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ÁTVETTÉK A NYÍREGYHÁZI ÓVODÁK AZ ÉRINTÉSMENTES HÕMÉRÕKET
Nyíregyházán mind a 35 önkormányzati fenntartású

óvoda a járványügyi intézkedések betartása mellett rend-
ben üzemel, eddig nem került sor rendkívüli intézkedé-
sekre, nem volt szükség rendkívüli szünet elrendelésére
koronavírus-fertõzés miatt. Nyíregyháza óvodái felkészül-
tek annak a járványügyi megelõzõ intézkedésnek a vég-
rehajtására, amely szerint október 1-jétõl az oktatási-ne-
velési intézményekben kötelezõ az érkezõ gyermekek és
a foglalkoztatottak testhõmérsékletének mérése – tájé-
koztatott dr. Kása Brigitta aljegyzõ, a nyíregyházi opera-
tív munkacsoport vezetõje.

Reggel a szülõ az óvodákban csak a testhõmérséklet-
mérõ pontig kísérheti maszkban a gyermeket. Az eljá-
rásrend szerint 37,8 Celsius-foknál magasabb testhõmér-
sékletû gyermek nem tartózkodhat az intézményben.
Amennyiben a méréskor ettõl magasabb testhõmérsékle-
tet észlelnek, a gyermeket 15 percre el kell különíteni,
majd visszamérni a lázát és ha ezután sem csökken a test-
hõmérséklet, a gyermeknek el kell hagynia az intézményt.
Ha a megengedettnél magasabb testhõt napközben mé-
rik, a gyermeket elkülönítik és a szülõt, gondviselõt azon-
nal értesítik. Az intézkedés országos bevezetése egy újabb

eszköz ahhoz, hogy csak valóban egészséges gyermeke-
ket vigyenek a szülõk az óvodákba és tünetmentes mun-
kavállalók dolgozzanak az intézményekben. Ehhez az
intézkedéshez kapcsolódóan az Állami Egészségügyi El-
látó Központ által biztosított érintésmentes, szenzoros
hõmérõk idõben megérkeztek az óvodákba.

TÖBBKAPUS BELÉPTETÉS
A 35 önkormányzati fenntartású óvoda szerdán 108 hõ-

mérõt kapott. Az óvodák rendelkeznek érintésmentes kézi
hõmérõkkel, de a most átvett eszközökkel együtt – az óvoda
adottságaitól függõen – többkapus beléptetést tudnak bizto-
sítani, továbbá így akár a legtöbb óvodai csoport számára
biztosított lehet külön lázmérõ, és a használat során meghi-
básodott eszközök pótlása is megoldható. – A feladat nem
újdonság az óvodák számára, mivel Nyíregyházán már szep-
temberben számos óvodában mértek testhõt, csakúgy, mint
ahogy az országos bevezetés elõtt a zsiliprendszerû belépte-
tést is megoldották. A nyíregyházi szülõk eddig is együtt-
mûködõek voltak, alkalmazkodtak a megváltozott helyzet-
hez, s ezt kérjük tõlük a továbbiakban is – hangsúlyozta
dr. Kása Brigitta. Vigyázzanak magukra és egymásra, kü-
lönös tekintettel a legfiatalabbakra és a legidõsebbekre!

ELSÕ KARCSAPÁSOK AZ ÚJ USZODÁBAN

Múlt hét szerdán ugorhattak elõször fejest az új Városi Uszodában a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzõi, azóta a
pólósok is belakták a vízilabda-arénát. A vadonatúj, nemzetközi versenyekre is alkalmas létesítményben ezzel kezdetét
vette a 90 napig tartó terheléses próbaüzem, melynek részeként a sportolók már tesztelhetik a medencéket. Dr. Kovács
Ferenc polgármester hivatalos Facebook-oldalán az esemény kapcsán megfogalmazta: „Nagy öröm ez a város életé-
ben, hosszú évtizedek óta várunk rá, most közös siker az álom megvalósulása! S nemcsak a sportolóknak hoz majd
könnyebbséget, hogy végre van egy állandóan fedett ötvenes medencénk, modern körülmények között. Reméljük,
nemsokára a városlakók is kipróbálhatják.”

IDÕSEK VILÁGNAPJA: TISZTELET ÉS ODAFIGYELÉS!
Az ENSZ elõször 1991-ben rendezte meg az idõsek világnapját, azóta minden év

október 1-jén megemlékezünk a Föld mintegy
hatszázmillió lakosáról. Sok szeretettel köszönt-
jük a Nyíregyházi Napló hasábjain keresztül is a
Nyíregyházán élõ szépkorúakat, akiknek amel-
lett, hogy megbecsülés és tisztelet jár, most külö-
nösen figyelnünk is kell rájuk, hiszen a koronavírus-
járvány adataiból jól látszik, hogy a betegség az idõ-
sebb korosztályt érinti a legsúlyosabban. Vigyázzunk
rájuk, hogy még sok éven keresztül örülni tudjunk egy-
másnak...

Dr. Kása Brigitta aljegyzõ, a nyíregyházi operatív
munkacsoport vezetõje adta át az érintésmentes

hõmérõket

Fotó: Trifonov ÉvaFotó: Trifonov Éva
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TÉLIESÍTENEK A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN!

Bár az elõrejelzések szerint leghamarabb csak egy hó-
nap múlva van esély arra, hogy leessen az elsõ hó, már
most folyamatosan hûl le a levegõ. Ilyenkor pedig nem-
csak az emberek, hanem az  állatok  is  fáznak. Éppen
ezért a Nyíregyházi Állatparkban már javában zajlik a
téliesítés. A sarkantyús teknõsök sem sütkéreznek kint,
bekerültek a fûtött állatházba és többek között az apró
karmosmajmok is a belsõ kifutót részesítik elõnyben. Nem
úgy, mint a rendkívül ritka hópárduc, a kis panda vagy a
szibériai tigris, akik kint sokkal aktívabbak most, mint a
nyári idõszakban.

A Nyíregyházi Állatpark minden évszakban más arcát
mutatja! Nemcsak a 35 hektáros tölgyerdõ színe miatt,
hanem azért is, mert például az õsz és a tél leginkább a
hûvösebb éghajlatot kedvelõ állatoknak kedvez, akik
másként viselkednek, mint a nagy melegben, így ilyenkor
érdemes megfigyelni akár a jegesmedve vagy éppen a szi-
bériai tigris mindennapjait is.

– Folyamatosan téliesítünk. Ha a rendszertani kategóri-
ák szerint nézzük, akkor a halakat és kétéltûeket nem érinti
a négy évszak idõjárása, hiszen ezeknek a fajoknak, csak-
úgy, mint a hüllõk jó részének, fix a bemutatóhelye – hang-
súlyozta Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark osztályve-
zetõje. Hozzátette, vannak viszont tavasszal és nyáron kint
sütkérezõ hüllõk (akik rendkívül melegigényesek), mint
például az afrikai kontinens legnagyobb szárazföldi tek-
nõsei, a sarkantyús teknõsök, õk a héten már bekerültek a
fûtött állatházakba. Ez idáig a vendégek közöttük sétál-
hattak, de most tavaszig a Trópusi házban speciális hüllõ-
fény mellett foglalják el téli szállásukat. Természetesen
továbbra is – õk is mint minden téliesített állat – megte-
kinthetõek.

MEGSZOKTÁK EZT A KLÍMÁT

– Az állatházak úgy lettek kialakítva, hogy a hõmérsék-
letre szintén érzékeny fõemlõsök és egyes trópusi mada-
rak szabadon dönthetnek, hogy a belsõ vagy külsõ kifutó-

ban tartózkodnak. Azt tapasztaljuk, hogy az apró, Dél-
Amerikában õshonos karmosmajmok kivételével egyelõ-
re mindenki a külsõ területeket preferálja (de minden ál-
latház úgy van kialakítva, hogy az állatok bármikor be-
mehetnek a belsõ kifutóikba). Az itt élõ 5000 állat jórészt
Európa más-más állatkertjébõl érkezett, a mi kontinentá-
lis klímánkhoz adaptálódtak, így a téli idõszakban is még
pl. az afrikai elefántok vagy oroszlánok is fognak sétálni a
havas kifutóban. Aki pedig trópusi hangulatra vágyik, a
Zöld Piramisban, az Ócenáriumban és a Viktória házban
csodálhatja meg Földünk melegigényes állatait.

EZERNYI SZÍNBEN POMPÁZIK MAJD

A Nyíregyházi Állatpark változatlanul 9.00-kor nyit ki, s
jelenleg 17.00 óráig várják a vendégeket. Mivel 35 hektá-
ron egy tölgyerdõben található, így hamarosan ezernyi
színben lehet majd csodálni a fáit is...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A HÓPÁRDUC ÉS A KIS PANDA MOST SOKKAL AKTÍVABBAK!

Fehérkezû gibbonokSarkantyús teknõsök. 2 hím a nõstények kegyeiért harcol A fehér oroszlánkölykök anyjukkal



KORONAVÍRUS

2020. OKTÓBER 2. 3

HATÓSÁGOK ELLENÕRIZTÉK A JÁRVÁNYÜGYI
MEGELÕZÕ INTÉZKEDÉSEK BETARTÁSÁT

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINAK LÁTOGATÁSI RENDJÉRÕL

Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, az operatív
munkacsoporttal egyetértésben az alábbi tájékoztatást
adja:

– A Polgármesteri Hivatal jelenleg idõkorlát nélkül fo-
gadja az ügyfeleket, de arra kérünk mindenkit, hogy a jár-
ványügyi helyzetre tekintettel a telefonos vagy az elektro-
nikus ügyintézést részesítsék elõnyben. Személyesen le-
hetõleg elõzetes idõpontfoglalást követõen jelenjenek meg
az ügyfélszolgálaton. Erre a célra használhatják az egysé-
ges idõpontfoglalási rendszert a hatósági jellegû feladatot
ellátó osztályok vonatkozásában, amely mobilappon és a
www.nyiregyhaza.hu weboldalon is elérhetõ. 

KÖTELEZÕ A JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK
BETARTÁSA

Ha a személyes jelenlét mégis elengedhetetlen,  felhív-
juk a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálataira érkezõ
ügyfelek figyelmét,  hogy valamennyi ügyfélszolgálaton
kötelezõ a járványügyi szabályok betartása.  Ennek kere-
tében:

– belépéskor testhõmérséklet-mérést végeznek, csak
láztalan ügyfél léphet be az épületbe, a kéz fertõtlenítését
biztosítjuk,

– kötelezõ a maszkviselés, belépéstõl az ügyintézés tel-
jes idõtartama alatt,

– ha az ügyfél figyelmeztetés ellenére sem visel masz-
kot, az ügyintézést nem lehet megkezdeni vagy fel kell füg-
geszteni, az ügyfelet felszólítják az épület elhagyására,

– az ügyintézés végett az ügyféltérbe csak kísérõ nélkül

lehet belépni, kísérõ csak indokolt esetben (pl. fogyaték-
kal élõ nagykorú személy kísérése) érkezhet együtt az
ügyféllel,

– kérjük, hogy ügyintézéshez kísérõként ne hozzanak
magukkal kiskorú gyermekeket, egészségük fokozott vé-
delme érdekében,

– az ügyféltérben egyszerre ablakonként csak egy ügy-

fél és egy soron következõ várakozó ügyfél tartózkodhat
a biztonságos védõtávolság betartása érdekében.

Kérjük a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálataira ér-
kezõ ügyfeleink megértését, türelmét, a koronavírus-jár-
vány miatt hozott óvintézkedések betartását, a saját és a
mások egészsége védelmében.

A Polgármesteri Hivatal kereskedelmi hatósága az el-
múlt héten naponta, szúrópróbaszerûen kiválasztott üze-
meltetõknél ellenõrizte a koronavírus-járvány miatt be-
vezetett megelõzõ közegészségügyi intézkedések, így
többek között a szeptember 21-étõl hatályba lépett, kö-
telezõ maszkviselésre és a 23.00 órai zárásra vonatkozó
szabályok betartását – tájékoztatta szerkesztõségünket
dr. Kása Brigitta aljegyzõ.

– A hatóság az ellenõrzést önállóan, majd hétvégén a
rendõrséggel együtt végezte a kereskedelmi nyilvántartás-
ban szereplõ üzletekben és vendéglátóhelyeken. Az el-
lenõrzés során a város számos pontján több mint 20 ven-
déglátóegységben vizsgálták a megfelelõ maszkhasználat
betartását. Ennek keretében csupán öt olyan üzlet volt,
ahol az alkalmazottak a szabályoknak megfelelõen visel-
ték a védõeszközt. Mintegy húsz vendéglátóegységben,
annak ellenére, hogy az ott dolgozók tisztában voltak az
elõírásokkal, nem megfelelõen (az orrot és szájat eltakar-
va) viselték a maszkot, azt jellemzõen az áll vagy orr alá
lehúzva hordták. Sajnálatos, hogy egy vendéglátóhelyen
egyáltalán nem viseltek maszkot az alkalmazottak. Az el-
lenõrzés ugyanakkor nem a szankcionálásra, hanem a fi-
gyelemfelhívásra, figyelmeztetésre helyezte a hangsúlyt,
betartva az intézkedések fokozatosságát – emelte ki az
aljegyzõ.

