szabadtéri Színpadon tartották augusztus

20-án délután a Szent István-napi ünnepséget a járvány-
ügyi helyzet miatt. Az önkormányzati rendezvényen öten
vehettek át Inczédy György Életmûdíjat – Balogh Géza
festõ- és szobrászmûvész, Chrenkó Mihályné kézmûves
helyi termelõ, Demarcsek György néptáncpedagógus, a

Nyírség Táncegyüttes vezetõje, dr. Egri Imre fõiskolai tanár
és dr. Szilágyi Attila fõorvos –, a díszpolgári címet pedig
Kujbusné dr. Mecsei Éva, a levéltár igazgatója kapta. Az
ünnepi táncprodukciót követõen bejelentették: új magyar
kulturális rekord született a Cantemus Kóruscsalád szerve-
zésében, az István, a király rockopera himnikus dalára ké-

szített 7336 videószelfivel. Az ünnepi mûsor egyik csúcs-
pontjaként valóban együtt énekelhetett a közönség a
Cantemus tagjaival, amihez az alapot a 35 éves Nyíregy-
házi Televízió, mint a folyamat egyik fõ támogatója által
készített kisfilm adta. (Ez a kisfilm még most is megtekint-
hetõ a nyiregyhaza.hu, valamint a cantemus.hu oldalán.)

NAPOKON BELÜL JÁRHATÓ LESZ MINDKÉT OLDALON
A CSALÓ KÖZI KÖRFORGALOM

A tervezettõl hamarabb, az iskolakezdés hetében elkészül a Korányi F. utcán a
Csaló közi körforgalom, pedig a több mint 275 milliós beruházásnak csak szeptem-
ber végére ígérték a befejezését. Augusztus 31-én elkezdõdik a fõpálya aszfalt kötõ-
rétegének építése, majd a keddi és szerdai napokon, azaz szeptember elsején és
másodikán építik a kopóréteget, ezt követõen átterelésre kell számítani. Szeptem-
ber 3-ával készülhet el a teljes útpályafelület aszfaltozása, ezzel egyidejûleg vissza-
állhat a kétirányú forgalom, a Csaló közi ágak azonban továbbra is lezárva marad-
nak a felületrendezés, törmelékelszállítás és utómunkák idejére.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón
hangsúlyozta, a sportinfrastruktúra fejlesztése is az

önkormányzat kiemelt célja, így a nyolc éve elkezdõ-
dött fejlesztési program is folytatódni fog
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VIDORGOTT A VÁROS
Lapunk megjelenésekor a VIDOR Fesztivál már az utol-

só elõtti napjánál tart, amit a Móricz Zsigmond Színház
és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata idén
tizenkilencedik alkalommal rendezett meg. A korábbi 9
helyett ráadásul 11 napig tart az év legvidámabb hete.
Bár a járványügyi szabályok miatt a Kossuth téri nagy-
koncertek elmaradtak, de a színházi program mellett
megmaradt a színes kavalkád, rengeteg helyszínen, ami
így, a pandémiás korlátozások közepette is élményeket
ígér. Az elsõ hét nap képes összeállítása következik.

1. nap

A VIDOR Fesztivál megnyitóünnepségén – melyen részt
vett dr. Vinnai Gyõzõ, Kirják Róbert, Fekete Péter, dr.
Szabó Tünde, dr. Kovács Ferenc, Bige László, Koltai Ró-

bert és Seszták Oszkár is – közel két évtizede nem volt
még akkora esõ, hogy nem lehetett a felhõk közé ereszte-
ni a VIDOR lufikat.

Az Irie Maffia közönségét a csepergõ esõ sem tántorí-
totta el a koncerttõl, amelyen a zenekar hamar megtaní-
totta: bizony lehet széken ülve is hatalmasat bulizni!

2. nap

Pantomimesek a hét minden napján szórakoztatták a
vidorgókat.

Keresztes Robi, a freestyle foci képviselõje már több
mint 10 éve bûvöli a lasztit a flaszteren.

3. nap

Naninski és Figaro akrobatikus táncos-komikus elõadá-
sa sok humorral volt fûszerezve.

A Queen Forever Tribute Band a VIDOR Kertbe töme-
geket vonzott.

4. nap

A nyíregyházi Tortuga zenekar tavaly év végén A Dal
döntõjéig jutott el; két szakmai díjat is bezsebeltek.

A Buborékok címû darabot a kaposvári Csiky Gergely
Színház elõadásában láthatta a közönség a Rózsakert
Szabadtéri Színpadon.

