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HASZNÁLJÁK AZ ADOMÁNYBA KAPOTT BERENDEZÉST A KÓRHÁZBAN
Használják a tavaszi pandémiás idõszakban adomány-

ba kapott, nagy értékû berendezést a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban –
tájékoztatott az intézmény kommunikációs és PR osztá-
lya. Az Országos Mentõszolgálattól pedig megtudtuk:
szigorú szabályok szerint fertõtlenítik a koronavírusos
betegeket szállító mentõautókat.

A legutóbbi városi közgyûlésen felvetett téma volt, hogy
vajon használják-e a Bige Holding által a tavaszi pandémiás
idõszakban adományozott, nagy értékû berendezéseket? A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház válaszában kifejtette, hogy az úgynevezett
Vivalytic eszközzel elsõsorban diagnosztikus célú PCR vizs-
gálatokat végeznek, azokban az esetekben, amikor 3 órán
belül megismert PCR  eredmény birtokában gyors terápiás
döntéseket, járványügyi intézkedéseket  kell hozniuk. A teszt
segít a koronavírus-gyanúval érkezõ betegek  elhelyezésé-
ben, a fekvõbeteg-kapacitásaik hatékony kihasználásában.

FERTÕTLENÍTÉS, MINTAVÉTELEZÉS

Az Országos Mentõszolgálattól pedig a koronavírusos
betegeket szállító autók fertõtlenítésérõl kérdeztük. A
Gyõrfi Pál által küldött válasz szerint a mentõautókat szi-
gorú szabályzatok, eljárásrendek szerint fertõtlenítik.
Ugyancsak az OMSZ-tõl kaptuk azt a jelzést is, hogy az
országos tiszti fõorvos aktualizált eljárásrendje alapján a
tünetmentes kontaktszemélyek a COVID-19 laboratóriu-
mi vizsgálathoz szükséges járványügyi mintavételezés
céljából felkereshetik a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont (NNK) honlapján elérhetõ mintavételi helyeket. Szer-
dai állapot szerint három ilyen van a városban: a Bujtosi
Klinika, a Nyírségi Egészség Kontroll Bt. és az FM Magán-
klinika. Emellett a háziorvos által az erre a célra létreho-
zott elektronikus felületen (covidvizsgalatkero.mentok.hu)
leadott megrendelés alapján, egyeztetett idõpontban az
Országos Mentõszolgálat kijelölt mintavételi pontját is
felkereshetik.

INGYENES INFLUENZA VÉDÕOLTÁS KEDDTÕL

Október 20-ától lesz elérhetõ a háziorvosi rendelõk-
ben az influenza elleni térítésmentes védõoltás – kö-
zölte az országos tiszti fõorvos a koronavírus-járvány
elleni védekezésért felelõs operatív törzs online sajtó-
tájékoztatóján múlt csütörtökön. Müller Cecília elmond-
ta: a kétféle oltóanyag egyike a 6 és a 35 hónapos kor
közötti kisgyerekeknek adható, ebbõl négyezer adag áll
majd rendelkezésre. A másik a felnõtteknek szánt oltó-
anyag, amelybõl a 3 és 12 év közötti gyerekek fél ada-
got kapnak. A koronavirus.gov.hu-n megjelentek sze-
rint a legfontosabb, hogy az egészségügyi szempontból
leginkább sérülékeny krónikus betegek és a 60 év felet-
tiek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények
dolgozói, lakói beoltassák magukat, szintén térítésmen-
tesen juthat hozzá az influenza elleni védõoltáshoz
mindenki más is, aki élni akar ezzel a lehetõséggel –
jelezte.

BÉBIOROSZLÁNOK:

ÚJ KEDVENCEK AZ ÁLLATPARKBAN

Négyes ikrek születtek a Nyíregyházi Állatpark oroszláncsaládjában. A kicsik foltos
bundával, másfél kilogramm testsúllyal látták meg a napvilágot és az anyatejnek kö-
szönhetõen szépen gyarapodnak. A most született kicsikkel már 14 oroszlán él a Nyír-
egyházi Állatparkban, melyekbõl 6 a ritka fehér színváltozathoz tartozik.

NOVEMBER 4-ÉN NYÍLIK A RIPPL-RÓNAI-KIÁLLÍTÁS
A JÓSA ANDRÁS MÚZEUMBAN

Részletek a 2. oldalonRészletek a 2. oldalon

Fotó: Kohut Árpád
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KIEMELT BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK MELLETT, ÚJABB
KULTURÁLIS ATTRAKCIÓ ÉRKEZIK NYÍREGYHÁZÁRA

3 év, 4 nagy kiállítás és több száz kivételes értékû mû-
tárgy. Sorra nyílnak a kulturális attrakciók Nyíregyházán.
2018-ban Seuso-kincsek, majd Munkácsy festményei,
2019-ben Szinyei Merse Pál alkotásai, idén pedig Rippl-
Rónai mûtárgyai érkeznek a Jósa András Múzeumba –
jelentette be hivatalos Facebook oldalán dr. Kovács Fe-
renc polgármester. A kiállítás november 4-én nyílik és öt
hónapon keresztül fogadja a látogatókat.

Másfél évnyi tervezés és elõkészületi munka után, idén
is kivételes értékû mûtárgyakkal telnek meg a Jósa András
Múzeum kiállítótermei, ráadásul idén – a korábbi nagy
attrakciókkal ellentétben – három is. Az ilyen nagy volu-
menû alkotások fogadására alkalmas elsõ emeleti, két ter-
men túl ugyanis most már a földszinti kiállítóteremben is
lesznek mûtárgyak, méghozzá nem is akármilyenek: no-
vember 4-én nyílik a modern magyar festõmûvészet egyik
vezéralakjának, Rippl-Rónai Józsefnek a kiállítása a Jósa
András Múzeumban.

FOLYAMATOSAN ÉRKEZNEK A MÛTÁRGYAK

Dr. Rémiás Tibortól, a Jósa András Múzeum igazgató-
jától megtudtuk, a híres magyar festõnek 160 alkotása (köz-
tük a „Szüleim negyven évnyi házasság után; Modelljeim
kaposvári kertemben, Bánat c., vagy éppen szerelmét,
Zorkát ábrázoló festmények) lesz látogatható 5 hónapon
keresztül. Bár a kiállítás november 4-én nyílik, a mûtár-
gyak már folyamatosan érkeznek a szabolcsi megyeszék-
helyre, a legtöbb közülük, összesen 46, a Szépmûvészeti
Múzeumból, valamint az Ernst Múzeumból, de gazdagít-
ja majd a kiállítást a Kaposvári Múzeum gyûjteményének
24 alkotása, és magángyûjtõk is – 69 az Antal-Lusztig
Gyûjteménybõl – több festményt a Jósa András Múzeum
rendelkezésére bocsátanak.

