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Részletek a 14. oldalon.

RALLY EURÓPA-BAJNOKSÁG 2020

FERTÕTLENÍTIK A JÁTSZÓTEREKET

SZERDÁN ÉLETBE LÉPETT A RENDKÍVÜLI JOGREND MAGYARORSZÁGON
A kormány a koronavírus-világjárvány következménye-

inek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész terü-
letére veszélyhelyzetet hirdetett ki, szerdától életbe lé-
pett a rendkívüli jogrend.

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intéz-

kedésekrõl szóló kormányrendelet a kijárási korlátozással
kapcsolatban azt írja, éjfél és reggel 5 óra között minden-
ki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szál-
láshelyén tartózkodni. Azt csak munkavégzés, a munka-
végzés helyére történõ közlekedés, a munkavégzés he-
lyérõl a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szál-
láshelyre történõ közlekedés céljából lehet elhagyni, vagy
ha egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kár-
ral fenyegetõ helyzet áll fenn, illetve életvédelmi céllal.

CSAK MINDEN HARMADIK HELYEN
A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedésekkel

kapcsolatban a kormányrendelet azt írja, tilos olyan ren-
dezvényt szervezni, tartani, olyan rendezvényen tartóz-

kodni, amely „rendszeresen vagy meghatározott alkalom-
ból, illetve idõpontban tartott, nyilvános, valamint nem
nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élõ elõadás út-
ján nyújtott zeneszolgáltatást fõszolgáltatásként nyújt” és
amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülõhellyel ren-
delkezni. A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a
mozielõadásokra, a nem nemzetközi sportrendezvényekre
vonatkozó új szabály, hogy ezeket ugyan meg lehet tarta-
ni, de a nézõterén a nézõk – a páholyok kivételével – csak
minden harmadik ülõhelyet foglalhatják el, két nézõ között
két ülõhelyet üresen kell hagyni és a közvetlenül egymás
mögötti ülõhelyeket nem foglalhatják el. Az egymás mel-
lett és a különbözõ sorokban ülõk között is lehetõség sze-
rint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani. A 1,5 méteres
távolságot meg kell tartani a páholyokban, a létesítmény
területén, a kulturális vagy sportrendezvények szünetében,
valamint a helyszínen található vendéglátóüzletben is.

A RENDÕRSÉG ELLENÕRZI
A járványügyi készültségi idõszak szabályai – így

például a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet
idején is fennmaradnak, a nemzetközi sportrendezvé-

nyekre ezek, valamint a nemzetközi szövetségek elõ-
írásai alkalmazandók. A muzeális intézményekrõl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
szóló törvényben meghatározott kulturális intézmé-
nyek látogathatók, de a látogatók kötelesek egymástól
1,5 méter távolságot tartani. A szabályok betartását a
rendõrség ellenõrzi.

NEM KELL PARKOLÁSI DÍJAT FIZETNI
A tömegközlekedéssel kapcsolatban a kormányren-

delet elõírja, hogy Budapesten, valamint a megyei jogú
városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást vég-
zõ gazdasági társaságok november 5-éig kötelesek já-
ratsûrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 és
délelõtt 9 óra közötti, valamint 15 és 19 óra közötti idõ-
szakokra. A járatsûrítési tervet Budapest Fõváros Kor-
mányhivatala, illetve a megyei jogú város illetékessége
szerinti megyei kormányhivatala hagyja jóvá. A kor-
mány döntött arról is, hogy nem kell parkolási díjat fi-
zetni a járvány terjedésének megelõzése érdekében.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Forrás: MTI

Fotó: Trifonov Éva
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Külön koncepciót építenek ki Nyíregyházán a fiatalok
helyben tartására és vonzására, ennek érdekében a város
csatlakozott a Duna Transznacionális Együttmûködési
Program egyik projektjéhez is. A megyeszékhelyen jelen-
leg 3300 az álláskeresõk száma, a fiatalok nagy része
pedig rendelkezik valamilyen felsõfokú szakképesítéssel.
Fontos viszont biztosítani számukra a minõségi szórako-
zást, az elérhetõ lakhatási lehetõségeket és a versenyké-
pes jövedelmet.