5. nap

Pillanatkép a VI. Országos Limerick Bajnokság döntõ-
jérõl.

A Rózsakertben koncertezett a jelenlegi legfelkapot-
tabb hazai zenekar, a Follow The Flow.

6. nap

Kata & Márk hulahoppshow-t tartott a Kossuth téren.

Dés László Legyen úgy! koncertprogramjával lépett fel
a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, vendégei voltak Básti
Juli és Tóth Vera.

7. nap

Verslábak neccharisnyában: Szomjas férfiak sört isz-
nak helyettem a Bencs Villában.

A Kelet-Közép-Európában is unikumnak számító, tizen-
egy tagú latin-amerikai cumbia együttes a VIDOR Kert-
ben.
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MILLIÓK NÉZIK MAJD A NYÍREGYHÁZÁT IS ÉRINTÕ TOUR DE HONGRIE-T
Ebben a hónapban szó szerint ellepik a kerékpár-

versenyzõk Nyíregyházát. Augusztus 26. és 28. között
a V4 Junior Világkupát itteni központtal rendezték meg,
aminek az a különlegessége, hogy ez az egyetlen or-
szágúti férfi kerékpáros ifjúsági világkupa futam a 2020-
as idényben, augusztus 31-én pedig a Tour de Hongrie-
ban vagyunk érdekeltek.

Augusztus 29. és szeptember 2. között rendezik meg
Magyarország legnagyobb kerékpáros eseményét, a Tour
de Hongrie-t, amelyen húsz csapat 120 versenyzõje vesz
részt. Az esemény különlegessége, hogy itthon élõben
közvetíti majd az M4 Sport, valamint világszerte – több
mint nyolcvan országban – napi 48 perces összefoglalók
is lesznek. A versenyzõk augusztus 29-én Esztergomból
startolnak el, majd 5 szakasz teljesítését követõen – 817
kilométer megtétele után – szeptember 2-án érnek célba
Gyöngyös–Kékestetõn. A körverseny 3. szakasza a Kar-
cag–Nyíregyháza közötti 182 kilométeres táv, amit a ver-
senyzõk 2020. augusztus 31-én tesznek meg. A városi út-
vonal a Nyíregyházi út – Orosi út – Bocskai utca – végül a
Kossuth tér. A kerékpárosok célba érésének biztosítására
és a mezõnnyel érkezõ gépjármûvek parkolása érdeké-
ben Nyíregyházán 2020. augusztus 30-án 18.00 órától
augusztus 31-én 20.00 óráig több helyen is parkolási tilal-
mat rendelnek el. Ennek részleteirõl a nyiregyhaza.hu ol-
dalon olvashatnak majd.

KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEKKEL

A járvány miatt a szervezõk kénytelenek voltak beve-
zetni néhány korlátozó intézkedést, de ez nem lehet aka-
dálya annak, hogy a szurkolók az országút mellett vagy
akár a rajt- és célvárosokban találkozzanak a nemzetközi
kerékpársport élcsapataival. Az utak mentén, a hegyi haj-
rákon vagy a gyorsasági részhajrákon a korábbi években
megszokott módon lehet szurkolni, egyetlen megkötés,
hogy a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség elõírásaihoz
igazodva csakis maszkban, ezzel minimálisra kell csök-
kenteni a fertõzés átadásának veszélyét. Maszkot viselve
a rajt- és célterületek is megközelíthetõek, a sportolókról
és csapatokról (tisztes távolságból) fényképeket lehet ké-
szíteni. 

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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EGR a lelke mindennek!

Az EGR és DPF rövidítések amolyan ret-
tegett kifejezések az autósok körében, pe-
dig ezek a modern dízelmotorok egész-
séges mûködésének alapjai. Ha nem is
egyértelmû, hogy pontosan mit jelente-
nek, a legtöbb ember valami olyasmire
gondol, amivel elõbb vagy utóbb, de baj
lesz. És sajnos nem is megalapozatlan a
félelem...

Megfelelõ karbantartás hiányában,
szinte biztos, hogy idõvel bekövetkezik
valamilyen probléma a motorok mûködé-
sében, teljesítményében. A gyakori váro-
si használat, kizárólag rövid távok meg-
tétele és az üzemmeleg motorhõmérsék-
let elérésének hiánya mind oda vezet,
hogy a két létfontosságú alkatrész nem tud
megfelelõen tisztulni. Innen csak egy lé-
pés a koromlerakódások kialakulása és fel-
halmozódása.