TÖBB KÉRDÉS FELMERÜLT A MASZKVISE-
LÉSSEL KAPCSOLATBAN

A kereskedõk, vendéglátósok részérõl több kérdés me-
rült fel a maszkviseléssel, illetve a nyitvatartással kapcso-
latosan, mely kérdésekre az ellenõrzés során volt lehetõ-
ség kielégítõ válaszokat adni. A heti ellenõrzés lezárása-
ként a Nyíregyházi Rendõrkapitánysággal közösen éjsza-
kai ellenõrzésre is sor került, melynek keretében a rend-
õrség a 23.00 óra utáni zárvatartási kötelezettséget ellen-

õrizte a nyíregyháziak körében népszerû vendéglátóhe-
lyeken, éjszakai szórakozóhelyeknél. Pozitív tapasztalat
volt, hogy a nagyobb szórakozóhelyek a honlapjaikon,
internetes felületeiken tájékoztatták a vendégeket a jog-
szabály szerint kötelezõ zárási idõrõl és azt a helyszínen
be is tartották, tartatták.

EGYÜTTMÛKÖDÕEK AZ ÜZEMELTETÕK

Összességében megállapítható, hogy az üzemeltetõk
együttmûködõek, hajlandóságot mutatnak betartani és

betartatni a rájuk vonatkozó egészségvédelmi, járvány-
ügyi megelõzõ intézkedéseket, igyekeznek a tõlük telhe-
tõ módon figyelni embertársaik és saját maguk egészsé-
gére, a koronavírus további terjedésének megelõzése, las-
sítása érdekében.

A fokozott ellenõrzés a jövõben is folytatódik, hi-
szen a járványgörbe továbbra is emelkedõben van,
így az a fõ cél, hogy a szabályok betartásával, felelõs-
ségteljes mûködtetéssel a járvány terjedésének üteme
csökkenjen – zárta a tájékoztatást az aljegyzõ.

Fotó: illusztráció
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COVID-GYANÚS ESETEKBEN A GYEREKEK
10 NAPIG MARADNAK OTTHON

Egyre többen keresik fel a gyermekorvosi rendelõket
náthás tünetekkel, azonban ezek a panaszok jelentkez-
nek koronavírus esetén is. A jelenlegi szabály szerint a
COVID-gyanús esetekben a gyerekeknek 10 napig kell
otthon maradni, és csak három nap tünetmentesség után
lehet közösségbe engedni õket.

Március közepén tört ki a koronavírus-világjárvány ha-
zánkban, majd szeptember elején megérkezett a második
hulláma is.  A mostani idõszakban fõleg a fiatalabb gene-
rációt érinti a megbetegedés. A  gyerekek és a fiatalok
körében azonban  sokkal kisebb a valószínûsége a súlyos
koronavírus-megbetegedésnek, mint a felnõtteknél. Az el-
múlt idõszakban a gyermekorvosi rendelõt is egyre töb-
ben keresik fel, de nem elsõsorban a COVID miatt. A
gyermekorvosok is áttértek a telefonos ügyintézésre és csak
idõpontfoglalás után mehetnek vizsgálatra a betegek.

Az iskolák számára új eljárásrendet vezettek be. Ezek alap-
ján, ha egy tanulónál a legapróbb tünet is felmerül, a peda-
gógusoknak rögtön hívni kell a szülõt, aki csak orvosi igazo-
lással engedheti vissza a gyermeket az intézményekbe.

CSAK ELÕZETES IDÕ-
PONT-EGYEZTETÉSSEL

– Nyomatékosan kérjük a szülõ-
ket, amennyiben betegvizsgálatra
van szükség, csak elõzetes idõpont-
egyeztetést követõen kerüljön erre
sor. Ez mindenki érdeke! A beteg-
vizsgálatokra mindenkinek szájat és
orrot eltakaró maszkban kell érkez-

nie. Kérjük, hogy egy gyerekkel csak egy hozzátartozó
érkezzen és a szükséges másfél méteres védõtávolság
megtartására is figyeljen – emelte ki dr. Kecseti Szilvia
gyermekorvos.

A KLASSZIKUS TÜNETEK KÖNNYEN ÖSSZE-
TÉVESZTHETÕK A COVID TÜNETEIVEL

Dr. Kecseti Szilvia hozzátette, a gyerekeknél enyhébb
tünetekkel jár a koronavírus-fertõzés, de akár tünetmen-
tesen is áteshetnek rajta. A COVID legfõbb ismérve a kö-

högés, láz, nehézlégzés, az ízlelés, szaglás elvesztése. A
gyerekeknél ráadásul a klasszikus tünetek mellett, akár inf-
luenzaszerû tünetekkel is jelentkezhet, így például fejfá-
jással, izomfájdalommal és gyengeségérzéssel, orrfolyás-
sal, torokkaparással is, de elõfordult már, hogy hányás és
hasmenés is volt. Ezért nagyon nehéz megkülönböztetni
a koronavírust az ilyenkor szinte minden gyermeknél je-
lentkezõ betegségektõl.

A COVID-gyanús esetekben 10 napig kell otthon ma-
radni és csak három nap tünetmentesség után lehet kö-
zösségbe menni.                                   (Szerzõ: Bakai Judit)Dr. Kecseti Szilvia

Fotó: illusztráció/internet
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A nagy árvizeket is sokáig szokták emlegetni, de egy
ilyen folyómentes, alapvetõen „száraz” településen, mint
Nyíregyháza, a nagy belvizet õrzi sokáig az emlékezet. S
nemcsak azoké, akik térdig gázolva a pocsolyákban men-
tették javaikat pont tíz évvel ezelõtt. Mivel az érintett
településrészeken túl is rendezetlen volt a probléma, a
2010-ben érkezõ új városvezetés elhatározta, az akkori
tûzoltás után a víz elvezetésére stratégiát alkot és konk-
rét lépéseket tesz. Ennek újabb szép példái mellett az
elõzményekre is visszatekintünk.

Az önkormányzati pályázatok és projektmenedzsment
referatúra tájékoztatása alapján több jelentõs, a csapadék-
víz-elvezetõ hálózatot érintõ fejlesztés készült el különbözõ
forrásból finanszírozott projektek mentén, melyek egy része
látványos, más része kevésbé – de legalább olyan hasznos.

LOKÁLIS GONDOKAT ORVOSOLT

A legutóbbi egy több mint egymilliárdos program volt,
mely most zárul – hiszen szeptemberben mindenhol sike-
resen zárult a mûszaki átadás-átvétel –, s több helyen ho-
zott könnyebbséget, hiszen lokális vízelvezetési problé-
mák oldódtak meg a helyreállítási és építési munkáknak
köszönhetõen. A „Környezetvédelmi infrastrukturális

BÕVÜLT A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÕ RENDSZER
AZ EGY ÉVTIZEDDEL EZELÕTTI NAGY BELVÍZTÕL A NYULASTÓI CSATORNA KORSZERÛSÍTÉSÉIG

– 2016-ban indult a Malomkert fejlesztésének II. üte-
me. A projektben a Szántó Kovács János utcai parkoló
területére tervezett záportározói elkészültek, s több mint
330 köbméter csapadékvíz tárolására alkalmasak.

– A Tüzér utca területén a meglévõ csapadékcsatorna-
rendszer kapacitásának növelése történt meg, nagy kereszt-
metszetû mûanyag csõcsatornák kerültek beépítésre, több
mint 500 méter hosszan. Kialakítottak 10 tisztítóaknát, és
a nyílt medrû árkok visszatöltése is megtörtént, melyhez
több száz köbméter föld megmozgatására volt szükség.

– A Lujza utca, Alma utca és Vércse utca területein
2017-ben a meglévõ zárt csapadékcsatorna-rendszer ka-
pacitásának növelése a meglévõ beton csõcsatornák meg-
szüntetésével és a nagyobb keresztmetszetû mûanyag csõ-
csatornák építésével, útpályaszerkezet-bontással, -helyre-
állítással valósult meg. A Lujza utcán 846 m, míg az Alma
utcán 620 m csõcsatornát építettek be.

fejlesztések Nyíregyházán” címû, TOP-os projekt kereté-
ben százszázalékos, vissza nem térítendõ támogatásból
valósultak meg a következõ elemek:

– Az Alma utca csapadékvíz-elvezetésének rekonstruk-
ciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt csõcsator-
nák építésével, a szilárd útburkolatot érintõ nyomvonalá-
ban sávos helyreállítással.

– A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésû ingat-
lanok elöntését mentesítõ csapadékvíz-átemelõ építése,
valamint ezen a szakaszon résfolyóka, padkafolyóka, ré-
zsûburkolat kiépítése, járdaburkolat rekonstrukciója.

– A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény
utca és a Nárcisz utca keresztezõdési csomópont elönté-
sét mentesítõ csapadékvíz-átemelõ és záportározó mûtárgy
építése. A munkák 2019. augusztusban kezdõdtek és 2020.
januárban fejezõdtek be.

– A Nyulastói csatorna rekonstrukciója során meder-
bõvítés, mederburkolás történt. A csatorna lehetséges be-
fogadójául szolgál a Nyírszõlõs nyugati területeirõl érke-
zõ csapadékvíznek.

– A Csemete utca csapadékvíz-elvezetõ hálózatának
kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos
elvezetéssel valósult meg. A fejlesztés eredményeképpen
az új hálózat kapcsolódik a korábban elkészített csapa-
dékhálózat-rekonstrukcióhoz, amely a Tünde utcán, Alma
utcán, Lujza utcán és Tüzér utcán halad keresztül.

– Az Igrice (VIII/1.) fõfolyás Berenát utcától északra
esõ részének kapacitásnövelése mederburkolással és me-
derkotrással valósult meg. A mederkotrással a csatorna
visszanyerte a nyilvántartási keresztmetszetét, ennek meg-
felelõen javul vízszállító képessége, a mederburkolással
kedvezõbb lesz a csapadékáramlás.

A BESSENYEI TÉREN EZ IS A MUNKÁK RÉSZE

2020-ban megkezdõdött továbbá a Bessenyei tér kör-
nyékén régen fennálló csapadékvíz-elvezetési problémák
megoldása is, a tereket övezõ utak-járdák felújításával pár-
huzamosan. A szélsõséges éghajlatváltozás miatt a rövid

idõ alatt bekövetkezõ, nagy mennyiségû esõzés során a
lehullott esõvizet a meglévõ, helyenként elavult csatorna-
hálózat nem tudja idõben elvezetni. Viszont a kialakuló
kulturális negyedben a megújuló Kállay-kúriát és Szind-
bádot meg kell védeni a szélsõséges záporesõkkel szem-
ben. A fejlesztés elsõ ütemeként ezen épületekhez kap-
csolódóan valósul meg csapadékvíz-elvezetõ rendszer
fejlesztése, új záportározó kialakításával és a csatornarend-
szer megújításával. Június 15-én megkezdõdött a Besse-
nyei tér felújítása, amely során folytatódik a környék csa-
padékvíz-elvezetõ hálózatának rekonstrukciója, majd ter-
vezetten 2021-ben a Színház utcai csapadékvíz-elvezetõ
rendszer teljes felújításával megoldódnak a környék csa-
padékvíz-elvezetési problémái.

32 KILOMÉTER ÚJ ÚT MENTÉN IS
MEGOLDOTTÁK A PROBLÉMÁT

A különbözõ, speciális projektek mellett van egy je-
lentõs folyamat, melynek részeként rengeteg helyen ol-
dották meg a problémát. Mint ismert, a 2010 elõtt felhal-
mozott adósságok, a szinte csõdhelyzetközeli állapot-
ból való kilábalás után, amint a pénzügyi lehetõségek
engedték, évi rendszerességgel korábban soha nem lá-
tott mértékû önkormányzati út épült ki, vagy újult meg.
2013-ban kezdõdtek el városszerte a lakóutcák kiépíté-
se, 2013 és 2019 között összesen 93 új utcát épített ki a
NYÍRVV Nonprofit Kft. 32 025 méter hosszban. Az útépí-
tések természetesen csak úgy történhettek meg, hogy az
adott út csapadékvíz-elvezetése is kiépüljön. Ez négy
módon valósult meg az elmúlt években: szikkasztóár-
kok kialakításával, szikkasztókutak telepítésével, szik-
kasztókutak és szikkasztóalagutak építésével, zárt csa-
padékvíz-csatorna kiépítésével. Az, hogy melyik utcá-
nál melyik módszert alkalmazták, az adott területi adott-
ságok döntötték el. Ez is óriási jelentõségû fejlesztésso-
rozat – a csapadékvíz tekintetében is!
 