Összetett és bonyolult feladat a fiatalok megtalálása és
helyben tartása, nemcsak Nyíregyházán, hanem más vá-
rosokban is Északkelet-Magyarországon, így például Mis-
kolcon és Debrecenben is. A szabolcsi megyeszékhelyen
egy külön koncepciót alakítanak ki erre a feladatra, azzal
a céllal, hogy Nyíregyháza úgynevezett tehetségbarát vá-
ros legyen. – Komplex városfejlesztési megközelítésre van
szükség. Nem elegendõ az, hogy minõségi munkahely,
versenyképes fizetések vannak, hanem kell hozzá, hogy
megfelelõ kulturális és szórakozási lehetõségek legyenek,
minõségi, de megfizethetõ lakhatási lehetõség, erõs helyi
közösség – közölte Kézy Béla, a MEGAKOM Stratégiai
Tanácsadó Iroda ügyvezetõje.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS,
FELMÉRÉSSEL

Nyíregyháza egy jó hely ezekhez a célokhoz, de fon-
tos, hogy a fiatalok is így gondolják ezt – hangzott el egy
keddi, a Technológiai Transzferközpontban tartott foglal-
koztatási fórumon. Nyíregyháza egy Tehetségmágnes nevû
projektben is részt vesz, ahol sok más európai várossal
közösen dolgoznak azon, hogy hogyan lehet a fiatal te-
hetségeket helyben tartani vagy visszahívni. Ennek elsõ
lépése a helyzetkép megalkotása, valamint elindítottak egy
kérdõíves online felmérést a fiatalok körében, hogy az érin-
tettek mondják el, mire lenne szükségük. A középiskolák-
kal is felvették a kapcsolatot, az intézmények segítségével
látják azt, hogy milyen fiatalokra lehet építeni a terveket.

INNOVATÍV GONDOLKODÁS

A tehetséges fiatalok alatt nemcsak a diplomásokat ér-
tik, az innovatív gondolkodás és a nyitottság a két legfon-
tosabb jellemzõje a tehetséges fiataloknak. – Egy-egy ki-
hívás megoldását lehet, hogy másképp látja egy gimna-

TALENTMAGNET PROJEKT NYÍREGYHÁZÁN
A FIATALOK HELYBEN TARTÁSA ÉS VONZÁSA A CÉL

zista, egy szakképzési rendszerben tanuló és másképp az
egyetemi hallgató. Viszont, hogy a hármuk jövõképét és
elképzelését összerakjuk, akkor abból kijöhet valami olyan,
ami ténylegesen megoldást kínál – tette hozzá Bartók Dá-
vid, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

PARTNER AZ ÖNKORMÁNYZAT

Nyíregyházán nem az a probléma, hogy nincsenek te-
hetséges fiatalok, sokkal inkább az, hogy más városban
folytatják felsõfokú tanulmányaikat és nem költöznek utá-
na haza. A keddi foglalkoztatási fórum célja többek kö-
zött az volt, hogy a munkalehetõségekrõl is egyeztesse-
nek a résztvevõk. A város polgármestere kiemelte, a fej-
lesztésekben mindig partner az önkormányzat. – Ha az
elmúlt évtizedre visszatekintek, 9-10 százalék között volt
a munkanélküliség, ami lement 3,5-re. Most a járvány miatt
kicsit emelkedett, de nem veszélyesen, négy százalék fö-
lött van egy kicsivel, de azt gondolom, ez visszaszorítható.
Az önkormányzat befektetésösztönzési stratégiája arra irá-
nyul, hogy ne csak az itt lévõ cégek fejlesszenek, hanem
jöjjenek olyan új befektetõk, akik munkahelyteremtõ beru-

HAMAROSAN ELSTARTOL NYÍREGYHÁZÁN IS
A ZÖLD BUSZ MINTAPROJEKT

Nyíregyháza az egyik szerencsés város a nyolc
közül, amelyik részt vehet a Zöld Busz Mintapro-
jektben. Debrecen és Békéscsaba után itt áll szolgá-
latba egy száz százalékban elektromos meghajtású
busz. A programhoz kapcsolódik egy installáció is,
amely egy héten keresztül lesz látható a Kossuth
téren.

Egy hét múlva már a nyíregyháziak is tesztelhetik
az új, teljesen elektromos buszt, hiszen Nyíregyháza
is részt vesz a Zöld Busz Mintaprojektben. A program
célkitûzése elektromos buszok helyi közlekedésbe
történõ beillesztése demonstrációs céllal a vidéki nagy-
városokban, tapasztalatgyûjtés a jármûbeszerzés és
-használat, valamint az infrastruktúra-kiépítés és töl-
tés terén. A Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt-
ben való részvételhez a Magyar Állam 56 millió forint
támogatást nyújt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának. Nyíregyházán egy hónapon keresz-
tül térítésmentesen tesztelheti az utazóközönség az
e-buszt. A Kossuth térre pedig érkezik egy látványos
installáció, mely öt napig lesz látható, és a környezet-
barát jármûvek fontosságára hívja fel majd a figyelmet.