Ha pedig gyûlik a korom – ez a
masszív, kemény anyag –, az egyértelmû-
en rosszat jelenthet a mozgó alkatrészek-
re nézve. Kifejezetten az EGR szelepre
nem, ugyanis elõfordulhat, hogy nem tud-
ja ellátni megfelelõen a szerepét, nem
tudja megfelelõen szabályozni a rajta át-
haladó kipufogógáz útját és mértékét. A
hiba odáig vezethet, hogy a DPF, vagyis a
részecskeszûrõ egyszerûen nem fog re-
generálni, mert a fedélzeti komputer az

EGR hibája miatt megakadályozza azt. Ezt
követõen pedig a részecskeszûrõ szinte tör-
vényszerûen legfeljebb néhány 1000 kilo-
méter megtétele után eltömõdik. Mindezt
a hibásan mûködõ EGR szelep miatt. Ezért
rendkívül fontos az EGR rendszer idõsza-
kos, karbantartó jellegû tisztítása, amit
Újfehértón remek szakembergárda segít-
ségével tökéletesen meg is tudnak tenni.

„Ezen tisztító eljárások mellett is elen-
gedhetetlen az égéstér és a kipufogórend-
szer üzemszerû állapotának fenntartása.
Ehhez mi sem kínál tökéletesebb megol-
dást, mint a TerraClean családjába tarto-
zó dízel és benzin motortisztító techno-
lógiák. A kettõ egyidejû ötvözésével te-
heti a legtöbbet az autó tulajdonosa sze-
retett gépjármûvéért. Egy errõl készült vi-
deóban weboldalunkon és egyéb közös-
ségi csatornáinkon be is mutatjuk, hogyan
tehetjük rendbe gyorsan és egyszerûen az
eltömõdött rendszereket” – fogalmazott
Nyolcas-Kállai Norbert, a TerraClean ma-
gyarországi társtulajdonosa. Hozzátette,
nem véletlen, hogy minden ügyfelük fi-
gyelmét felhívják a rendszer üzemszerû
mûködésének fontosságára, mert egyér-
telmûen bizonyítást nyert, miszerint az
EGR a lelke mindennek.

(x)

ÚJ KIÁLLÍTÓ-
TEREM

A város 47 millió forin-
tos támogatásával új, föld-
szinti, 250 négyzetméteres 
kiállítóterem  készült a 
Jósa András Múzeumban,
ahol az intézmény 150. szü-
letésnapjára – 2018-ban –
készített Bõségszaru kiad-
ványban bemutatott kin-
csek, mûtárgyak kelnek
életre.

A 150 legszebb mûtárgy
az esztendõ végéig várja a
vendégeket. Az új kiállító-
terem viszont október 16-tól
már a Rippl-Rónai-kiállítás-
nak ad helyet a tervek sze-
rint.

EGY ÁLOM TELJESÜL

– Azt gondolom, hogy
ez lett a város három mú-
zeumának az egyik legér-
dekesebb terme. Azt hi-
szem, ezzel a kiállítótérrel
a városvezetésnek egy
álma teljesült – tájékozta-
tott a múzeum új kiállító-
terérõl dr. Ulrich Attila al-
polgármester.

KÖSZÖNET AZ EGÉSZSÉGÜGYI

DOLGOZÓKNAK
Tizenöt egészségügyi alapellátásban

dolgozó orvos és szakdolgozó vehetett át
emlékplakettet hétfõn délután a nyíregy-
házi Semmelweis-napi ünnepségen (ké-
pünkön) a Kállay-kúriában. Mellettük a
COVID-19 járvány alatt kiemelkedõ mun-
kát végzõ egészségügyi dolgozókat is mél-
tatták, akik a veszélyhelyzetben végzett
elkötelezett, lelkiismeretes helytállásukért

kaptak elismerõ oklevelet. Délelõtt pedig
szintén itt 63 védõnõ munkáját ismerték
el. A szakemberek bár megváltozott mó-
don, de a koronavírus-járvány idején is
végig dolgoztak, folyamatosan kapcsolat-
ban voltak a gondozottjaikkal. A magyar
védõnõi szolgálat egyedülálló Európában,
a megyeszékhelyen minden évben meg-
emlékeznek a jeles napról.
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FREKVENCIACSERE

A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓNÁL

  Ezúton is tisztelettel tájékoztatjuk a
kedves nézõket, hogy a Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatóság által elõírt frekven-
cia sávkiürítési folyamathoz kapcsolódó-
an az idén 35 esztendõs Nyíregyházi Tele-
vízió 2020. augusztus 24-én frekvenciacse-
rét hajtott végre nyíregyházi digitális tele-
víziós adóállomásán.