ELÕZMÉNYEK: VÁROSLIGET ÉS VÁROSI I.

Érdemes visszatekinteni az elõzményekre is. A „Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz-rend-
szerének fejlesztése” címû projekt kapcsán, 2013-ban a
Bujtosi Városligetben megépült nyílt és zárt medrû zápor-
tározó mellett megtörtént a város fõ befogadójának, a Vá-
rosi I. csatornának a mederbõvítése az Igrice befogadótól
az Ibolya utcáig; s több helyen átereszek épültek. A pá-
lyázatban végrehajtott beavatkozások a meglévõ vízgyûj-
tõ rendszer szûk keresztmetszeteinek feloldására irányul-
tak. Az intézkedések eredményeként a megnövekedett
vízhozamok zavartalanul elvezethetõk a városi csapadék-
víz-elvezetõ rendszer vízgyûjtõ területérõl.

ELÕZMÉNYEK: BORBÁNYA ÉS MALOMKERT

Egy másik nagy, önkormányzati projekt volt a „Nyír-
egyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintõ csa-
padékvíz-elvezetõ hálózat és vízvisszatartási célú tározók
fejlesztése” címû pályázat megvalósítása.

– A Tünde utcán 2017-ben megtörtént a meglévõ zárt
csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése a
meglévõ beton csõcsatornák megszüntetésével és a na-
gyobb keresztmetszetû mûanyag csõcsatornák építésével,
útpályaszerkezet-bontással, -helyreállítással.

– A pályázatban keletkezett megtakarítás terhére lehe-
tõség nyílt a Virágfürt utcán új projektelemként 2018-ban
egy új csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiépítésére, az út déli
részén átemelõvel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos el-
vezetéssel a befogadó Napsugár utcai keresztezõdésig. A
mostantól itt összegyûjtött csapadékot a befogadó 41-es
fõút csatornarendszere vezeti majd tovább.

FOLYTATJÁK – MOST A SZEGÉLY ÉS
BOGLÁRKA UTCÁN

Jelenleg is folyamatban van a csapadékvíz-elveze-
tési fejlesztési program egy újabb eleme. Zárt csapa-
dékcsatorna épül a Szegély utca 1–21. szám között,
valamint a Boglárka utcán. Az így összegyûlt víz fo-
gadását a frissen megépített Nyulastói csatorna bizto-
sítja. A kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszer-
zési eljárás sikeresen zárult, a vállalkozási szerzõdést
aláírták, a munkaterületet szeptember közepén adták
át. Ebben a programrészben több mint fél kilométer
épül, nagyjából 67 millió forintból, s várhatóan há-
rom hónapon belül készül el a fejlesztés.

Nyulastói csatorna

Bujtosi
Városliget

Igrice fõfolyás

(Szerzõ: Tarczy Gyula)



FEJLESZTÉS

2020. OKTÓBER 2.6

IPARFEJLESZTÉSI ALAP NYÍREGYHÁZÁN

Öt és fél milliárd forintos iparfejlesztési alapot hoznak
létre Nyíregyházán. A jövõ év januárjában induló
befektetésösztönzési alap a térség jövõjét is nagyban be-
folyásolja, kizárólag a magyarországi székhelyû és Ma-
gyarországon mûködõ vállalkozásokat segíti. A Magyar
Fejlesztési Bank stratégiapartnerként tekint a szabolcsi
megyeszékhelyre.

A jelenlegi ötéves polgármesteri ciklus legfontosabb és
legnagyobb feladata, hogy Nyíregyházán új, munkahely-
teremtõ termelõ-szolgáltató beruházások valósuljanak meg
– ezzel a gondolattal kezdte dr. Kovács Ferenc polgár-
mester a hétfõi sajtótájékoztatót. Az elmúlt 10 évben ko-
moly fejlesztések történtek a városban, egy következõ
mérföldkõ, hogy létrejön az öt és fél milliárd forintos ipar-
fejlesztési alap, amelybe 5 milliárd forintot az MFB Invest
Zrt. fektet be, a fennmaradó 500 millió forintot pedig Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a XID Be-
fektetési Zrt. 50-50 százalékban biztosítja.

– Az, hogy ide eljutottunk, megnyitja azt a lehetõséget,
ami Nyíregyháza elõtt már rég áll, csak volt egy hiányzó
láncszem. Én azt remélem, hogy ez a hiányzó láncszem a
helyére került. Az elmúlt 10 évben a Nyíregyházán mû-
ködõ nagy cégek, nagy foglalkoztatók szinte mindegyike
jelentõs beruházást hajtott végre, több száz fõs munka-
helyteremtéssel és most el tudjuk azt érni – mert a közle-
kedésinfrastruktúrától kezdve az egyéb feltételek már biz-
tosítottak –, hogy új befektetõk jöjjenek ide, Nyíregyhá-
zára – tette hozzá dr. Kovács Ferenc polgármester.

JANUÁRTÓL KEZDI MEG MÛKÖDÉSÉT

Az iparfejlesztési alap januártól kezdi meg a mûködé-
sét, az önkormányzat bízik abban, hogy már az elsõ év is
sikeres befektetésekkel zárul majd. Az ipari parkhoz kap-
csolódó, tavaly januárban indult fejlesztések következmé-
nye, hogy létszámban, tapasztalatokban és felkészültség-
ben is partner tud lenni a jövõben Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata.

EGYÜTTMÛKÖDÉS A VÁROSOKKAL

A Magyar Fejlesztési Bank stratégiai partnerként tekint
a szabolcsi megyeszékhelyre, az MFB 2019-ben döntött

úgy, hogy szoros együttmûködéseket köt különbözõ vá-
rosokkal.

– Debrecen, Székesfehérvár, Kaposvár esetében már
szintet is léptünk, szerencsére azt tudom mondani, hogy
ezt a munkát lehet folytatni, hiszen vannak olyan elköte-
lezett polgármesterek és városok, mint Kovács Ferenc és
Nyíregyháza, akik azt gondolják, hogy ezt az ötéves cik-
lust nemcsak úgy kell elvégezni, hogy az ember politikai
nyomot hagyjon, hanem egyúttal gazdaságit is. Ez a gaz-
dasági nyom pedig nem más, mint hogy olyan munka-
helyteremtõ beruházásokat valósítsanak meg, amelyek-
kel a várost és a város környezetét építeni lehet  – mondta
dr. Sipos-Tompa Levente, a Magyar Fejlesztési Bank el-
nök-vezérigazgatója.

6-7 NAGY BERUHÁZÁS

A munkát rekordgyorsasággal, három hónap alatt elvé-
gezték, ennek eredménye a hétfõn bejelentett nyíregyhá-
zi befektetésösztönzõ iparfejlesztési alap létrejötte. Az MFB
Invest Zrt. vezérigazgatója kiemelte, nem volt még példa
arra, hogy egy városvezetés is beszálljon a tõkébe, Nyír-
egyháza ezt 250 millió forinttal egyedüliként tette meg
eddig.

– Magáról az alapról azt kell tudni, hogy 12 évre alapí-
tódik, 7 év befektetési idõszak és öt év az exit. A másik

nagyon fontos, hogy ebbõl az 5,5 milliárd forintos alapból
nagy beruházásokat tervezünk, az elõzetes felmérések
alapján 6-7 darabot, körülbelül 900 millió forint értékben.
Fontos még kiemelni, hogy Nyíregyháza és vonzáskörze-
te a cél  – közölte Bugár Csaba, az MFB Invest Zrt. vezér-
igazgatója.

ÚJABB GYÁRAK TELEPEDHETNEK MEG ITT

Többek között potenciális autóipari beszállítókat vagy
az ahhoz tartozó gumiipart, elektronikai ipart, esetleg
gyógyszeripart várják, hogy megtelepedjenek Nyíregyhá-
zán. Az iparfejlesztési alap kezelõje pedig a XANGA Ma-
gántõkealap-kezelõ Zrt. lesz.

– Az elmúlt ötven évben, de amióta az eszemet tudom,
várjuk a keleti régióba az úgynevezett nagybetûs befekte-
tõket, akik letelepülve gyárakat fognak létrehozni. Én azt
gondolom, hogy most az elmúlt 2-3 évben megtapasztal-
hattuk, hogy ez a nagybefektetõ megérkezett és számta-
lan cég érdeklõdik a régió iránt – mondta Herdon István,
a XANGA Ventures Magántõkealap-kezelõ Zrt. vezérigaz-
gatója.

A projektekrõl egy befektetési bizottság dönt majd,
amelyben az önkormányzat, az MFB, az MFB Invest és a
XANGA csoport delegáltjai különbözõ létszámban vesz-
nek részt.                                    (Szerzõ: Nagy Boglárka)

ÖT ÉS FÉL MILLIÁRD FORINTOS BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉS A VÁROSBAN

A TEMETÕK FEJLESZTÉSEI MINDENSZENTEKIG BEFEJEZÕDNEK
Alig két hét, és a látogatók elkezdik „dömpingszerû-

en” rendbe tenni szeretteik sírjait. Mint minden évben,
mindenszentek és a halottak napja elõtt rendszerint je-
lentõsebb látogatóiszám-növekedést lehet tapasztalni a
temetõkben. Idén bár kiugró fejlesztések nem történtek
a nyíregyházi sírkertekben, azért legkésõbb mindenszen-
tekig mindenhol tapasztalni majd változásokat.

Az Északi temetõ Korányi F. utcai ravatalozója például
már idén nyáron átesett fejlesztésen – kezdte a tájékozta-
tást Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temet-
kezési Kft. ügyvezetõje, aki hozzátette, ennek köszönhetõ-
en a ravatalozó külsõ és belsõ terének hangosítása külön
vezérelhetõ, aktív hangfalak felhasználásával korszerû han-
gosítási rendszert építettek ki, a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város fenntartásában lévõ egyéb temetõk esetében pedig
még a tervezett beruházások folyamatban vannak.

LAKOSSÁGI IGÉNYEK ALAPJÁN

– Lakossági igényeknek megfelelõen, a sóstóhegyi köz-
temetõ területén a ravatalozó épülete egy nagyobb mére-
tû elõtetõvel lesz bõvítve, mely nagyban hozzájárul a na-
gyobb szertartások színvonalasabb lebonyolításához. A
fejlesztés folyamatban van, várhatóan mindenszentekig
elkészül. Az orosi, sóstóhegyi, nagyszállási és nyírszõlõsi

köztemetõkben pedig mobil WC-t helyezünk ki a borbá-
nyai 2016. évben megvalósított koedukált épület mintájá-
ra. A fejlesztés kivitelezési stádiumban van, várhatóan
halottak napjára ez a beruházás is megvalósul.

VÁRHATÓAN CSAK NOVEMBER KÖZEPÉTÕL
TÉLIESÍTIK A CSAPOKAT

Mint megtudtuk, elõzetes tervek alapján a társaság üze-
meltetésében lévõ temetõk esetében a kialakított vízvételi

helyeket csak november közepétõl „téliesítik”, ettõl az
idõponttól a temetõ területén elhelyezett csapok nem üze-
melnek, valamint bemosásos temetésre sem lesz lehetõ-
ség. A megrendelt bemosásos temetéseket a Temetõi sza-
bályzatban foglaltaknak megfelelõen a társaság tavasszal
fogja végrehajtani. Persze, amennyiben az idõjárási vi-
szonyokban jelentõs változás áll be, akkor ez az idõpont
korábbra is tolódhat.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Bugár Csaba, az MFB Invest Zrt. vezérigazgatója, dr. Sipos-Tompa Levente, az MFB elnök-vezérigazgatója,
dr. Kovács Ferenc polgármester és Herdon István, a XID Befektetési Zrt. vezérigazgatója
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VAN, AHOL VIDEÓCHATEN KERESZTÜL TARTJÁK A
KAPCSOLATOT AZ IDÕSOTTHONOK LAKÓIVAL SZERETTEIK
Ahogy tavasszal megjelent a koronavírus Magyarorszá-

gon, majd szeptemberben hirtelen megugrott a regiszt-
rált új fertõzöttek száma, az elsõ intézkedések között
szerepelt, hogy a bentlakók védelme érdekében szigorí-
tásokat vezettek be az idõsotthonokban. Jelenleg ezek-
ben Nyíregyházán is látogatási és intézményelhagyási ti-
lalom van érvényben (a nyíregyházi önkormányzat még
augusztusban – elsõk között – elrendelte mindezt a saját
fenntartású intézményeiben), ami persze új helyzetet
eredményez a kapcsolattartásban is. Négy nyíregyházi,
nem önkormányzati bentlakásos intézmény vezetõjét kér-
deztük meg arról, hogy milyen az élet a zárt kapukon
belül. Új ellátottakat egyébként mindegyikbe vesznek fel,
azonban a Nemzeti Népegészségügyi Központ határoza-
ta alapján ez csak akkor történhet meg, ha az ellátott
rendelkezik a felvételt megelõzõ 5 napon belül – legalább
48 órás idõkülönbséggel – két alkalommal elvégzett,
SARS-CoV-2 teszttel, aminek negatív eredménye van.