házásokat végeznek, fõleg olyanokat, amelyek a szakkép-
zett nyíregyházi fiataloknak szimpatikus és itt tartja õket
Nyíregyházán – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

SEGÍTSÉG A FIATALOKNAK

A megyebeli regisztrált álláskeresõk körülbelül húsz szá-
zalékát teszik ki a 25 év alatti fiatalok. Az õ elhelyezkedé-
süket különbözõ programokkal, hazai és európai uniós for-
rásokból igyekeznek segíteni. – Természetesen tudjuk, hogy
nem könnyû a helyzetük, hiszen fiatalon kerültek ki az is-
kolákból, kevés tapasztalattal rendelkeznek, ugyanakkor
tudjuk azt is, hogy a munkáltatóknál a szakmai végzettség
mellett a szakmai tapasztalat is fontos. Próbáljuk õket kü-
lönbözõ eszközökkel segíteni, hogy kedvezõbb feltételek-
kel tudjanak elhelyezkedni a munkáltatóknál. Az egyik ilyen
friss program október 18-tól indult: 5 hónapig a bér és járu-
lék 50 százalékát támogatja, de maximum százezer forin-
tot – mondta dr. Nagy Ervin, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Fõosztályának vezetõje.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Fotó: MTI/MTVA
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DIGITÁLIS MUNKAREND
Tizennyolc diák és tizennégy tanár kapta el a koronavírust, ezért keddtõl távoktatásra

állt át a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium.
Az intézményben október közepén regisztrálták az elsõ pozitív dolgozókat, mostanra
azonban a tantestület 13 százaléka fertõzõdött meg, ami már veszélyezteti a jelenléti
oktatás megtartását. A várhatóan november 13-ig tartó intézkedés az iskola valamennyi
évfolyamát érinti.

OLVASÓI LEVÉL

GONDOLATOK A COVID-19
KÓRHÁZI ÁPOLÁSÁHOZ

Szeretném elõre bocsájtani, elnézést kérek, ha nem pontos, szakszerû megfogal-
mazást használok, mivel hétköznapi ember vagyok, aki átesett a víruson, s 10 nap
kórházi kezelésen.

Miért is írok most néhány sort?
A hálámat nem tudom másként kifejezni különösen az Ápolási Igazgató Asszony-

nak, valamennyi orvosnak, szakápolónak, ápolónak, beteghordónak, takarító sze-
mélyzetnek, konyhai dolgozónak, biztonsági õrnek, szóval a Nyíregyházi Jósa And-
rás Oktatókórház valamennyi dolgozójának. Sorolhatnám most itt a közvetlen kezelõ
orvosaim, ápolónõk, szakápolók neveit, de az összes dolgozónak köszönettel tarto-
zunk, nem csak a saját, de nagyon sok betegtársam nevében.

A klasszikus tünetek jelentkezése után, különösen magas láz és gyengeség, házior-
vosomnál jelentkeztem telefonon, s másnap már jött a tesztelõ autó. Tehát nem na-
pok után, hanem az elõre megadott idõpontban jött a mentõ! Fontos, hogy tartsuk be
a mintavétel elõtt 2 órával már ne együnk és ne igyunk!

2 nap múlva állapotom rosszabbodott, lázam közel 40 fokos volt, iszonyú gyenge
lettem. A protokollt betartva hívtam a háziorvosom, aki megrendelte a mentõt a kór-
házi szállításhoz.

Bekerültem a Covid Ambulanciára, ahol szembesültem a túlterheltséggel, ágyat
nem tudtak biztosítani, minden erõmet összeszedve, lázasan egy széken ülve türel-
mesen vártam a vizsgálatokra. Ami szervezetten megy is, csak szerintem sokan jön-
nek be utcáról, azért, hogy tesztet csináltassanak, s ezáltal nehezítik a valóban bete-
gek ellátását. Ezért ültem én is a széken. Aki önszántából jön be, az lehet, hogy
betegen fog kimenni! A betegeknek ásványvíz, mûanyag pohár van kirakva, amíg vára-
koznak a vizsgálatokra, ami nagyon fontos! Az Ambulancián egy helyen van az orvosi,
a labor és röntgen vizsgálat is, nem kell a beteget hurcolni. Már itt megkezdik a „gyó-
gyító munkát”, hiszen a lázam csillapították, oxigénpalackot kaptam, igaz még mindig
a széken ülve, de ezt hangsúlyozom még egyszer a túlterheltség miatt van, mivel
igazából olyanok is megfordulnak, akiknél más szintû ellátás is elegendõ lenne.