Az üzemszünetet követõen a Nyíregy-
házi Televízió adása már új frekvencián

érhetõ el. S bár a frekvenciacsere során
technológiaváltás nem történt, az adó ki-
sugárzott teljesítménye emelkedik, így a vé-
teli minõség jelentõsen javul.

MI A TEENDÕ

FELHASZNÁLÓKÉNT?

Az üzemszünetet követõen nézõinknek
újra kell hangolni a háztartásokban a di-
gitális földfelszíni vevõeszközöket (DVB-
T dekóder, integrált televíziókészülék). A
készülékek többségénél manuálisan kell
elindítani a folyamatot. A mûszaki para-
méterek a következõk: frekvencia: UHF22
(482 MHz), átviteli szabvány: DVB-T, mo-
duláció: QPSK. A változásokkal kapcso-
latos esetleges további kérdéseiket az 
info@nyiregyhazitv.hu  e-mail-címre vár-
juk.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Dr. Újhelyi János
(8. sz. vk. önk. képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2020. szeptember

1., 16.00–18.00 óráig.
Helyszín: Vasutas Mûvelõdési

Ház, Toldi u. 23.

Major József
(10. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2020. szeptember

3.,  17.00–19.00 óra.
Helyszín: Móra Ferenc Ált.

Isk., Móra terem, Fazekas J. tér 8.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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DR. KOROMPAY-KLEKNER KÁROLY,
AZ „EGYÉNISÉGÉBEN IGAZ EMBER, IGAZ ORVOS”

Dr. Korompay-Klekner Károly
plakettje (képünkön) az elsõ között
került fel arra a Tóth Sándor szob-
rászmûvész által készített bronztáb-
lára 1984-ben, amely a Jósa András
Kórház igazgatóinak, gyógyító tudós
osztályvezetõinek és a megye jeles
fõorvosainak állított emléket. Kór-
házszervezõ és sebészeti tevékeny-
sége 2016-tól pedig a Nyíregyházi
Települési Értéktár részévé vált.

Városunk egészségügyének ki-
emelkedõ alakja Budapesten szü-
letett 1883. augusztus 31-én. Szü-
lõvárosában szerezte meg orvosi
diplomáját 1906-ban, majd ugyanitt Dollinger Gyula
professzor klinikáján képezte magát négy évig. 1910-
ben sikerrel pályázott az Erzsébet közkórház sebészi fõ-
orvosi állására. Látva munkabírását, szakmai erényeit
és a betegek iránt tanúsított empátiáját, 1915-tõl már a
kórház igazgató-fõorvosi teendõit is ellátta. Méltó utó-
da lett dr. Kállay Rudolfnak! 1944-ig igazgatta a kórhá-
zat, amelyet 600 ágyas intézménnyé fejlesztett, új osz-
tályokat hozott létre és 1929-ben felépült az új sebésze-
ti pavilon is. A hazai sebészet fellegvára lett a kórháza,
ahol új mûtéti eljárásokat vezetett be. E téren kifejtett

tevékenységének köszönhetõen,
1938-ban a Magyar Sebész Társa-
ság elnökévé választotta. A beteg-
ápolás színvonalának emelésére ir-
galmas és diakonissza nõvéreket al-
kalmazott.

Igazgatóságának 25. évfordulója
alkalmából, mint „a fénylõén tisz-
ta ideálokért talpig férfit, a messze
földön ismert zseniális orvost, a pél-
dásan önzetlenül tevékenykedõ,
ezerszer áldott jó embert” köszön-
tötték munkatársai, a megye és a vá-
ros vezetõi. Szerényen fogadta a kö-
szöntéseket és többek között kifej-

tette, hogy „az õ hivatásának, az orvosi hivatásnak tár-
gya az ember, akit, bármilyen, szeretnie kell, szeretnie
Isten nevében”.

Élénk közéleti tevékenységet is kifejtett. 1944-ben al-
ispáni utasításra hagyta el a várost, ahová 1946-ban tért
vissza, azonban letartóztatták és koholt vádak alapján
elítélték. Vagyonát elkobozták, nyugdíjjogosultságától
megfosztották. Cegléden hunyt el 1972. április 15-én.
Az Északi temetõben lévõ családi kriptában helyezték
végsõ nyugalomra.