NYÍREGYHÁZA-VÁROSI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG SÓSTÓI SZIVÁRVÁNY

IDÕSEK OTTHONA
„Látogatói pontot hoztunk létre”

– Az intézmény VI. épületében Izolációs részleget ala-
kítottunk ki. Ide fogadjuk az új ellátottakat, illetve elkülö-
nítésre alkalmas helyiségeink is vannak, amennyiben az
intézmény orvosa gyanús esetet diagnosztizál. Folyama-
tosan biztosítjuk a közösségi helyiségek, korlátok, kapasz-
kodók, kilincsek fertõtlenítõ takarítását. Az ellátottaknak
is be kell tartani a 1,5 méter védõtávolságot, valamint a
szájmaszk használatát a közösségi eseményeken, illetve
a csoportfoglalkozásokon. Az intézményt az ellátottak csak
egészségügyi-sürgõs vizsgálatok esetében hagyhatják el.
Természetesen a maszk használata, a folyamatos kézfer-
tõtlenítés mind az ellátottak és a munkavállalók esetében
is kötelezõ. Az ellátottaknak a kapcsolattartást többféle
módon próbáljuk biztosítani:

1. Látogatói pontot hoztunk létre, ahol az udvaron, üveg-
fallal teljesen kettéválasztott helyiségben lehetõség van a
kapcsolattartásra. (Idõpontfoglalással a kerekesszékes ellá-
tottakat munkatársaink segítik, hogy láthassák szeretteiket.)

2. Videóchat-, telefonos elérhetõséget biztosítunk a
hozzátartozók részére.

Természetesen csomagokat is fogadunk az ellátottak
részére, melyeket a hozzátartozók az intézmény portáján
adhatják le, a megjelölt napokon, melyet fertõtlenítés után
juttatunk el az ellátottak részére. Egyetlen esetben enge-
délyezzük az intézménybe való belépést a hozzátartozó
részére, amennyiben a végstádiumban lévõ ellátottól tör-
ténik a búcsúzás. Ebben az esetben az intézmény termé-
szetesen a járványügyi elõírásoknak megfelelõ védõöltö-
zetet biztosít. Mind a születésnapokat, mind a névnapo-
kat megünnepeljük, a járványügyi elõírások figyelembe-
vételével. Próbáljuk ellátottjaink mindennapjait úgy szer-
vezni, hogy kiegyensúlyozottan, biztonságban tudják élni
életüket, ebben a pandémiás idõszakban is.

SZENT KATALIN SZERETETOTTHON

„Azon vagyunk, hogy a lakók a lehetõ
legkevesebbet érezzék belõle”

– A járvány elsõ hullámának megérkezésével minden
intézménynek fel kellett készülni a kialakult helyzetre. A
szeretetotthonunk számos pontján (bejáratoknál, folyosó-
kon, lift mellett, étkezõkben) kihelyeztünk könyökkaros
kézfertõtlenítõ adagolókat, amit lakóink és kollégáink is
használnak. Az intézmény összes munkavállalójának kö-
telezõ az épületben a szájmaszk használata. Az ellátot-
takkal szorosan érintkezõ kollégáknak a szájmaszk hasz-
nálata mellett arcvédõ pajzs használata is kötelezõ, a to-
vábbi egyéni védõfelszerelések megléte mellett. A takarí-
tó kollégák kiemelt figyelmet fordítanak a napi többszöri
fertõtlenítésre. Lakóinkat  több csoportba osztottuk, hogy
étkezéskor kevesebb legyen az egy légtérben tartózkodó
személyek száma. Az elõírásoknak megfelelõen kialakí-
tottunk izolációs helyiségeket az esetlegesen megjelenõ,
COVID-betegek részére. Heti 2 alkalommal a technikai

munkatársak udvari fertõtlenítést végeznek az intézmény
területén alkoholos felületfertõtlenítõvel. Az intézmény
saját betegszállító gépkocsiját rendszeresen ózongenerá-
toros fertõtlenítéssel fertõtlenítjük. A hozzátartozók elsõdle-
ges kapcsolattartása jelenleg a telefonos és esetlegesen
kapacitás  függvényében az internetes kapcsolattartásban
(videóhívás) merül ki. Jelenlegi helyzetben az intézmény
vezetõsége ezt a kapcsolattartási formát részesíti elõny-
ben, és ajánlja a hozzátartozók számára az ellátottak na-
gyobb biztonsága érdekében. Csomagot a hozzátartozók-
tól átveszünk, azokat 48 órás elkülönítés után átadjuk az
ellátottaknak. Ebben a helyzetben az intézményben la-
kók élete teljességében felborult. Elsõdleges dolgunk az
egészségük megóvása. Ugyanakkor szükséges, hogy a
nehézségek ellenére is próbáljuk meg számukra a koráb-
bi élethelyzetüket, napi rutinjukat biztosítani. Ilyen a szüle-
tésnapi köszöntés is. Számos esetben már a járvány elsõ
hulláma alatt is a hozzátartozók megrendelték a cukrász-
dából a születésnapi tortát, amit átvettünk és átadtunk az
ünnepelt részére. Próbáljuk ezeket a pillanatokat dokumen-
tálni is, de sajnos tudjuk, ez nem adhatja vissza a szemé-
lyes találkozás örömét. Ezeket a születésnapi köszöntése-
ket korábban is már az intézmény szociális munkásai vé-
gezték, mint ahogy most is teszik. Õk minden héten össze-
írják lakóink között, ki és mit szeretne vásárolni a boltban,
és elmennek, megveszik azokat nekik. Lehetõségeinkhez
és tudásunkhoz  mérten próbáljuk a lehetõ legjobban meg-
oldani a járvány által nyújtott nehéz helyzetet, hogy lakó-
ink ebbõl a lehetõ legkevesebbet vegyék észre.

EMMAUS EVANGÉLIKUS
SZERETETOTTHON

„Intézkedések sorát vezettük be”
– Intézkedések sorát vezettük be március közepe óta

az aktuális EMMI és NNK eljárásrendek és útmutatók sze-
rint. A legfontosabbak az ellátottak védelme érdekében
elrendelt látogatási és intézményelhagyási tilalom újbóli
bevezetése, az ellátottak – újabban a munkatársak – test-
hõmérsékletének napi kétszeri ellenõrzése, orr-száj maszk
viselése, kézfertõtlenítési lehetõségek megteremtése, hasz-
nálata és ellenõrzése, a fertõtlenítõ takarítás folyamatos
biztosítása, távolságtartás, szellõztetés. A hozzátartozók
elsõsorban telefonon tarthatják a kapcsolatot az ellátot-
takkal, valamint elérhetõvé kell tenni a lakók számára a
kapcsolattartáshoz szükséges számítógépet. A hozzátar-
tozók hozhatnak csomagot, mely nem tartalmazhat rom-
landó terméket. A megfelelõ higiéniai szabályok betartá-
sa mellett történik a csomagok fogadása. A születésnapo-
kat továbbra is megünnepeljük. A reggeli áhítat keretében
virággal, énekkel és egy bibliai igeverssel/ idézettel kö-

szöntjük a lakókat. A 90, 95 éves lakók számára tortát
rendelünk és a szobájukban is felköszöntjük õket.

SEREGÉLY ISTVÁN
PAPI SZOCIÁLIS OTTHON
„A szülinap ünneplése sem

a megszokott módon történik”
– Látogatási és kijárási tilalmakon kívül, izolációs szo-

bákat alakítottunk ki a gyanús vagy igazolt esetek elkülöní-
tésére. Izolációs csoportot hoztunk létre, feladatuk, hogy
kövessék az országos eljárásrendet. Intézményi eljárásren-
det készítettek, amely tartalmazza a tüneteket és a szüksé-
ges teendõket, gondoskodik a dolgozók infekciókontroll
képzésérõl, odafigyel a megfelelõ eszközök biztosításáról,
folyamatosan vizsgálja a takarítási, fertõtlenítési és hulla-
dékkezelési eljárásokat, hiányosság esetén intézkedéseket
tesz. Gondoskodtunk arról, hogy az intézménybe belépõ
dolgozók a bejáratnál megfelelõ kézfertõtlenítést és testhõ-
mérséklet-mérést végezzenek, melyeket írásban rögzítünk.
Amennyiben a dolgozó légúti tüneteket mutat, nem léphet
be az intézménybe, fel kell hívnia a háziorvosát. Felhívtuk
a dolgozók figyelmét, hogy kerüljék a tömegközlekedési
eszközöket és a zsúfolt tereket. A szájmaszkot biztosítjuk a
lakóinknak is, folyamatosan oktatjuk õket, a maszk helyes
viselésére, a kézmosási, az érintkezési és a tüsszentéssel
kapcsolatos szabályokra. Fokozott odafigyeléssel végezzük
a felületfertõtlenítéseket és szellõztetést. Felhívjuk lakóink
figyelmét a 1,5–2 méteres távolság betartására. Ennek meg-
felelõen az étkeztetéseket is többször kis csoportban vé-
gezzük. Foglalkozásokat szintén kis csoportokban, a távol-
ság megtartásával kell tartanunk, ami nagyon nehéz fel-
adat, tekintve lakóink érzékszervi megbetegedéseit (hallás,
látás). A kapcsolattartást folyamatosan biztosítjuk a lakóink
számára, elérhetik a hozzátartozók lakóinkat telefonon,
internet segítségével, kapun kívüli látogatással, valamint
rossz idõ esetén a Szent Antal templom üveges bejárati aj-
taján keresztül biztosítjuk a cseppmentes látogatást. A láto-
gatásokat telefonos elõjegyzés alapján bonyolítjuk. A vég-
stádiumú lakóink látogatása, a megfelelõ védõeszközök,
védõruházat segítségével történik. Hozzátartozói csoma-
gokat szerdán és szombaton fogadunk a megfelelõ higié-
nés szabályok betartásával. Jelenleg a szülinap ünneplése
sem a megszokott módon történik. A közvetlen köszöntést
kis csoportban végezzük, a megfelelõ távolság betartásá-
val, a többiek számára pedig segítségül hívtuk a technikai
eszközöket, így az ünnepi köszöntõk, versek az intézmény
hangszóróin keresztül, kihangosítással jutnak el a lakók-
hoz. Intézményünk nyugalmazott lelkipásztorai, püspökei
folyamatosan biztosítják a lakók számára a lelki gondozást,
végzik a szentmiséket a szabályok betartásával és a techni-
ka segítségével.                                (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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AKTUÁLIS

NÉHÁNY PERCES FINOM-
HANGOLÁS A MENETIDÕBEN

Néhány perces finomhangolást végez-
tek Nyíregyháza megújult buszhálózatá-
nak menetidejében. A korábbi tervekhez
képest a buszok sok esetben hamarabb
fordultak meg a végállomásaik között, de
olyan is akadt, ahol késések voltak egy-egy
járat esetében. Ezek korrekcióját a jármû-
vezetõkkel, a nagyfoglalkoztatókkal, vala-
mint az utasokkal egyeztetve hajtotta vég-
re a helyi buszhálózatot fejlesztõ cég.

– Új buszmenetrend lépett életbe augusz-
tus 20-tól Nyíregyházán. Új kapcsolatok,
kevesebb átszállás, ütemes közlekedés – ez
jellemzi azóta a helyi közösségi közlekedést.
Hosszú tervezési munka eredménye, hogy
nyolc új járat indult, sok helyen átszállás
nélkül lehet már utazni és új kapcsolatok
jöttek létre a különbözõ városrészek között.
Szeptember elsején, a tanítás elindulásával
már jól vizsgázott az új rendszer, a reggeli
és a délutáni csúcsban is pontosan járnak a
buszok, sõt, a mostani finomhangolásra is
azért van szükség, mert a járatok több eset-
ben hamarabb elértek egyik végállomásról
a másikra, mint ahogyan azt eredetileg ter-

vezték – mondta el Ekés András, a Mobilis-
simus Kft. ügyvezetõje.