– A 160 mûalkotás biztosítási értéke 4 milliárd forint,
ami már önmagában is jelzi, hogy Rippl-Rónai festményei
a mai világban mekkora értékkel bírnak. Az Antal-Lusztig
Gyûjtemény anyagai egyébként már itt vannak a múze-

NOVEMBER 4-ÉN NYÍLIK A RIPPL-RÓNAI-KIÁLLÍTÁS A JÓSA ANDRÁS MÚZEUMBAN

umban, sok más helyrõl érkezõ festménnyel együtt, de van-
nak, amik még csak a jövõ héten fognak érkezni, kiemelt
biztonsági intézkedések mellett. Összességében is rengeteg
biztonsági és mûtárgyvédelmi elõírásnak meg kell felelnünk,
amelyekkel szerencsére mi már rendelkezünk is, hiszen a
korábbi attrakciók miatt – Munkácsy, Seuso-kincsek, Szinyei
– ezeket kiépítettük és fogadókészek vagyunk ilyen volume-
nû kiállítás megtartására – hangsúlyozta az igazgató.

160 ALKOTÁS, 3 KIÁLLÍTÓTEREMBEN

– Mivel nyáron egy új
földszinti kiállítótermünk
nyílt meg, így maga az
összkiállítóterünk 200
négyzetméterrel bõvült.
Ezt most ki is fogjuk hasz-
nálni, hiszen Rippl-Rónai
alkotásait 3 kiállítóte-
remben mutatjuk majd be
– folytatta az igazgató,
hozzátéve, hogy a koráb-
biakhoz hasonlóan, a lá-
togatáshoz, amire majd
másfél óra áll rendelkezés-

re, most is szükség lesz elõzetes regisztrációra.
– Hétfõ kivételével mindennap fogadjuk majd a látoga-

tókat, termenként egyszerre 25 fõt, tehát összesen min-
den két órában 75 fõt, hiszen három teremben kapnak
helyet az alkotások.

LEVEGÕTISZTÍTÓ BERENDEZÉST
IS HASZNÁLNAK

– Másfél évnyi tervezõmunka elõzte meg azt, hogy ha-
marosan megnyithatjuk a Rippl-Rónai-kiállítást. Már a
kezdetekkor azt mondtuk, hogy olyan 30–40 ezer látoga-
tóra számíthatunk, de akkor még nem is gondoltunk a
pandémiára. Persze, ez fölülírhatja a számításainkat, de

nagyon fogunk örülni 20–25 ezer látogatónak is. A jár-
vány miatti szabályok betartására egyébként folyamato-
san figyelünk majd, betartatjuk a látogatók közötti elõírt
távolságot, kötelezõ lesz a szájmaszk viselése és mûköd-
tetni fogjuk a levegõtisztító berendezéseinket is.

A kiállítás 2021. március végéig fogadja majd a látoga-
tókat, keddtõl vasárnapig. A mûtárgyak megtekintése mel-
lett persze most is lesznek kísérõprogramok, rögtön az elsõ
november 7-én, szombaton, amikor is egy Rippl-Rónai
családi napra várják az érdeklõdõket.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

„A szép Zorka”

„Szüleim negyven évnyi házasság után”
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Mérföldkõhöz érkezett a Benczúr-Bessenyei terek kö-
rüli utak és járdák rekonstrukciójának kivitelezése. Szer-
dai lapzártánk idején az volt a terv, hogy a hét második
felében elkezdik az aszfaltozást, teljes útzár mellett, amit
kizárólag az idõjárás befolyásolhatott. Viszont akik a
megújult szakaszon autóznak majd, érzékelhetik, hogy a
Kulturális Negyed jellegének megfelelõen, a felfrissített
pihenõparkok környezete lassabb haladást tesz majd le-
hetõvé. Az alábbiakban átnézzük a teljes programot az
önkormányzat pályázatok és projektmenedzsment refera-
túrájának információi alapján.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hazai
támogatási forrásból valósítja meg az infrastrukturális fej-
lesztések keretében a Benczúr-Bessenyei tér körüli úthá-
lózat és járdák rekonstrukcióját. A kivitelezés 2020. júni-
us 15-étõl várhatóan 2020. év végéig tart. A mintegy 393
millió forint összegû munkálatok során a park korábban
kialakított koncepciójához illeszkedõ közlekedési létesít-
mények átépítésére, valamint a szükség szerinti csapadék-
víz-elvezetési létesítmények megvalósítására kerül sor.

CÉL A FORGALOMCSILLAPÍTÁS

A munkálatok során az út nyomvonalában elhúzások
és magassági küszöbökkel kialakított gyalogos átvezeté-
sek születnek. Ezzel egy forgalomcsillapított, minden köz-
lekedõ számára biztonságosabb, valamint hosszú távon
fenntarthatóbb és élhetõbb környezet megvalósítását cé-

IGAZI PIHENÕÖVEZETTÉ VÁLIK A BENCZÚR ÉS BESSENYEI TÉR
A FELÚJÍTOTT ÚTHÁLÓZAT IS ILLESZKEDIK A REKREÁCIÓS FUNKCIÓHOZ A KULTURÁLIS NEGYEDBEN

A felújítás eredményeként a Színház utca és Malom utca
forgalmi iránya megváltozik oly módon, hogy a Színház
utca a Bessenyei tér irányába, a Malom utca a Bessenyei
tér felõl lesz egyirányú. A forgalmi rend változása és a
kiemelt küszöbök kialakítása mellett a tereket körülölelõ
utak 30 km/h sebességû zónává alakulnak, melyek a for-
galom csillapítását és a park rekreációs funkciójának nö-
velését eredményezik.