FONTOSAK AZ
UTASVISSZAJELZÉSEK

– Itt néhány perces menetidõ-korrekció-
ra van szükség az elsõ finomhangolás so-
rán, mely érinti a: 3, 3A, 24, 30, 30A, 4,
44, 6A, 8, 17K, 21, 90, 95 vonalakat. Ezt a
tervezett lépést a hálózat elsõ 4 hetes üze-
me alapján állítottuk be, az utasvissza-
jelzések, a nagyfoglalkoztatók, valamint a
jármûvezetõk tapasztalatai alapján. Úgy
ítéltük meg, hogy néhány helyen, csak hét-
köznap, szükség van kisebb módosítások-
ra, hogy még jobban tudjon mûködni az új
hálózat és a menetrend.

Ekés András hozzátette, a következõ
hónapokban folyamatosan figyelik az
utasigényeket, a foglalkoztatók visszajelzé-
seit, és ahol szükséges, ott beavatkoznak,
azonban az új belterületi hálózat stabil, ki-
számítható, így évekig nem lesz szükség
jelentõsebb hálózati változtatásokra.

(Szerzõ: Fehér Attila)

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Dr. Újhelyi János (8. sz. vk. önk.
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2020. október 6.,

16.00–18.00 óráig.
Helyszín: Vasutas Mûvelõdési Ház,

Toldi u. 23.
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Tavaly október 21-én még szikrázó
napsütés volt Nyíregyházán

Tavaly október 21-én még szikrázó
napsütés volt Nyíregyházán

DÁVID-NAPTÁR: TÉLIES LESZ AZ IDEI ÕSZ
Idén szeptember 22-ére esett a napéjegyenlõség, múlt

héten kedden csillagászati értelemben is megkezdõdött
az õsz. Mivel a koronavírus-világjárvány miatt egyes or-
szágok az I. utazásra nem javasolt biztonsági kategóriá-
ba kerültek, és az országunkba történõ beutazás is
karanténkötelezettséget von maga után (vagy két nega-
tív koronavírus-tesztet), ezért az õsz nem éppen kedvez
a nagyobb külföldi vakációknak. Rossz hír, hogy aki or-
szágon belül szeretne utazni, annak pedig fõként beltéri
programokat érdemes keresnie, ugyanis Dávid Mihály
nyíregyházi magánmeteorológus szerint, idén az indián
nyár is elmarad, vagy legalábbis nem ígér 15 foknál ma-
gasabb nappali hõmérsékletet...

Dávid Mihály nyíregyházi vízépítõ mérnök, az ország
legismertebb magánmeteorológusa közel fél évszázada
készíti napra lebontott meteorológiai prognózisát, amit sza-
badalmaztatója után, Dávid-naptárnak hívnak. Módsze-
rének lényege, hogy a Hold járásával hozza kapcsolatba
az idõjárás-változást. Jóslatait százezrek követik nemcsak
itthon, a Kárpát-medencében is. Évente legalább kétszer
mindig megkérjük arra, hogy mondja el, mire számítha-
tunk idõjárás tekintetében. Az utolsó negyedévre nem sok
jót ígér: az õsz télies lesz, az indián nyár elmarad, kará-
csonykor pedig havazásra sem számíthatunk.

OKTÓBER: ÉJSZAKA AKÁR –6 FOK IS LEHET
– Aki várja az indián nyarat, annak rossz hírem van.

Októberben végig maximum 15 fokos nappali hõmérsék-
let lesz, e fölé pedig nem megy majd a hõmérõ higany-

szála. A hónap leghidegebb éjszakája egyébként október
10-ére esik, akkor –5, –6 fok is lehet – magyarázta prog-
nózisát Dávid Mihály.

NOVEMBER: ZUHAN A HÕMÉRSÉKLET
– November elsõ napja csalókásnak ígérkezik, elhiteti

majd velünk, hogy enyhe lesz a hónap, azonban másodi-
kán elkezd zuhanni a hõmérséklet, 5-én és 6-án pedig
éjszaka már csak –8 fok várható. Persze, ez nem marad
így tartósan, egy hét után újra „visszamelegszik” az idõ,
éjszaka már 0 fok lesz. Bár néhanapján enyhülni fog az
idõjárás, de a novembert a szigorúan õszies jellemzi majd.
Az elsõ havazásra november 5-tõl számíthatunk.

DECEMBER: NEM LESZ FEHÉR A KARÁCSONY
– December elsõ napjai szintén enyhének ígérkeznek,

lesz, hogy éjszaka is plusz fokkal számolhatunk. A hónap
két leghidegebb napja 10-ére és 20-ára fog esni, ekkor
éjszaka –5 fokot mérhetünk majd. Karácsonyra azonban
újra enyhülés következik, nem lesz havas, nappal +6–8
fok, éjszaka pedig 0 fok várható.

Dávid Mihály azt mondja, bár a jövõ évi naptárát
már elkészítette és napokon belül a nyomdába kerül-
het, egészségi állapota miatt nem tudja, mit hoz majd
a jövõ, és lesz-e még 50. Dávid-naptár is...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ALAPKÕLETÉTEL: BÕVÍTIK A JÓKAI MÓR
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁT

1 milliárd 200 millió forintból bõvítik a Jókai Mór Re-
formátus Általános Iskolát. Az új, háromemeletes épület-
részben hat tantermet, melegítõkonyhát, 200 fõs ebédlõt
és egy tornatermet is kialakítanak. A tervek szerint a be-
ruházás 400 nap múlva befejezõdik és birtokba is vehe-
tik a diákok az iskola új részlegét.

Az esõs idõ ellenére hivatalosan is elindultak a refor-
mátus iskola új épületszárnyának kivitelezési munkálatai.
A beruházás alapkövét szerda délben tették le egy régi
épület helyén, amelyet nemrégiben lebontottak. Az intéz-
ményben jelenleg 745 diák tanul, a bõvítésre mindig is
szükség volt, hiszen népszerû az iskola és évrõl évre a
befogadható létszám fölötti a jelentkezés.

tehát 90 esztendeje vetette papírra az akkori igazgató:
„épület hiányában csak sínylõdünk”. Istennek hála ma is
megtöltjük az iskolapadokat, újra kinõttük az épületein-
ket – mondta ünnepi beszédében az intézmény vezetõje,
Mócsánné Nagy Ágnes.

EBÉDLÕ, ÚJ TANTERMEK ÉS TORNATEREM

Nyíregyháza második legrégebbi iskolája egy nagysza-
bású bõvítésbe kezdett, 1 milliárd 200 millió forintból egy
új, háromszintes szárnyat építenek az iskola udvarán. A
földszinten egy 200 fõs ebédlõt és melegítõkonyhát alakí-
tanak ki, az elsõ emeleten lesz hat új tanterem, a harma-
dik emeleten pedig egy tornatermet építenek, öltözõkkel
és mosdókkal. A beruházás azért is fontos az intézmény-
ben dolgozók és tanulók számára, mert ezentúl nem kell
majd átsétálni a Bessenyei tér másik oldalán lévõ ebédlõ-

be. Az intézmény saját forrásból, az egyházközség támoga-
tásával kezdte el az új rész építését.

ÓVODÁKKAL FOLYTATJÁK

– Annak is örülünk, hogy két hete egy újabb nyíregyházi
református templomot szentelhettünk fel Örökösföldön.
Most pedig itt vagyunk, hogy letegyük azt az alapkövet,
amely életteret biztosít majd újabb osztályoknak tantermek-
kel, tornacsarnokkal, konyhával. Még mindig nincs itt a
vége, mert reméljük, hogy csak karnyújtásnyira van, hogy
a belvárosi és az örökösföldi óvoda épülete is emelkedjen
majd néhány hónap múlva – emlékeztetett dr. Fekete Ká-
roly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

A KOR IGÉNYEINEK MEGFELELÕ ISKOLA

Iskolát és templomot a jövõnek építünk, fontos, hogy a
kor igényeinek megfelelõ, modern körülmények között
tanuljanak a gyerekek – mondta ünnepi beszédében Já-
szai Menyhért alpolgármester.

– De legalább ilyen fontos hazánk számára, Nyíregy-
háza számára az az erkölcsiség, az a keresztyéni lelkület,
amit az iskola közvetít. Kívánom, hogy bõséges utánpót-
lás legyen mind az iskolában, mind az óvodában, és hogy
az építõk sikerrel járjanak, valamint újabb sikeres fejlesz-
tések valósuljanak meg. Tudjuk, hogy nemsokára kezdõ-
dik a két óvodának az építése, ezért külön a pedagógusok
számára kívánom, hogy legyen bennük kitartás és erõ ah-
hoz, hogy neveljék a rájuk bízott gyermekeket, a jövõt –
tette hozzá az alpolgármester.

A tervek szerint a Jókai Mór Református Általános Isko-
la új épületrésze 400 nap múlva készül el.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

SZAKKÉPZÉSI CENTRUM: 100 LAPTOPOT OSZTOTTAK KI
100 ajándék laptophoz jutottak nyíregyházi középis-

kolások. A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda
Alapítvány pályázatán szerepeltek sikerrel a fiatalok. A
100 hátrányos helyzetû tanuló kedden vette át az aján-
dékot a Szakképzési Centrumban. Az iskolák képviselõin
túl digitális kapcsolattal csatlakoztak a többiek, saját is-
kolájukból.

Eladó, kisgyermekgondozó, szakács, környezetvédel-
mi technikus, divat- és stílustervezõ is volt a diákok kö-
zött, akik életük egyik emlékezetes napján nem akármi-
lyen ajándékot, laptopot kaptak. A Sulinet program kap-
csán ismert, most 25 éves Cisco Magyarország ötlete nyo-
mán hirdette meg a HTTP Alapítvány a pályázatot. Hátrá-
nyos helyzetû fiatalok jelentkezhettek egyebek mellett
motivációs levéllel.

– Rendkívüli ez a díjátadó, hiszen ha nem lenne a jár-
ványhelyzet, akkor most itt közel 150-en ülnénk, de most
így hozta a sors – mondta köszöntõjében a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum fõigazgatója, Gurbánné Papp Mária.

INNOVATÍV PARTNERT KERESTEK

Ahogy a Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda el-
nöke fogalmazott, egyáltalán nem véletlen, hogy partner-
ként a Nyíregyházi Szakképzési Centrumot választották,
hiszen elmaradott régiót és innovatív partnert kerestek.

– A HTTP Alapítvány az informatikaoktatás és -képzés
támogatásával foglalkozik, ez a küldetésünk. Itt a tavaszi
megváltozott helyzetben mi is próbáltunk alkalmazkodni
ehhez az új helyzethez, minden elképzelhetõ módon be-
kapcsolódni a digitális oktatásba és segíteni a tanárok és
az iskolák munkáját. Mi is és a környezetünkben lévõ IT
cégek is érzékelték, hogy nem csupán a jó szándék, ami
elegendõ ebben a helyzetben, hanem nagyon sok helyen
eszközök is hiányoznak, hogy a diákok is bekapcsolódja-
nak az oktatásba – fogalmazott a HTTP Alapítvány kura-
tóriumi elnöke, Spisák Zoltán.

OKTÓBERBEN ÖSZTÖNDÍJBAN
RÉSZESÜLHETNEK

Közel 20 IT cég, kezdeményezõként a Cisco Magyar-
ország is a program mellé állt. Monitoron innen – monito-
ron túl köszöntötte a diákokat a fenntartó nevében Ma-
gyar Zita. Elárulta óhaját, miszerint reméli, hogy ez a szé-
les összefogás túlmutat a pandémián.

– Hazai forrásból, pályázatokból, idén maga a centrum
csaknem 15 millió forint értékben kapott digitális eszkö-
zöket. Ezzel is próbáljuk segíteni az itt folyó munkát. Hi-
szem, hogy nagy segítségére lesz a tanulóknak az a kor-
mánydöntés, melynek értelmében minden kilencedikes
tanuló, aki a szakképzésben részt vesz – legyen az tech-
nikumi vagy szakképzõ intézményi tanuló –, októbertõl
ösztöndíjban részesül. Ezzel tulajdonképpen az otthoni
feltételeket is támogatja a kormány, hogy otthon is olyan
körülményeket tudjanak megteremteni a tanulók, amellyel
aztán nyugodt körülményeket biztosíthatunk a tanuláshoz,
a szakma megszerettetéséhez és megtanulásához –  nyi-

LAPTOPOT KAPTAK AZ EGYETEMISTÁK IS

A Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak mentoráltjai
közül 13 diák kapott laptopot szintén a programnak
köszönhetõen. Az alapítvány jóvoltából a Vodafone-
nal kialakított együttmûködés alapján pedig 26 hall-
gató számára biztosítanak internet-hozzáférést októ-
ber  hónaptól. A 26 kiválasztott diák esetében a men-
toruk  segíti majd az internet beállítását az elsõ mento-
rálási  események egyikén.