ÚTINFORMÁCIÓK:
KEZDÕDHET AZ ASZFALTOZÁS

A Városháza Sajtószolgálat által kiadott közlemény sze-
rint a kivitelezés jelenlegi szakaszában (az idõjárás függ-
vényében) október 15–20. között két ütemben aszfaltozá-
si munkálatokat végeznek. A Bessenyei tér keleti oldalán
(Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértõi Osz-
tály felõli oldal) október 15-én és 16-án, míg a Benczúr
tér nyugati oldalán (Kölcsey Ferenc Gimnázium felõli
oldal) október 19-én és 20-án teljes útzár mellett végzik –

ha az idõ engedi. Az aszfaltozás idejére az érintett utcák-
ba mindkét irányból behajtani tilos. Az aszfaltozási mun-
kák végeztével feloldják a behajtási korlátozásokat, mun-
kavégzés, valamint 30 km/h-s sebességkorlátozások ér-
vényben tartása mellett biztosítottá válik ezen utcák meg-
közelítése.

A Benczúr tér Jósa András Múzeum felõli oldalán a
Benczúr tér 20. sz. elõtti útépítési munkálatok miatt  mind-
két irányból zsákutcaként üzemel, az utca gépjármûvel
történõ megközelítése célforgalom céljából a Kiss Ernõ és
a Széchenyi utca irányából is biztosított, zsákutca, kétirá-
nyú forgalom, 30 km/h-s sebességkorlátozás, megállni ti-
los, valamint útszûkület jelzések mellett. A korlátozások
itt várhatóan egy hétig lesznek érvényben.

ELÕZMÉNY: ZÖLD VÁROS PROGRAM
A KÉT TÉREN

A Zöld Város ma már sokkal többet jelent, tágab-
ban értelmezve egy projektnél, de tény, hogy ezen a
néven futott egy olyan, uniós támogatással megvaló-
sított program, melynek – a Bujtosi Városliget, a
Pazonyi tér s az Arany János utca mellett – a fõ be-
avatkozási területe e Benczúr és Bessenyei tér volt.
Mivel a témában korábban részletes cikkek születtek,
csak röviden idézzük fel, hogy ennek keretében ké-
szült el például a látványos és kedvelt szökõkút a szín-
ház elõtt, teljesen felfrissült az elöregedett növényzet.
Megújult az ikonikus Vénusz szobor, okospad szol-
gálja a kényelmet (nem csak a fiatalokét), a rekortán-
pálya a kocogók mellett a környezõ oktatási intézmé-
nyek testnevelésóráit is szolgálja, s mindig van élet az
új, különleges elemekkel teli játszótéren, amely mel-
lett mosdó is helyet kapott.

lozzák. A magassági küszöböket a gyalogos átvezetési
pontoknál térkõburkolattal, az utak egyéb részeit pedig
aszfaltburkolattal alakítják ki. Tekintettel arra, hogy az épü-
letek melletti járdák vegyes anyaghasználatúak és állapo-
túak voltak a beruházást megelõzõen, ezért homogén,
akadálymentes térkõ járdaburkolat készül a beruházás
keretében.

VÁLTOZIK A FORGALMI REND

A parkokat határoló utak meglévõ utakhoz (Bethlen
Gábor u., Széchenyi u. és Kiss Ernõ u., Báthori u.) történõ
csatlakozásainál a meglévõ forgalmi rendet tartották meg.

A Bessenyei tér Móricz Zsigmond Színház felõli olda-
lán az útépítési munkálatokat továbbra is teljes útlezárás
mellett végzik. Ez az oldal gépjármûvel átmenetileg nem
megközelíthetõ. A Színház utca továbbra is zsákutca,
megközelítése kétirányú forgalom, illetve 30 km/h-s se-
bességkorlátozás mellett biztosított. A korlátozások itt vár-
hatóan november végéig lesznek érvényben. A sajtószol-
gálat javaslata szerint, aki teheti, válasszon másik útvona-
lat! Egyben köszönik a gépjármûvezetõk, az arra közle-
kedõ gyalogosok türelmét és megértését. Az aktuális mun-
kálatokról és az azzal járó forgalomkorlátozásról, vagy
azok feloldásáról folyamatosan tájékoztatást adunk – a
nyiregyhaza.hu városi webportálon és a Nyíregyházi Te-
levízió Híradójában is.

KULTURÁLIS NEGYED A BELVÁROSBAN

A Kulturális Negyed fogalom bevezetése dr. Kovács
Ferenc polgármesterhez köthetõ, s alapja a meglévõ
értékek, valamint a rengeteg fejlesztés által újragon-
dolt, megszépült, megújult térkomplexum, melynek
számos látnivalója, akár turisztikai attrakciója is van –
illetve lesz, mert néhány még készül. Az egyik olda-
lon ott van a Modern Városok Program keretében tel-
jesen modernizált Rózsakert Szabadtéri Színpad, a
nemrég az Év Múzeumának megválasztott Jósa And-
rás Múzeum (mely nemsokára egy újabb, várhatóan
sokakat vonzó nagytárlattal várja a látogatókat: érke-
zik a Rippl-Rónai-kiállítás), a másik oldalon pedig a
Móricz Zsigmond Színház, s a szomszédságában a
jövõre elkészülõ Szindbád (a volt helyõrségi), vala-
mint a Kállay Gyûjtemény mellett a vadonatúj, digitá-
lis elemekkel is csalogató várostörténeti kiállítást is
magában foglaló Kállay-ház. A tér ezen sarkán pedig
már letették a  Görögkatolikus Egyházmûvészeti Mú-
zeum és Szent Atanáz Tanulmányi Ház épületének 
alapkövét, s persze ne feledkezzünk meg az oktatási-
nevelési intézményekrõl: (felújított) óvodáról, általá-
nos és középiskolákról. Mint dr. Kovács Ferenc fogal-
maz: – Régi álmom volt, hogy legyen egy Kulturális
Negyede Nyíregyházának. Még két évvel ezelõtt is
kicsit megmosolyogtak, mára azonban szépen körvo-
nalazódik és örömmel hallom vissza, hogy sokan lát-
ják ugyanígy. Nemcsak az figyelemre méltó, hogy
mennyi fejlesztés történik a városunkban, hanem an-
nak minõsége, színvonala is, amire itt kitûnõ példák
vannak. Mindezek együttesen hozzájárulnak a kultu-
rális turizmushoz, de a nyíregyháziak identitásának,
lokálpatriotizmusának erõsítéséhez is.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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A KISTELEKISZÕLÕIEK PÉLDAÉRTÉKÛ
ÖSSZEFOGÁSÁVAL ÚJ ASZFALTÚT ÉPÜLT

KÖZEL FÉLEZREN RAJZOLTÁK LE NYÍREGYHÁZÁT!
Lezárult a NYÍRVV Nonprofit Kft. „Nyíregyháza gyer-

mekszemmel” címû rajzpályázata, amire 430 pályamû
érkezett be magánúton, valamint 13 óvoda és 14 iskola is
eljuttatta gyermekeik alkotásait. A pályázók egyik leg-
kedveltebb témája „A virágos Nyíregyházán sétáltam”
volt.

A pályázat nyertesei:

Óvodás korcsoport
1. helyezett: Juhász Alexa (4 éves): „Kedvencem ját-

szótere”. Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintéz-
mény (kórházi ovi) – Pipacs Csoport.

2. helyezett: Vaszil Petra (5 éves) – „Miért szeretem a
játszóteret?”. Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagin-
tézmény – Katica csoport.

3. helyezett: Tilki Nóra (6 éves) – „A kutyusoknak is
kell játszótér!”. Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tag-
intézmény – Pipacs csoport.

Közönségszavazás különdíja: Tóth Anna (6 éves) – „Sze-
retem a virágokat!”. Búzaszem Nyugati Óvoda Városma-
jori Tagintézmény – Nyuszi csoport.

Általános iskola alsó tagozatos korcsoport
1. helyezett: Figus Sára Janka – „Én és a cicám”. 1.

osztályos tanuló – Arany János Gimnázium, Általános Is-
kola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézménye.

2. helyezett: Hegedüs Csaba – „Csabi Nyíregyházán”.
1. b osztályos tanuló – Nyíregyházi Egyetem Eötvös József
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium.

3. helyezett: Héri Ella Mária – „A virágos Nyíregyhá-
zán sétáltam (Sóstó)”. 3. a osztályos tanuló – Móricz Zsig-
mond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény.

Közönségszavazás különdíja: Figus Sára Janka – „Én
és a cicám”. 1. osztályos tanuló – Arany János Gimnázi-
um, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagin-
tézménye.

Általános iskola felsõ tagozatos korcsoport
1. helyezett: Szabolcsi Zsófia – „A virágos Nyíregyhá-

zán sétáltam”. 7. b osztályos tanuló – Bem József Általá-
nos Iskola.

„Megosztott” 2. helyezett: Schmied Julianna Jáz-
min – „A virágos Nyíregyházán sétáltam...”. 5. a osz-
tályos tanuló – Szent Miklós Görögkatolikus Általá-
nos Iskola.

„Megosztott” 2. helyezett: Kovács Petra – „Én és a ku-
tyám”. 7. b osztályos tanuló – Kodály Zoltán Általános
Iskola.

3. helyezett: Zsarnai Anna – „Álmomban locsolókocsit
vezettem”. 6. b osztályos tanuló – Kodály Zoltán Általá-
nos Iskola.

Közönségszavazás különdíja:
Markovits Tekla Ilona – „Én és a kutyáim...”. 7. b osz-

tályos tanuló – Szent Miklós Görögkatolikus Általános
Iskola.

Legtöbb pályázatot benyújtott általános iskola díját
kapja:

Móricz Zsigmond Általános Iskola, 120 pályamû be-
küldésével.

A legtöbb pályázatot benyújtott óvoda díját kapja:
Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézménye,

26 pályamû beküldésével.

ISKOLAÕRÖK
Több mint egy hónapja álltak szolgálatba az iskolaõrök,

akik alapvetõen segítõként vesznek részt az intézmények
életében, munkájuk jellemzõen bûnmegelõzési természe-
tû: céljuk a belsõ rend fenntartása, az iskolai erõszak meg-
elõzése – olvasható a rendõrség oldalán.

A járványhelyzetben is folytatódik az útépítés, vala-
mint az útfelújítás Nyíregyházán. November 20-ig tizen-
hét helyen kátyúznak, közben pedig aszfaltoznak – és
aszfaltoztak – Kistelekiszõlõben, valamint többek között
Oroson is.

Mint ahogyan arról már legutóbbi lapszámunkban is
beszámoltunk, megkezdõdött a meleg aszfaltos, tartós út-
javítási technológiával történõ nagy felületû útjavítás Nyír-
egyházán. Ezek ezúttal 17 utcát érintenek: a Korányi közt,
a Lengyel utcát, a Csaló közt, a Muskotály, a Sugár, a Csõsz,
az Izabella, az Árpád, az Árok, a Cimbalom, a Munkás
u.–Török u. cs., a Fészek, az Írisz, a Kõris, a Molnár, a
Szõlõ és a Tas utcát. Mindemellett azonban útépítések is
zajlanak. Legutóbb például a Gálya utcában és a Gálya–
Meggyfa utcát összekötõ úton fejezõdött be az új aszfaltút
építése Kistelekiszõlõben.

TÉRÍTÉSMENTESEN ADTÁK ÁT

Dr. Kovács Ferenc polgármester Facebook-posztjában
számolt be arról, hogy az útszakasz az ott lakók példaér-
tékû összefogásával és támogatásával épülhetett meg, hi-
szen térítésmentesen átadták az önkormányzatnak az út-
építéshez szükséges területeket. A több mint 760 méter
hosszú új aszfaltút mellett a csapadékvíz-elvezetés prob-
lémája is meg lett oldva. Petró Árpáddal, a városüzemel-
tetõ cég ügyvezetõjével a Gálya utcai szemlét követõen a
város több pontját bejárta, megnézve azokat a helyszíne-
ket, ahol még az idén megvalósulhat az útfelújítás.

– Oroson, a Felhõ utcában és a Felhõ közben már ké-
szül a szintén újonnan épített aszfaltút, s még ezen a hé-

ten az Orgona utca felújítása is megkezdõdik a Simai út –
Móricz Zsigmond utca közötti szakaszon. Jó hír, hogy
hamarosan indulhat a Simonyi Óbester utca felújítása is.

Év végéig még további útszakaszok újulhatnak meg
városunkban önkormányzati forrásból – olvasható a poszt-
ban.

OLCSÓBB A TÛZIFA
Míg a korábbi években folyamatosan emelkedett a

tûzifa ára, addig idén jelentõs csökkenéssel érhetõ el
ez a fûtõanyag. A szakemberek szerint ennek az lehet
az oka, hogy a folyamatos drágulás miatt már sokak-
nak nem érte meg fával tüzelni, évrõl évre kevesebb
volt a vásárló, ezért sokan átálltak másfajta fûtésre. A
csökkenõ kereslet miatt sok éve, elõször idén mérsék-
lõdött a tûzifa ára.