– Iskolánk 115 esztendeje a város egyik szellemi mû-
helye, 25 éve keresztyén küldetése van, alapításától kezdve
több család választotta gyermeke számára, mint amennyi
hely van az épületeinkben. Az 1932/33-as tanév végén,

Letették az új épületszárny alapkövét

latkozta dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnõtt-
képzési Hivatal elnöke.

A diákok véglegesen megkapták az eszközöket, és vél-
hetõen az online oktatáson túl is nagy hasznát veszik.
Fontos tárgy a szakmatanulásban és a versenyekre való
felkészülésben, késõbb elengedhetetlen lesz a digitális
hozzáértés a szakma gyakorlása közben. A digitalizáció
nem cél, hanem eszköz – fogalmaznak a szakemberek,
így újabb pályázat kiírását tervezi a HTTP Alapítvány.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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SANYI 25 ÉVE HAJLÉKTALAN, A REND A MINDENE
HÉTFÕTÕL VASÁRNAPIG AZ UTCÁKAT TAKARÍTJA

Sokunkban élnek a hajléktalanokról sztereotípiák,
amelyek a legtöbb esetben nem éppen pozitívak. A köz-
vélemény úgy tartja, hogy életterük egyenlõ a szeméttel,
a felfordulással és a kosszal, dolgozni pedig nem akar-
nak. A 25 éve utcán élõ Sanyi azonban megcáfolja mind-
ezt: õ gyomlál, sepreget, szemetet szed, reggel, délben,
este, esõben, sárban, hóban, vagy éppen tikkasztó me-
legben. Hajnali fél 4-kor kezdi a munkát és este 6-kor
fejezi be. Ezért persze fizetést senkitõl nem kap, ponto-
sabban, ahogy õ mondja: a jó Isten hálálja neki meg.

Rövid, rögtönzött közvélemény-kutatásunkból hamar
kiderült, hogy kevesen vannak, akik ne ismernék Sanyit, a
nyíregyházi hajléktalant, aki kezében seprûvel, sárga, lát-
hatósági mellényében járja az utcákat – fõ területe a Szé-
na tér és környéke – a hét minden napján, és takarít. Õ

nem ismeri a hétvégéket, hiszen akkor is „munkában van”,
amikor pedig arról beszélünk vele, hogy mire van most a
legnagyobb szüksége, gondolkodás nélkül rávágja a vá-
laszt: egy kis kézikocsira, amibe gyûjthetné a kiszedett
gyomokat és tárolhatná a szerszámait, valamint egy „be-
bocsátásra”, ugyanis a Széna téren kiszemelt magának egy
területet, amit nagyon szeretne rendbe tenni...

MÉLYEN VALLÁSOS
Sanyival nem egyszerû beszédbe elegyedni, keveset árul

el a múltjáról. Sokadszori unszolásra derült csak ki, hogy
Jászberényben született, 58 éves lesz januárban, semmi
jövedelme nincs és mélyen vallásos. Élt õ gyógypedagó-
giai intézményben Szolnokon, majd Szigetváron, Pesten,
Gyõr-Moson-Sopron megyében és végül Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyébe, Nyíregyházára került.

– 25 éve a szabadban élek, nekem nincs családom –
kezdte a beszélgetést. – Mindig a Széna tér és a Mezõ
utca között mozgok, a napom azt követõen ér véget, ami-
kor befejezõdik az iskola és a gyerekek hazamennek. Ak-
kor még sok dolgom van, mert szedem utánuk a szeme-
tet, meg a csikkeket. Szeretem a rendet, ezért is dolgozok
mindennap. Én ezért senkitõl nem kapok pénzt, a jó Isten
köszöni meg. Ilyenkor gazolok, meg felszedem a csikke-
ket, télen pedig ellapátolom a havat a buszmegállókból.
Most van egy seprûm, nagyon szeretnék egy kis kéziko-
csit, meg télire egy hólapátot, de nem aggódok. Majd lesz.
A decemberi idõjárástól egyébként nem félek, akkor még
nincs is hideg, hanem majd januárban és februárban. Na,
az lesz a kemény. De akkor is ugyanúgy fogok dolgozni,
mint most, csak éppen más körülmények között...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

FELFEDEZÕ TANODA NYÍREGYHÁZÁN
A TANULÁSBAN SEGÍTIK A GYEREKEKET BENKÕBOKORBAN

Nyíregyházán kezdi meg mûködését Magyarország 182.
tanodája. Az intézmények, ha megfelelnek minden sza-
bálynak, három egymást követõ évre 12–14 millió forintos
támogatást kapnak, ami fedezheti a fenntartásukat. Az
Oltalom Szeretetszolgálat Felfedezõ Tanodájában elsõsor-
ban az oktatás módszertanában segítenek a gyerekeknek.

A Felfedezõ Tanoda megnyitóünnepségén egy fát is el-
ültettek kedd délután Benkõbokorban. Az intézmény azok-
nak a fiataloknak segít majd a tanulásban, akik hátrányos
anyagi helyzetben vannak, illetve alacsony iskolai vég-
zettséggel rendelkeznek a szüleik. Benkõbokor azért is
megfelelõ helyszín, mert viszonylag távol van a várostól,
azok a gyerekek, akik itt élnek, sokszor egyedül vannak
és a házi feladatokat is magukban, segítség nélkül kell
megoldaniuk. Az Oltalom Szeretetszolgálat Felfedezõ Ta-
nodája a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásá-
ban mûködik. A gyerekeket – többségében általános isko-
lás felsõ tagozatosokat – a tervek szerint iskolabuszokkal
tudják majd elhozni iskola után a tanodába.

– A gyerekek tanulását segítjük a tanodában. Noha ez
nem egy oktatási intézmény, de ezért vannak itt pedagó-
gusok, akik kifejezetten arra összpontosítanak majd, ho-
gyan tanuljanak a gyerekek. És persze vannak szociális
munkások is, akik kicsit a gyerekek szociális ügyekben
való tájékozódását támogatják. Mindezeken túl nyilván
az evangélikus hitvilágban is jártasságra tehetnek szert –
mondta Laborczi Géza evangélikus lelkész, az Oltalom
Szeretetszolgálat intézményvezetõje.

SZAKEMBEREK ÉS TÁMOGATÁS
A tanodák nincsenek szakemberhiányban, sokszor nyug-

díjas pedagógusok is vállalják ezt a munkát, de ebben a

szolgáltatásban a segítõknek nem feltétlenül kell diplomás
szakembereknek lenni, ami viszont fontos, hogy a helyi
közösségbõl kerüljenek ki, hiszen rájuk jobban hallgatnak
a gyerekek – ezt már Langerné Victor Katalin társadalmi
felzárkózásért felelõs helyettes államtitkár mondta.

CÉL A BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE IS
– Ez már a harmadik év, hogy támogatjuk a tanodák

mûködését úgy, hogy minden olyan szervezet, minden
olyan tanoda, amely megfelel egy elég szigorú minõsítés-
nek, azok évi 12 és 14 millió forint közötti támogatást nyer-
hetnek el. Jogszabályt is módosítottunk annak érdekében,
hogy minél nagyobb biztonságban legyenek a tanodák –

nyilatkozta Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkó-
zásért felelõs helyettes államtitkár.

KIEMELKEDÕ A TÉRSÉG
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 38 tanoda

mûködik. Ahogy a helyettes államtitkár fogalmazott, ebben
a térségben hamar rájöttek, mennyire fontos, hogy a gyere-
keknek segítsenek a tanulásban. Országos szinten a
benkõbokori tanoda már a 182. intézmény. A tanodáknak
az is fontos feladata, hogy nyomon kövessék a fiatalok fejlõ-
dését, illetve visszavárják a gimnazistákat is, mivel õk akár
példaként is szolgálhatnak a kisebbeknek, illetve segíteni is
tudnak nekik. (Szerzõ: Nagy Boglárka)



C Y M 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5

YellowMagentaCyanBlackoldal

Nyházi Naplo

12

ELISMERÉS

2020. OKTÓBER 2.12

: TOVÁBBRA IS AZ EGYIK LEGJOBB VIDÉKI HÍRMÛSOR!

ÚJRA A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓÉ AZ ELSÕ HELYEZÉS
A HELYI ÉRTÉK DÍJAK HÍRMÛSOR VERSENYÉBEN

A 92 helyi televíziót tömörítõ Helyi Televíziók Orszá-
gos Egyesülete idén is meghirdette Helyi Érték Díj pályá-
zatát tagjai körében – áll az egyesület frissen kiadott köz-
leményében. S hogy miért most? Mert noha a Helyi Érték
Díjakat hagyományosan az egyesület tavaszi találkozó-
ján osztják ki, a járványhelyzet miatt az õszi találkozóra
tervezték a díjátadót – ám ezt is el kellett halasztani. A
végeredmény azonban megszületett, amely egy tekintet-
ben hasonlít a tavalyira: ismét díjazásra érdemesnek talál-
ták a Nyíregyházi Televízió Híradóját. Sõt, a legjobbnak.

A tagtelevíziók híradós mûsorszám, magazinmûsor és
egész estés filmek, dokumentumfilmek kategóriában ne-
vezhettek. A Helyi Érték Díj pályázat pályamûveit idén
Gulyás István újságíró, szerkesztõ, Kocsis Tibor Balázs
Béla-díjas filmrendezõ és Kollarik Tamás producer, film-
rendezõ, jogász, egyetemi oktató, a Médiatanács korábbi
tagja értékelték. A zsûri döntése szerint a Híradós mûsor-
szám kategória I. helyezettje a Nyíregyházi Televízió Hír-
adója lett – csakúgy, mint tavaly. Bár többéves távlatban
nézve még többször szerepelt már ezen a képzeletbeli do-
bogón. Kérdésünkre Gulyás István azt nyilatkozta, a Hír-
adó mûfajának vannak világszerte használt, sztenderd ele-
mei, de fontosak az önálló, kreatív megoldások, például az
arculat. Ám az elsõdleges, az adott közösség életét minél
teljesebben bemutatni. Gulyás István szerint nemcsak idén,
hanem már tavaly is a Nyíregyházi Televízió Híradója volt
az, ami leginkább megfelelt ezeknek a szempontoknak,
kiválóan teljesített a szerkesztõség a látottak alapján.

„PROFESSZIONÁLIS CSAPAT MUNKÁJA”
– Amiket én láttam, abszolút pozitív irányba mozogtak

és derûlátásra adnak okot. A legfontosabb, hogy egy pro-
fesszionális csapat munkáját láttam. Nyíregyháza egy nap-
jának a teljes keresztmetszetét kell adni a Híradónak. A
mûfaji hozzáértésen kívül egyfajta kreativitás is kell en-
nek a bemutatásához, és ez a kreativitás hibátlanul lejön
ebbõl a Híradóból. Nagyon fontos, hogy egy Híradónak
meghatározó eleme az arculata. A grafika, a zenék, a di-
namizmus – s ez a nyíregyházi Híradóban mind ott volt a
topon, vagy a top közelében – fogalmazott.

A HELYI MÉDIA AZ EGYIK LEGFONTOSABB
Az MTVA „Ez itt a kérdés” címû mûsorának fõszer-

kesztõje hozzátette, a helyi média egy ország, nemzet
életében az egyik legfontosabb elem a média egészét
nézve, elsõsorban azért, mert olyan dolgokat tükröz a
nézõknek, amiket õk megélnek, amit szeretnének viszont-
látni. Meglátása szerint, ha nincs lokális média, akkor
nem létezhet szabad és a valóságot teljes körûen bemu-
tató globális média sem, ugyanis elõbbi tudja szállítani
utóbbinak azokat a helyi híreket, amik lehetnek akár or-
szágos jelentõségûek, s csak ezzel együtt létezhet töké-
letes, országos hírszolgáltatás – mondta. Utóbbiért a
Nyíregyházi Televízió évek óta sokat tesz, hiszen a köz-
szolgálati hírcsatornának küldünk havi szinten többtu-
catnyi anyagot, reprezentálva a megyeszékhely és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg mindennapjait.