A korábbi években bár folyamatos volt a fûtõanyag-
ellátottság a tüzépeken, az egyik legolcsóbb tüzelõ-
anyagnál, a lignitnél elõfordult hosszabb-rövidebb
ideig tartó készlethiány. Ez idén már egyáltalán nem
lesz jellemzõ, folyamatos és bõséges az ellátás a ha-
zai értékesítõknél.

Szeptember 1-je és 30-a között 206 esetben volt szük-
ség az iskolaõrök intézkedésére, elsõsorban bûnmegelõ-
zési célú figyelemfelhívásra. Testi kényszert összesen két-
szer kellett alkalmazniuk, egyéb kényszerítõ eszköz al-
kalmazására nem volt szükség.

CSAK ÖT INTÉZKEDÉS A MEGYÉBEN

A legtöbb alkalommal, ötvenszer Nógrád megyében
kellett intézkedniük, ezt követte Borsod, majd Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye. Szabolcsban viszont csak öt intéz-
kedés történt. A közleményben az olvasható, hogy az elsõ
hónap tapasztalatai azt mutatják, az iskolaõrök fogadtatá-
sa az egyes intézményekben kedvezõ volt mind a peda-
gógusok, mind a diákok részérõl. A rendõrség kapcsolatot
tart az oktatási intézményekkel, és kiemelt feladatként
kezeli az iskolaõrök utánképzését.

Hogy ez tartós lesz-e vagy csak a nyári készletfel-
halmozás miatt csökkentek az árak, azt még nem le-
het megjósolni, mondta el Tamás Roland, a Kovács
Tüzép értékesítési vezetõje, aki hozzátette, ez az ár-
csökkenés hamarosan megjelenhet a kiskereskedelmi
árakban is. A tüzelõanyag-felvásárlási dömping azon-
ban egyelõre még várat magára.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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Megyei Jogú Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS
az õszi gyermekétkeztetés igénybevételérõl

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

Az ingyenes szünidei étkezést:

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

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

Az ingyenes szünidei étkezést a 2020/2021. tanév õszi szünetében a szünidõre
esõ 5 munkanapon lehet igénybe venni: 2020. október 26-tól 2020. október 30-ig.

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

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

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

Nyíregyháza, 2020. október 20.

Dr. Krizsai Anita
osztályvezetõ

VÁLTOZÓ TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK: EGYRE GYAKORIBB
A HAMVASZTÁSOS TEMETÉS A NYÍREGYHÁZI TEMETÕKBEN

Évrõl évre nõ a hamvasztásos temetések száma. A Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.-nél megren-
delt tíz temetésbõl hét már ilyen. Az idén januártól szep-
tember végéig tartó statisztikát figyelve pedig az is látszik,
hogy az elmúlt év hasonló idõszakához képest jelentõs mér-
tékben nõtt a 71–100 éves korú elhunytak száma.

Bár mindenszentekkor a legtöbben majd még a hagyo-
mányos sírok elõtt emlékeznek meg szeretteikrõl, ez né-
hány generáció múlva megváltozhat, ugyanis fokozatosan
háttérbe szorulnak a koporsós temetések. Az elhunytakat
évrõl évre egyre kisebb arányban temetik el koporsóban,
folyamatosan növekszik a hamvasztásos eljárások aránya.

– A Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában lévõ
temetõk esetében – a társaságunk által végrehajtott temeté-
sek megoszlási adatait figyelembe véve – a hamvasztásos
temetési forma fordul elõ nagyobb arányban, a január 1-tõl
szeptember 28-ig végrehajtott 1019 temetésbõl 672 ilyen
volt, míg koporsós 347 – tudtuk meg Pénzes Tibortól, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyveze-
tõjétõl, aki hozzátette, ez a szám azért is sokatmondó, mert
míg most 65,95 százalékot tesz ki a hamvasztásos temeté-
sek aránya, addig ez 2014-ben 60 százalék alatt volt.

NÕTT A 71-100 ÉVES KORÚ
ELHUNYTAK SZÁMA

Az idei statisztikai adatokból kiderül, hogy az elmúlt év
hasonló idõszakához képest jelentõs mértékben nõtt a 71–

100 éves korú elhunytak száma, míg a 61–70 év közöttieké
csökkent – tavaly 240 61–70 év közötti ember halt meg,
idén 215. Viszont 71–80 év közöttibõl 271, míg tavaly 257.

FELHÍVÁST TETTEK KÖZZÉ

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. üze-
meltetésében lévõ nyíregyházi Északi, orosi, borbányai,
nagyszállási, sóstóhegyi, nyírszõlõsi köztemetõkben 1995-
ben temetett vagy újraváltott sírok 25 éves használati ideje,
a 2010-ben temetett vagy újraváltott urnafülkék 10 éves
használati ideje, az 1995-ben 65 évre vásárolt, 1920-ban
100 évre vásárolt és azóta meghosszabbításra nem került

sírboltok használati ideje december 31-én lejár. Az újra-
váltásokat december 31-ig tehetik meg a rendelkezésre jo-
gosultak.

– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
jogszabályi felhatalmazás alapján minden évben felhívást
tesz közzé és felhívja a temettetõk figyelmét a lejárt sírhe-
lyek újraváltási lehetõségérõl. Amennyiben a temettetõ
(rendelkezõ) a sírhelyet nem váltja újra, akkor azt a jog-
szabálynak megfelelõen társaságunk egy év türelmi idõ
leteltét követõen újraértékesíti. Ha az újraértékesítendõ
sírhelyen sírkõ-síremlék található, azt a társaságunk elbont-
ja és 3 hónap türelmi idõ után megsemmisíti.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: archív
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MULAN LEGENDÁJA EGY NYÍREGYHÁZI LÁNYNAK (IS)
KÖSZÖNHETÕEN ELEVENEDIK MEG A MOZIKBAN

Gondolták volna, hogy egy amerikai film, amit a mozi-
ban ülve kényelmesen néznek magyar nyelven, akár egy
nyíregyházi fiatal hölgynek is köszönhetõ? Pedig lehetsé-
ges! A mozikban már látható Mulan címû film magyar
szövegét és magyar feliratát a nyíregyházi Dittrich-Var-
ga Fruzsina készítette el.

Fruzsina már 11 éve fordít fõleg sorozatokat, egész es-
tés filmeket magyar nyelvre, és egyre nagyobb sikere van
a szakmában. Errõl árulkodik az is, hogy legutóbb egy
Disney-mozifilmet fordíthatott – ami egy igazán megtisz-
telõ feladat.

– Milyen szerepet játszottak életedben az idegen nyel-
vek?

– Már általános iskolában is német nyelvtagozatos vol-
tam. A Sipkay Barna középiskola kéttannyelvû német ta-
gozatán folytattam további tanulmányaimat, onnan a har-
madik évben átmentem a Kölcsey Ferenc Gimnázium tör-
ténelem szakára. Akkor még nem igazán tudtam eldönte-
ni, mivel szeretnék majd foglalkozni, és ez a felsõoktatás-
ba történõ felvételimen is látszott: jelentkeztem orosz, ja-
pán, kommunikáció és média, illetve jogi szakra is.

– Hogyan jött a képbe a japán?
– Már a Kölcseyben is írtam egy japános újságba, a

Mondóba. Az animés világnak köszönhetõen ismerked-
tem meg Imri Lászlóval, akivel késõbb közösen kezdtünk
fordítani, és aki szintén kiváló nyíregyházi szinkrondra-
maturg. Nyíregyházáról a Károli Gáspár Református Egye-
temre kerültem, ahol a japán szakon középfokú szinten
tudtam megtanulni a japán nyelvet. A fordító és tolmács-
képzõ mesterszakot is elvégeztem ott. Ismerõsöm lett Sol-
ti Antal is, aki az ANIMAX csatorna fõszerkesztõje volt.
Említette, hogy az egyik szinkronstúdióban szükség lenne
japán fordítókra, én pedig örömmel csatlakoztam hozzá-
juk 2009-ben. A mesterszak elvégzése után négy évig
dolgoztam produkciós vezetõként egy szinkronstúdióban,
ami azért volt nagyon hasznos, mert a szinkron másik ol-
dalát is sokkal jobban megismertem, és világossá vált, hogy
pontosan mi zajlik egy forgatáson.

– Fordítóként milyen sikereket értél el, amire büszke
vagy?

– Nekem már az hatalmas elismerés, ha jó munkákat
kapok. Gondolok itt az ismertebb, népszerûbb sorozatok-

ra, vagy éppen olyanokra, amelyek hozzám közel állnak.
Japánról már régóta nem fordítok, angolról viszont annál
inkább, és a számomra jelentõsebb elismerések is az an-
gol fordításokhoz köthetõek: az HBO-n futó Watchmen
sorozaton Blahut Viktorral közösen dolgoztunk, de pél-
dául az Eufóriát is én fordítottam, amely 2019 szeptembe-
rében a közönség véleménye alapján megkapta a legjobb
sorozatszinkronnak járó díjat. Egyébként is kedvenceim
közé tartoznak a tinik nehézségeirõl szóló sorozatok, de a
horror, az akció és a fantasy vonal is jöhet bármikor. A
2019-es Szinkronikum Gálán a legjobb szinkrondrama-
turg-fordító kategóriában jelöltek engem is. Ennek érde-
kessége, hogy tulajdonképpen azok közé választottak be
engem, akik szerintem a legjobbak ebben a szakmában.
Megtisztelõ volt, hogy a példaképeimmel együtt lettem
jelölve.

– Tavaly jött egy nagy Disney-film: a Mulan.
– Bár már korábban is fordítottam kisebb mozifilmeket,

ez a film számomra egy valóra vált álom volt. Egy Disney-
mozit fordítani nagy presztízs! A Mulan egy kínai ballada
amerikai feldolgozása. Mivel a Károli japán szakán kínai
történelmet is tanultam, ezért szerencsés, hogy éppen
hozzám került a film, és rám gondoltak. Óriási örömmel
fogtam bele a fordításba. Természetesen a volt kínai pro-
fesszoromtól is kértem segítséget, hogy biztos legyek pél-
dául a kínai nevek magyar átírásában – ugyanis a feliratot
is én készítettem hozzá. Nagyon élveztem a Mulan fordí-
tását. Jól megírt párbeszédekre mindig öröm szép szöve-

get írni. Hálás munka volt ez számomra. Nem szoktam
egyébként elõre megnézni a filmeket, amiket kapok, mun-
ka közben ugyanis látom még eleget. Elsõre egy nyers szö-
veget írok, ami majd a film szövegének gerincét alkotja.
Külön jelzem magamnak például a szóvicceket és a prob-
lémásabb kifejezéseket is. Aztán szájra írom a szöveget:
figyelni kell például arra, hogy az ajakkerekítések jó he-
lyen vannak-e, illetve hogy akkor ér-e véget a lefordított
mondat, mint amikor az eredeti színész becsukja a száját.
Ugye én ezeket a saját beszédtempómban felmondom,
elpróbálom, hogy biztosan jó lesz-e úgy. Ha tudom elõre,
hogy egy-egy karaktert ki fog szinkronizálni, és annak a
színésznek ismerem a beszédtempóját, azt is igyekszem
figyelembe venni. A munkám során nem ritka, hogy egy-
egy jelenetet akár tizenhatszor is megismételjek ahhoz,
hogy jól passzoljon a szöveg az eredeti szereplõ szájmoz-

gásához. Alapvetõen minden film szövegét megkapjuk
eredeti nyelven, de volt olyan, hogy például bolgár filmet
angol közvetítõnyelven fordítottam. Ehhez egy nagyon
szuper angol nyelvû scriptet kaptunk, amivel teljesen jól
át lehetett adni magyar fordításban is az eredeti bolgár
film mondanivalóját. Azt tudni kell, hogy egy fordító ott-
hon ül egész nap, és ha jól akar keresni, akkor tökéletesen
izoláltan kell élnie. Én rengeteget dolgozom (napi 10–12
órát a hét minden napján), mert a munkák (rövid) határ-
idõsek. Viszont cserébe egész nap filmeket nézek, ami –
valljuk be – nem annyira rossz.