MI OTT VAGYUNK ÉS DOKUMENTÁLUNK
S hogy miért is van szükség helyi televízióra a vidék

szempontjából nézve, amikor egy nyíregyházi a készülé-
ke elé ülve akár több száz csatorna közül is választhat?
Zagyva Gyula, az NYTV-t is üzemeltetõ Város-Kép
Nonprofit Kft. ügyvezetõje szerint azért, mert – nem meg-
bántva a kereskedelmi televíziókat – mi nem a szenzáció-
kat vadásszuk, hanem a mindennapok eseményeit, törté-
néseit mutatjuk be. – Igyekezetünk szerint teljes körûen,
objektíven. Mert ha mi nem jelenítünk meg egy kulturális
eseményt, vagy nem látogatunk el egy óvodába, vagy nem
vagyunk ott egy alapkõ letételénél, akkor ezt ki tenné meg?
A mi feladatunk részben az is – kimondva vagy kimondat-
lanul –, hogy archiváljuk a város történelmét. Látva ar-
chív sorozatunkat a Nyíregyházi Televízióban, milyen jó
most visszaemlékezni egy 20–30 évvel ezelõtti esemény-
re, megismerni arcokat, akár szüleinket, gyermekünket
vagy saját magunkat, ez is fontos teendõnk. Mindezekhez
kell egy önkormányzat, melynek a támogatása nélkül nem
tarthatnánk itt, a televíziózás ugyanis nagyon költséges
mûfaj, nem is beszélve a technikai eszközpark szinten tar-
tásáról. Kell egy nagyon komoly szakértelemmel bíró,
munkáját szeretõ csapat, akik a mínuszokban és a nyári

forróságban is rohannak az „események után”. És nem
utolsósorban kell a nézõk szeretete, kitartása mellettünk,
s jó visszahallani azokat a szavakat, amikor a tegnapi ri-
portalanyunk azt mondja, tudod mennyien szóltak, hogy
láttak tegnap a televízióban... – foglalta össze Zagyva
Gyula, a Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

MÉDIACENTRUM, TÖBB FELÜLETTEL
A cégnév pedig jó ideje egy önkormányzati médiacent-

rumot takar, melynek szerves része a több mint negyed-
száz éves múltra visszatekintõ Nyíregyházi Napló és a
város webportálja, a nyiregyhaza.hu is – ezt már Tarczy
Gyula fõszerkesztõ tette hozzá. – Az alkotóközösség kül-
detése és munkájának gyümölcse a képernyõn túl is to-
vább él, hiszen a Nyíregyházi Televízió, köztük kiemelten
a Híradó anyagai folyamatosan megtekinthetõek a saját
weboldal mellett a hírportál funkciót is ellátó nyir-
egyhaza.hu oldalon, így akár többéves távlatból is vissza-
nézhetõek. S a nyomtatott sajtót elõnyben részesítõ olva-
sók sem maradnak le róla, hiszen a Nyíregyházi Napló
hetilap hasábjain is visszaköszönnek a hírek. Mindezt rá-
adásul a közösségi média is segíti: a szintén kezelésünk-
ben lévõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Facebook-olda-
lát (a szeptember végi állapot szerint) már 24 162 ember
kedveli, így ennyien közvetetten itt is figyelemmel követ-
hetik a helyi történéseket. Sõt: hetente nagyjából 95 ezer
ember látja jelenleg legalább egy bejegyzésünket ezen a
platformon – a számok is mutatják a helyi jellegû hírköz-
lés fontosságát.

NYOLC ÉV ALATT ÖTSZÖR
S bár a pandémiás helyzet szûkebb keretek közé szorí-

totta a tévé 35. esztendejének méltó megünneplését, a díj
mindenképpen emeli a jubileum fényét. Ráadásul nem egye-
di: 2013 óta összesen öt alkalommal került a legjobb helyi
hírmûsorok dobogójára az NYTV Híradója, másodszor sze-
rezve elsõ helyet, s emellett a magazinmûsorok és a doku-
mentumfilmek kategóriájában is többször vehetett át szer-
kesztõségünk Helyi Érték Díjat az elmúlt években. A hír-
mûsort a szakma másképpen is elismeri: a Médiatanács
rendszeresen támogatásra méltónak ítéli.
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MARKETING FÕVÁROS LETT NYÍREGYHÁZA
19 DÍJAT NYERT A VÁROS, EZZEL 2020 FÕDÍJASA LETT

Nyíregyháza kapta a Marketing Fõvárosa 2020 címet.
Ezt a fõdíjat azért érdemelte ki a város, mert összesen 19
Városmarketing Gyémánt Díjat nyert. A zsûri a pályamun-
kákat többek között a megalapozott tervezés, a kreativi-
tás, a szakszerû megvalósítás és a hatékonyság szempont-
jából értékelte. Nyíregyháza 25 nevezésbõl 19 elismerést
kapott, országos szinten öt kategóriában 83 városmarke-
ting gyémántot adtak át szeptember 17-én, Budapesten.

– Ezek mögött nagyon színvonalas munka van, komoly ered-
mények és értékek, amiket elértünk. Egyrészt minõsíti a Város-
Kép Nonprofit Kft. szakembereinek a színvonalas munkáját, de
értékeli azokat is, akik a tartalmat létrehozták a marketingpro-
dukciók mögött, amikrõl készültek ezek az anyagok. Nyíregy-
háza mind az öt kategóriában nyert, összesen 19 díjat a kiosz-
tott 83-ból. Ez is bizonyítja, hogy a munka nemcsak minden
területet lefed, hanem magas színvonalú is. Még mindig tapasz-
taljuk, hogy Nyíregyházával kapcsolatban esetenként némi, a
valóságot már végképp nem fedõ sztereotípiák élnek. Ennek
a legjobb módja, ha elmondjuk a tényeket, hogy itt milyen
értékeket hoztunk létre és milyen gazdag, színes tevékeny-
ség folyik minden területen  – hangsúlyozta dr. Kovács Fe-
renc polgármester, a díjjak kapcsán tartott sajtótájékoztatón.

VALÓS IGÉNYEKRE SZABJÁK A
FEJLESZTÉSEKET

Nyíregyházán évek óta egy koncepcionális, több szakasz-
ból álló felújítási program megvalósítása zajlik. Fontos terüle-
tekre, valós igényekre szabják a fejlesztéseket, a közlekedés-
tõl kezdve a gazdaságon, a kultúrán át a turizmusig és a szoci-
ális területekig. A nyíregyházi díjakat Zagyva Gyula, a Város-
Kép Nonprofit Kft. ügyvezetõje vette át szeptember 17-én, Bu-
dapesten. Az elismerést Piskóti István, a program vezetõje, a
zsûrielnök, Hinora Ferenc, a Magyar Marketing Szövetség el-
nöke és dr. Papp-Váry Árpád, az MMSZ alelnöke adta át.

A MEGYE IS KIEMELKEDÕEN TELJESÍTETT
Vásárosnamény is gazdagodott három Városmarketing

Díjjal, többek között elsõként kapta meg az úgynevezett
Kisvárosi elsõ különdíjat.

– Vásárosnaményban nemcsak beszélünk, hanem te-
szünk is azért, hogy megismerkedjenek velünk, mert
aki ott él egy rendszerben, részt vesz a programjain-
kon, például a Zoárd-napi kerékpáros versenyen, ott
van a V4 kerékpárversenyen vagy csak egy amatõr ke-
rékpárversenyen, sokszor észre sem veszi, hogy mi-
lyen értékekkel bír a település. Amikor egy digitális
brosúrát összerakunk, amelyben több minden szere-
pel, akkor egy összefoglalót kapunk arról, hogy mit is
végzünk az év során – mesélte Filep Sándor, a telepü-
lés polgármestere.

MARKETINGAKTÍV MEGYE
A két város összesen 22 díjának köszönhetõen Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye másodszor lett Marketingaktív Me-
gye. Baracsi Endre, a megyei közgyûlés alelnöke beszé-
dében kiemelte, fontos lenne, hogy a városok tanuljanak
ezekbõl a jó gyakorlatokból és mutassanak példát a többi
megyebeli település számára.

– Ez mind-mind azt jelzi felénk, hogy valóban a me-
gyebeli városok folytatnak olyan tevékenységet, való-
sítanak meg olyan programokat, amelyek szakmai
szempontból is kiérdemlik azokat az elismeréseket,
amely alapján például Nyíregyháza most 19 gyémánt
díjat hozhatott el, Vásárosnamény pedig hármat. Ez
adta az alapját annak, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye ismét Marketingaktív Megye lehessen – tette
hozzá a sajtótájékoztatón Baracsi Endre, a megyei
közgyûlés alelnöke.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

NYÍREGYHÁZI DÍJAK

Rendezvény-esemény kategória:
1. Adventi forgatag Nyíregyházán
2. Gasztronómiai fesztiválok Nyíregyházán
3. Helló Nyíregyháza! rendezvény
4. Hübner Strandröplabda Fesztivál
5. Kerékpárutakhoz kapcsolódó eseménysorozatok
6. Városnap és Szelektív Szombat

Belsõ kommunikációs megoldások és tartalom:
1. hellonyiregyhaza.hu weboldal
2. Nyíregyháza MJV és nyiregyhaza.hu Instagram-ol-

dalak
3. Nyíregyháza MJV Facebook-oldal
4. Nyíregyházi Napló

Külsõ kommunikációs megoldások és tartalom:
1. Nyíregyháza Let’s dance kisfilm
2. Nyíregyháza városfilm 2019
3. Nyíregyházi Állatpark Facebook-oldal

Márka- és identitásépítés, értékesítéstámogató mar-
ketingstratégia és program:
1. Bánkirobot Team (Az NYSZC Bánki Donát Mûszaki

Középiskolája tehetséggondozó csapata)
2. Nyíregyházi Állatpark
3. Nyíregyházi Cantemus Kóruscsalád

Városfejlesztési projektek marketingprogramjai, kam-
pányai:
1. Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén
2. CityWalk projekt
3. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum helyi termék-

és szolgáltatásfejlesztési stratégia

Liptákné Juhász Anikó, Baracsi Endre, dr. Kovács Ferenc, Filep Sándor és Zagyva Gyula az elismerésekkel
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HELEBRANDT MÁTÉ GYÕZÖTT
BÉKÉSCSABÁN

KOROSZTÁLYOS BAJNOKSÁG

TEQ ONE ASZTALOK
NYÍREGYHÁZÁN!

A NYÍREGYHÁZI ATLÉTA NAGY KÜLÖNBSÉGGEL LETT BAJNOK

Békéscsabán rendezték a gyaloglók 20
km-es országos bajnokságát, ahol a nyír-
egyházi Helebrandt Máté is rajthoz állt. Bár
az atléta az elmúlt években már inkább az
50 km-es versenyszámot részesíti elõnyben,
most a rövidebb távon is magabiztosan gyõ-
zött 1 óra 23 perc 22 másodperces idõvel. 

– Jól éreztem magam a verseny során,

és annak tükrében, hogy milyen év van a
hátunk mögött, az idõeredmény sem olyan
rossz. A rajt után rögtön élre álltam, és szin-
te végig egyedül kellett mennem. Az erõs
szél nagyon zavart, és 10 km-nél volt egy
kis holtpont, de végül 1,5 perccel sikerült
megelõznöm a második helyezettet – érté-
kelt a verseny után Helebrandt Máté.

TÖBB ÉRMET IS SZEREZTEK A NYÍREGYHÁZI ATLÉTÁK

Szép eredményekkel zárták a Nyíregy-
házi Sportcentrum atlétái a 2020. évi Ser-
dülõ és Újonc Atlétikai Országos Bajnok-
ságot Tatabányán, a hétvégén. Több, gyõ-
zelemre esélyes atléta a vírusjárvány mi-
att azonban nem indulhatott.

A háromnapos atlétikai viadalon a nagy
versenyzõi létszámból kifolyólag több ver-
senyszámot csoportokra bontva rendeztek
meg, így voltak olyan számok, amelyek a
sötétedés után is tartottak.

A lányok mezõnyében kiemelkedõ ered-
ményt ért el diszkoszvetésben (0,75 kg) Ba-
logh Letícia Doroti (36.62), aki súlylökés-
ben is remekelt. Aranyérme mellé még egy
ezüstérmet is begyûjtött súlylökésben
(11.76). A lányoknál szót kell emelni még

a 4x100 méteres váltóról, akik óriási hajrá-
ban maradtak le a dobogóról (4. Kiss Pan-
na, Szkiba Zsanett, Jobbágy Lara, Vasvári
Boglárka – 53.44).

A fiúk 4x100 méteres váltójában a nyír-
egyházi atléták hozták a formájukat és bõ-
dületes iramban szerezték meg az ezüst-
érmet (Kalán Zétény, Vincze Milán, Kozák
Bence, Farkas Zoltán – 46.65). A fiúknál
Lõw Gábor, a nyíregyházi ígéretes magas-
ugró atléta 1.80 méteres ugrásával állha-
tott fel a dobogó második fokára. Még egy
nyíregyházi ezüstérem született a két nap
alatt a fiúk diszkoszvetésében, Rentkó Máté
jóvoltából (50.96).

A dobogóról épphogy lemaradt fiú disz-
koszvetésben (0,75 kg) Sutka Dániel (36.44),
illetve ötösugrásban Vincze Milán (17.93).