(Szerzõ: Borbély Szabina Niké)

Dittrich-Varga Fruzsina

A LEGJOBBAK KÖZÖTT A SÓSTÓI SKANZEN
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatási és Módszer-

tani Központja ünnepélyes keretek között idén is átadta
a Közösségi Múzeum elismeréseket. 14 közgyûjtemény
részesült e rangos szakmai elismerésben, mely a legma-
gasabb kategória a kritériumok szerint. A díjazottak kö-
zött van a Sóstói Múzeumfalu.

A kitüntetõ címet azon muzeális intézmények vehetik
át, amelyek „közösségi részvételi alapon” mûködnek, vagy

már letették a „társadalmiasítás”
alapjait, azaz bevonják munká-
jukba a helyi lakosságot, civil
szervezeteket, egyéb partnere-
ket. 2020-ban az 50. születés-
napját ünneplõ szabadtéri nép-
rajzi múzeum pályázatát siker
koronázta. Október 9-én a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban vet-
te át dr. Szabó Sarolta múzeum-
igazgató a megtisztelõ, legmaga-
sabb szintû közösségi múzeumi
elismerést.

MINDEN KOROSZTÁLYT MEGSZÓLÍTANAK

– A Sóstói Múzeumfalu tulajdonképpen igyekszik min-
den korosztályt megszólítani a rendezvényeivel, múze-

Elmaradt vagy csak részben jelentkezett a húsvét, pünkösd,
majális, Szent Iván-éj, Tirpák Fesztivál, akár a következõ
Márton-nap szokásos rendezvénye. A hagyományos ele-
meket most új eseménnyel egészítik ki az õszi idõszakban.

– A legközelebbi rendezvényünk október 17-én lesz,
méghozzá a Pásztorok világa a Sóstói Múzeumfaluban. Ez
ugyan egy hagyományos rendezvény, de a múzeumfalu ren-
dezvényei között új programelemnek számít  – tette hozzá
Szabó Sarolta.                         (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Dr. Szabó Sarolta

umpedagógiai foglalkozásaival. Most nyilván a pandémiás
idõszakban az iskolás, óvodás korosztályokat kevésbé tud-
juk elérni, õket az online térben szólítjuk meg – tájékoz-
tatott a kitüntetés kapcsán a múzeumfalu igazgatója.

ÚJ PROGRAMELEMMEL BÕVÜLT

A pandémiás helyzetben nehéz esztendõt élt a sóstói
skanzen, a jubileumi programterv több ponton csorbult.
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Tussal és ecsettel – Zsadányi Zsolt festõmûvész kiállítása.
Megnyitó: október 16. 16:30.  A tárlatot megnyitja: Sipos László
Forster-érmes fotográfus. Megtekinthetõ: november 14-éig.
Helyszín: Pál Gyula Terem (Vay Ádám körút 18.)

Piktor Tanoda – élményfestés. Idõpont: október 18. Hely-
szín: Alvégesi Mûvelõdési Ház (Honvéd u. 41.).

Kanyuk Kincsõ Eszter festménykiállítása. Megnyitó: októ-
ber 19. 15:15. Megnyitja: Nagy Szabina önkormányzati kép-
viselõ. Megtekinthetõ: november 2-áig. Helyszín: Jósavárosi
Mûvelõdési Ház (Ungvár stny. 33.). A belépés díjtalan.

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

Utazók a könyvtárban. Dr. Kührner Éva, a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola fõkönyvtárosa Baran-
golások Örményországban címû vetítettképes elõadása. Idõ-
pont: október 20. 16:30. Helyszín: Móricz Zsigmond könyv-
tár (Szabadság tér 2.).

Emlékezzünk együtt az 1956-os forradalomra. Idõpont:
október 22. 10:00. Program: 10:00 Megnyitóbeszédet mond
Nagy Szabina önkormányzati képviselõ. 10:05 Interaktív ki-
állítás. 10:45 Átsétálnak a temetõbe: koszorúzás az Északi
temetõ fõbejáratánál található 56-os mártírok síremlékénél.
Az emlékmûnél beszédet mond Onderó Szilárd, a Nyírségi
Könyvtár alapító elnöke. 11:05 Koszorúzás a jósavárosi civil
egyesületek nevében (Együtt a Családért Kulturális Egyesület,
A Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Közhasznú
Egyesület, Nyírségi Könyvtár Alapítvány, Egymásért-Családok
Egyesülete). Helyszín: Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Ungvár
sétány 33.). Látogatási idõ: október 29-éig munkanapokon
8:00–16:00.

Halloween Foci Kupa. Idõpont: október 24. 10:00. Hely-
szín: Városi Stadion mûfüves kispályája. 5+1 fõs csapatok je-
lentkezését várják a nyirszolos.szinter@gmail.com címen.

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

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

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

Viseletes babák kiállítás. Az „Aranykapu” Népmûvészeti
Egyesület – mint az Országos Alkotóházak Egyesületének tagja
– bemutatja a Viseletes babák kiállítást, Máthé Ilona pedagó-
gus viselet- és viseletesbaba-készítõ alkotásait. Megtekinthe-
tõ: október 30-ig a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tárban (Szabadság tér 2.).

Kiragadott történetek – a látható és a láthatatlan, Horváth
Kinga grafikusmûvész kiállítása. Megtekinthetõ: november 5-
ig. Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Selyem u. 12.).
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Az Õszi Tárlat október 20-áig még megtekinthetõ a Váci
Mihály Kulturális Központ I. emeletén.

Az idén negyvennégy mûalkotás elõtt szemlélõdhetünk,
amely huszonnégy alkotó munkája. A mûalkotás képi üze-
net, közlési mód, a szín, a vonal, a plasztika eszközeivel.
Ezek közül a legkevesebb a plasztika – alig három –, több
a festmény és legtöbb a grafika. Az Õszi Tárlat üzenettö-
mege a bõség zavarával hat. Érthetõ, hiszen nem temati-
kus; az évszak szépségétõl a vírus félelméig sok minden
szerepel. Ezekrõl és az alkotóktól egy-egy mondat:

Botrágyi Mónika az akvarell áttûnõ színeivel tesz elénk
egy nyári virágtömeget.

Botrágyi Károly színezett grafikái a múzeumokról, a
festõk világáról szólnak.

Borsi Csaba expresszív, víziószerû képei az õszrõl, a
világ dolgairól szólnak.

Csutkai Csaba fény-tan-nyúlványai szokatlan méretek-
kel-nézetekkel gondolkodtatnak.

Erdei Anna digitális kollázsai tömegekrõl szólnak, a drón
jelenlétérõl, a félelmekrõl.