Újabb sporteszközökkel gazdagodik vá-
rosunk – errõl számol be a közösségi mé-
diában a város polgármestere. Dr. Kovács
Ferenc hivatalos Facebook-oldalán azt írja:
„A magyar fejlesztésû Teq One asztalok
kortól, nemtõl, tudásszinttõl függetlenül
használhatók. Az elsõ darabokat már múlt
hét végén telepítették, de összesen tucat-
nyi lesz városszerte, ezeken a területeken:

belváros, Bujtosi Városliget, Kertváros, Nyír-
szõlõs, Oros, Borbánya, Jósaváros, Malom-
kert, Hímes, Sóstó, Sóstóhegy. A helyszí-
nek jellemzõen közösségi parkok, játszó-
terek és iskolákhoz közeli közterületek,
hogy minél több nyíregyházi számára le-
gyen biztosítva a szabadtéri sportolás ezen
lehetõsége is. Éljünk vele, használjuk ki!
Jó egészséget hozzá!”
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A BRINGAVÁROS 2020-AS RENDEZVÉNYÉN A KELLEMETLEN
IDÕJÁRÁS ELLENÉRE IS FÉLEZREN TEKERTEK

Immár harmadik alkalommal rendezték meg szomba-
ton a 2018-ban hagyományteremtõ céllal létrehozott ke-
rékpáros szabadidõs sportrendezvényt. A kedvezõtlen
idõjárás ellenére közel 500-an vettek részt a BringaVáros
sporteseményen és gyûjtötték a pecséteket a bringapon-
tokon. A rendezvény keretében 13-an regisztrálták ke-
rékpárjukat a szépségversenyre. A lájkok segítségével
hétfõ 20.00 óráig várták a szavazatokat a legegyedibb,
legkülönlegesebb vagy legszebb kétkerekûekre, a Nyír-
egyháza MJV Facebook-oldal segítségével.

Többen kihasználták a meghosszabbított regisztráció le-
hetõségét, így az esõ elálltát követõen vágtak neki az ál-
lomásoknak és fedezték fel városunkat a kerékpárutak
mentén. Akik legalább 5 pecsétet összegyûjtöttek és vissza-
tértek  a regisztrációs pontjukra, délután felvehették aján-
dékaikat, ami idén Nyíregyháza feliratú láthatósági mel-
lény és kulacs volt. Az idei év új állomásán, az MVM Pon-
ton külön ajándékokat is lehetett kapni.

SZÉPSÉGVERSENY A BRINGÁKNAK
A rendezvény keretében idén is Kerékpár-szépségver-

senyt hirdettek, melyre 13-an regisztrálták bringáikat a
Kossuth téren. A legegyedibb, legkülönlegesebb vagy leg-
szebb biciklire like-okkal lehetett szavazni szeptember 28-
a, hétfõ 20.00 óráig a Nyíregyháza MJV Facebook-olda-

lon. A nyertes Váradi Boglárka lett, a Bringasziget által
felajánlott 20 ezer forintos vásárlási utalványban része-
sült.

A szervezõk ígérik, BringaVáros lesz jövõre is, remél-
hetõleg kedvezõbb idõjárási körülmények között, s így még
többen fedezik majd fel városunk szép pontjait, várható-
an 2021. szeptember utolsó szombatján.

NEMZETKÖZI BABAHORDOZÓ HÉT
A Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egye-

sület és a Nyíregyházi Babaklub – október 12–16. között –
immár 11. alkalommal csatlakozik a Nemzetközi Babahor-
dozó Héthez. A rendezvények fõként családokat, kisgyer-
mekes szülõket vonzanak évrõl évre, felhívva a figyelmet a
babavárás, gyermekvállalás gyönyörû feladataira.

  „Átölelve a jövõt”
NEMZETKÖZI BABAHORDOZÓ HÉT

2020. október 12–16.
Nyíregyháza

A programok helye:
Nyíregyházi Babaklub

Minden délelõtt, 9 órától babahordozási tanácsadás!

  Október 12., hétfõ 10.00 órakor:
megnyitja Nagy Szabina önkormányzati képviselõ és a

Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Közhasznú
Egyesület elnöke.

10.15 órakor
Zeneterápia „Öszhangzattan – az anyai attitûdök sze-

repe a gyermek fejlõdésében” Herczku Tündével és 
Kozmáné Tóth Viktóriával.             

11.00 órakor
Mobius bemutató Szabó-Fige Tímeával 
 
Október 13., kedd 10.00 órakor
„A gagyogástól a feleselésig.” Beszélgetés a beszédfej-

lõdésrõl, a logopédus tanácsai   
Heman-Szinyei Andrea
11.00 órakor
„ Változtasd meg a mozgásod, megváltozik az életed”

MediBall bemutató  Magyar MediBall Egyesület,
Badar Ágnes
11.30–13.00
Baba- és gyermekruha börze. Mosipelus bemutató    
Csöppségekkel a Földünkért Klub 

A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT TAGINTÉZMÉNYEINEK OKTÓBERI PROGRAMJAI
Dietetikus elõadás

Idõpont: 2020. október 8. 16:00
Helyszín: Butykai Közösségi Ház (Nyíregyháza, Benkõ
I. út 1.)

Kiragadott történetek – a látható és a láthatatlan
Horváth Kinga grafikusmûvész kiállítása

Idõpont: 2020. október 8. 17:00
A kiállítást megnyitja: prof. dr. habil. Szepessy Béla, a
Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézet igazga-
tója, grafikusmûvész, egyetemi tanár
A kiállítás megtekinthetõ: 2020. november 5-ig.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (4400 Nyíregy-
háza, Selyem u. 12.)

Gyógytorna
Idõpont: 2020. október 8. 17:30
Helyszín: Butykai Közösségi Ház (Nyíregyháza, Benkõ
I. út 1.)

Lépj az egészségedért! – mellrák elleni séta
Idõpont: 2020. október 15.
10:00 Szalagosztás a Jósavárosi Mûvelõdési Ház elõtt

10:05 Az eseményt megnyitja: dr. Rákóczi Ildikó, a Szo-
ciális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke
10:10 Dr. Bojti István háziorvos, belgyógyász figyelem-
felkeltõ elõadása a megelõzés fontosságáról
10:15 Lufi-felengedés az Ungvár sétány 31. elõtti tér-
rõl, majd séta a Robinson domb felé
10:30 Nagy Szabina önkormányzati képviselõ ünnepi
beszéde
10:35 Szakmai könyvbemutató a Jósavárosi Mûvelõ-
dési Ház elõtt
A programon való részvétel elõzetes regisztrációhoz kötött!
Jelentkezés: 42/448-002 vagy személyesen a Jósavárosi
Mûvelõdési Házban
Helyszín: Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza,
Ungvár sétány 33.)

Tussal és ecsettel – Zsadányi Zsolt festõmûvész kiállítása
Idõpont: 2020. október 16. 16:30
A kiállítást megnyitja: Sipos László Forster-érmes fotog-
ráfus
A kiállítás megtekinthetõ: 2020. november 14-ig.
Helyszín: Pál Gyula Terem (4400 Nyíregyháza, Vay
Ádám körút 18.)

Piktor Tanoda – élményfestés
Idõpont: 2020. október 18.
Helyszín: Alvégesi Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza, 
Honvéd u. 41.)

Október 23-i ünnepség
Idõpont: 2020. október 20. 14:00–15:00
Helyszín: Butykai Közösségi Ház (Nyíregyháza, Benkõ
I. út 1.)

Makramékészítõ foglalkozás
Idõpont: 2020. október 26. 10:00
Helyszín: Butykai Közösségi Ház (Nyíregyháza, Benkõ
I. út 1.)

Gyurmázó kézmûves foglalkozás
Idõpont: 2020. október 28. 10:00
Helyszín: Butykai Közösségi Ház (Nyíregyháza, Benkõ
I. út 1.)

Zsírkréta-olvasztó kézmûves foglalkozás
Idõpont: 2020. október 30. 10:00
Helyszín: Butykai Közösségi Ház (Nyíregyháza, Benkõ
I. út 1.)

Október 14., szerda 10.00 órakor
Kismamamasszázs. A várandósság és a szoptatás idõ-

szaka alatti masszázs jótékony hatásai. Márkus Judit
Gyerekeknek  kézmûves foglalkozás:  Õszi termések ké-

szítése gyurmából.
Október 15., csütörtök 10:00 órakor
Babamasszázs. Gyakorlati tudnivalók, technikák otthonra
Nagy Józsefné Erzsó babamasszázs oktatótól.
10.45 órakor
Egészségünk megõrzése. „Az egészség az igazi jólét!” 

    10.00 órakor gyerekeknek
Zengõ-Bongó  Babatorna Valcsák Vikivel
Szülés utáni elsõ hónapok. Máténé Áfra Viktória pszi-

chológus
11.00 órakor, 11.30 órakor
TOMBOLA
12.00 órakor
Köszönet a szponzoroknak, a Nemzetközi Babahordo-

zó Hét zárása.

Szeptember 12-én második alkalommal tartották meg 
az Omnis Forte Egyesület által szervezett, „Csillagfutás
Nyíregyházán” címû jótékonysági rendezvényt, melynek 
teljes bevételét, 1 390 000 forintot a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház ala-

pítványának ajánlották fel a szervezõk, az onkológiai el-
látás támogatására.

A jótékonysági futás során összegyûlt összeget az egye-
sület – tavaly is a kórházat támogatta – szerdán adta át a
kórház alapítványának.

AZ ONKOLÓGIAI ELLÁTÁST TÁMOGATTA A CSILLAGFUTÁS
A Bessenyei Társaság, a Móricz Zsigmond könyvtár

és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportja
október 6-án 16 óra 30 perctõl tartja emlékezését a tri-
anoni tragédia 100. évfordulója alkalmából a megyei
könyvtárban.

TRIANONI TRAGÉDIA



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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GÁZ- VAGY VILLAMOS VILÁGÍTÁS? 2.
Miután a város vezetõi a

villamos világítás mellett tet-
ték le a voksukat, és sikere-
sen lefolytatták a Ganz és
Társa céggel a tárgyalásokat,
hozzákezdtek az építkezé-
sekhez. Az áramfejlesztõ te-
lep és a közvilágítási háló-
zat terveit Tomola Nándor,
a Ganz gyár mérnöke és
Szohor Pál adóügyi tanács-
nok készítette el. Az élén-
kebb forgalmú helyeken 30–
35 méterre, míg az utcákon
40–45 méterre egy-egy 16
gyertyafényû izzólámpa, míg a megyeháza és a város-
háza elé, valamint a Zöldség és a Széchenyi térre két
darab 9 amperes, vagyis 1000 gyertyafényû ívlámpa el-
helyezését tervezték.

A város az áramfejlesztõ telep építési helyéül az Ér-
patak és a Szt. Mihály (ma: Bethlen Gábor) utca keresz-
tezõdésénél lévõ területet jelölte ki, amelyet a Kisvárda
felé vezetõ vasútvonal határolt. Az építkezési munkála-
tok 1896 nyarán megkezdõdtek és ezzel párhuzamo-
san a vezetéktartó oszlopok felállítása is megtörtént. Az
1897. január 17-én megjelenõ Nyírvidék már arról tu-
dósított, hogy a „kõkorszakbeli sötétség” véget ért: „a
várva várt villamos fény kigyúlt tegnap este, szerte a vá-

ros utcáin, intenzív, csalo-
gató világosságával szokat-
lan érdeklõdést keltve a leg-
szélesebb körben”. A már
régóta szolgálatban lévõ 60
darab petróleumlámpa fé-
nyei kialudtak és átadták he-
lyüket a modern villamos vi-
lágításnak, amely 366 darab
16 gyertyafényû izzólámpá-
val és 6 darab ívlámpával
vette kezdetét. A pazar fény-
ben úszó városnak úgy a la-
ikusok, mint a szakemberek
csodájára jártak.

A Ganz cég 1897 elején a vállalatot átadta a Nyír-
egyházi Villamossági Rt.-nek, amelynek elnökévé dr.
Kovách Elek királyi közjegyzõt választották meg. Két
évvel késõbb a magánlakásokban berendezett égõk szá-
ma már meghaladta a 3500-at, így újabb négy ívlámpa
kihelyezésére került sor. Így borult fénybe a Hatzel tér,
a törvényszék és a református templom elõtti tér, vala-
mint a Búza tér. 1910-ben megindult a villamosközle-
kedés is. A fejlõdést csak az elsõ világháború akasztotta
meg, ekkor újra teret nyert a petróleumvilágítás, hogy
aztán az 1920-as évektõl végleg átadja helyét a villa-
mos világításnak.