Farkas Anna fényekrõl, fénytörésekrõl fest a kék végte-
len változataival.

Gál Ludmilla kék hangjai egy absztrakt világ kifejezõ-
dése megfejtésre váró elemekkel.

Gnandt Stefan mozgalmas szürreális tájak életképek-
kel és sok mögöttes történéssel.

Havasi Tamás változó rétegmetszetekbe rejt talányos
képzõdményeket.

Homoródi Éva jó és rossz verbális szinonimái mint el-
lentétes tartalmak, magas horizontú kopott tér elszórt masz-
kokkal?

Horváth János két olajképe, a Belváros és a Folyama-
tos változás az elmúlt 25 év rétegei.

Küzmös Enikõ a Júdásfa álma egy víziószerû vörös lá-
tomás azonosítatlan vonalas képzõdmény.

Lukács Gábor konstruktív szemlélettel dokumentált mû-
terembelsõk meleg színekkel, elegáns nagyvonalúsággal,
barna tartományban.

Morvai Tibor ipari szerkezetre hajazó fémkonstrukciót
és két grafikát hozott Ratkó Józsefre emlékezve.

Németh Erika Mai Madonnát festett a gyermek Jézus-
sal.

Porkoláb Éva Pozsonyra emlékezik egy romantikus ab-
lakkal és korláttal.

Szolanics Elvira kerámia emlékoszlopai áttört romanti-
kus hullámzó motívumokkal és szintén áttört ritmikus fe-
lületekkel (csodálatra méltóak).

Szepessy Béla csodálatra méltó, gazdag felületei elbe-
szélések a régmúltról, Balassi Bálintról is.

Székhelyi Edith lélekdobozai az eltûnésekrõl és alaku-
lásokról, rejtelmes terekrõl, gazdag tónusokkal, nagy szug-
gesztivitással hatnak.

Virányi Ferenc délutáni fényeket jelenít meg, nagyon
élményszerûen.

Zsadányi Zsolt Nyíregyházáról rajzolt-festett nagyvo-
nalú formaképzéssel, ismert utca- és épületrészeket.

H. Németh Katalin rajzai könyvlapok ellentétes olda-
lai, a telt és fogyatkozó természetrajza változatos belsõ
tartalmakkal.

Ez az Õszi Tárlat képe szavakban, melyet mindenki szí-
ves figyelmébe ajánlok a személyes megnézésre.

(Szerzõ: H. Németh Katalin grafikusmûvész)

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Levelezzünk! címmel levél-
képkészítõ pályázatot hirdet óvodások,
alsó tagozatosok és családok részére.

Készítsetek képet préselt levelekbõl
szabadon választott témában és küldjé-
tek be munkátokat nagy felbontású kép-

fájl for-
m á t u m -
ban e-
mailben
az mzsk.gyermekkonyvtar@gmail.com címre. Az e-
mailben tüntessétek fel az alkotás címét, a neveteket,
életkorotokat, e-mail-elérhetõségeteket, iskolátok,
óvodátok nevét és címét, valamint a nevezési kategó-
riát. A legügyesebb munkákat beküldõk könyvcsoma-
got nyernek! A képek beérkezési határideje: novem-
ber 6. Eredményhirdetés: november 10.

LEVÉLKÉPKÉSZÍTÕ PÁLYÁZAT

IRODALMI SÉTA

Krúdy Gyula születésének 142. évfordulójára em-
lékezik a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület októ-
ber 21-én 10:00 órakor. Irodalmi séta Krúdy Gyula
nyomában Nyíregyházán, dr. Bihari Albertné vezeté-
sével. Találkozó: Krúdy Gyula szülõháza elõtt (Szent
I. u. 8.).

ÕSZI TÁRLAT 2020
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A SZECESSZIÓ NYOMÁBAN 2.
A nyíregyházi szecessziós épületek Führer Miklós

mellett még Papp Gyula és Szabolcs Ferenc, valamint
Kõrössy Albert Kálmán tervezõasztalain születtek meg.
Mindhárman a magyar szecessziós építészet jelentõs
képviselõi voltak.

Papp és Szabolcs tervezõpárosként tevékenykedett,
épületeik a megye más településein is felfedezhetõk. Elsõ
nyíregyházi alkotásuk, az Általános Hitelintézet terveit
1911-ben készítették el, az majd Király Sándor és Ador-
ján János kivitelezésében épült meg a következõ évben.
A sétálóutca egyik jellegzetes épületérõl van szó, ame-
lyen felfedezhetõ a stílusirányzatra jellemzõ aszimmet-
ria, az ablakok eltérõ mérete és formája, valamint a föld-
szint színes mozaikdíszei, amelyek valószínûleg Róth
Miksa mûhelyében készültek. Figyelemreméltóak még
a kovácsoltvas kapui és a homlokzatán található nõi és
férfi szoboralakok, utóbbi az épület jellegére utaló „Hi-
tel” felirattal a kezében.

Két évvel késõbb szintén az õ terveik alapján kezdtek
hozzá a Nyírvíz Szabályozó Társulat székházának a fel-
építéséhez. 1914-ben egy olyan épülettel gazdagodott
a város, amely ma is díszére válhatna, de a tíz évvel
ezelõtti külsõ felújítás ellenére újra több helyen omla-
dozik a vakolata. Csak remélhetõ, hogy a Róth Miksa
által homlokzatára álmodott allegorikus figurák aranyo-
zott képei még sokáig az ékességei lesznek! Aki beme-
részkedik a belsejébe, még elhanyagolt állapotában is
csodákat láthat, mint pl. a színes üvegablakai vagy a

lépcsõkorlátai. Jó volna, ha ezek is újra fényesen csil-
lognának, mert akkor tudnánk, hogy gazdája és rendel-
tetése van az épületnek!

A Nyírvíz-palotával szemben található Szabolcsi Ag-
rár Takarékpénztárnak már jobb sors jutott. A Kõrössy
Albert tervei alapján 1911-ben tetõ alá hozott épületet
ma is lakják, így azt gondozzák is, legutóbb 2014-ben,
amikor eredeti tervek alapján újították fel. A MESZÖV
egykori székházaként is funkcionáló épület a kék színé-
vel hívja fel magára a figyelmet, de érdemes körbejárni
pl. a gipszbõl készült kör formájú dombormûvei miatt is.