Tüdõgyulladásom miatt indokolt volt az osztályos felvételem. Utólag tudtam meg
a betegek állapotához igazítják a szakellátást, intenzív (itt vannak a lélegeztetõ gé-
pen kezelt betegek is), súlyos, középsúlyos és a már gyógyulóban lévõk ellátását
biztosító osztályok, épületek, tömbök. Mindenki számára van ágy, mindenkit ellát-
nak az állapotának megfelelõen, senki nem veszi el a másik beteg elõl az oxigént.
Senki ne pánikoljon, ne keltsen rémhíreket, biztosítva van az ellátás!

Szeretnék néhány gondolatot írni arról az erõn feletti, áldozatos munkáról, amit
valamennyi dolgozó tanúsít: szigorúan beöltözve védõruhába (alatta a saját ruha)
overall, 2 szájmaszk, elõtte a plexi álarc, védõszemüveg (a saját szemüvegük felett)
védõsapka, a cipõjükön védõcipõs tasak, legalább 1 pár gumikesztyû. Szóval csak a
szemük látszik ki a gyakran párás szemüveg alól. Nemcsak a saját egészségük, ha-
nem miattunk betegek miatt is betartják a szigorú szabályokat! Gondoljunk bele ne-
künk milyen nehéz akár fél óra bevásárláshoz maszkot viselni, már leizzadunk, fulla-
dunk. Nekik napi 12 órát, sõt ügyeletben akár 24 órát kell ebben a „szaunazsákban”
dolgozni! A védõruházat még nehezebbé teszi munkájukat! Ennek ellenére minden-
kihez türelmesek, lelkiismeretesek, hivatástudattal bírnak, mindenkit egyformán ke-
zelnek. Mindenki megkapja az állapotának megfelelõ kezelést! Ne kritizáljuk az egész-
ségügyet, s különösen szülõvárosom Nyíregyháza betegellátását! Kérem ezt azért,
mert részese voltam, saját bõrömön tapasztaltam. Igen, mint minden feladatban le-
hetnek hibák, de azt tudják kezelni! Lehet egy osztályon vasárnap estére elfogyott a
tiszta lepedõ, de másnapra már ott van a tiszta! Gyakran azok írják le a negatív
dolgokat, akik meg sem tapasztalták.

Tovább folytatva még az ellátáshoz tartozik, hogy az ásványvizet, szívószálas gyü-
mölcslét biztosítják a betegeknek a napi reggeli, ebéd és vacsorán túlmenõen. Nem
kell azon aggódni, hogy még vizet sem tud a beteg inni, annyit adnak, amennyit kér!
Az is szervezetten van megoldva, hogy a betegnek tiszta ruhát, tisztálkodási szereket,
újságot, gyümölcsöt egyéb élelmiszert juttassanak be a hozzátartozók. Minden nap
10 órától 17 óráig lehet a csomagot leadni a portán, ráírni a beteg nevét, s hol melyik
osztályon, emeleten, kórteremben tartózkodik. Aznap eljuttatják a csomagot és min-
den benne van, amit küldenek! A leadáskor alá kell írni egy ívet a küldõ személynek.
Természetesen érték, telefon, laptop, pénz stb. nem küldhetõ be.

A szervezett ellátásnak, az alkalmazott terápiának köszönhetõen a bekerülésemet
követõ 4. napon a súlyos részlegrõl már az ún. „hazamenõs” részlegbe kerülhettem,
állapotom folyamatosan javult, lázam nem volt. Még el kell mondanom, hogy tablet-
tával kezelt cukorbeteg vagyok és magas a vérnyomásom. Ezen rizikófaktorok elle-
nére a vérnyomásom végig rendben volt, nem ingadozott, s a vércukorszintem is
stabil volt. Ha az alapbetegség kezelve van és igen is figyel rá a beteg, s betartja az
elõírásokat (én rendszeresen járok cukorgondozóba, ellenõrzöm a vércukor szinten,
igyekszem az étkezésre, mozgásra figyelni) a koronavírus is kezelhetõ! Összességé-
ben 10 napot töltöttem kórházban, s a pozitív PCR mintavételemet követõen a 10.
napon a SARS-CoV-2rt PCR már negatív eredményû lett!

Ezt köszönhetem a fentiekben részletezettek szerint a Jósa András Oktatókórház
szervezett ellátásának, valamennyi dolgozójának és természetesen saját magamnak,
mert le akartam gyõzni!

Két napja vagyok itthon, s remélem néhány gondolatommal, tapasztalatommal
elûztem mások aggódását, s megerõsítettem azt, hogy bízzunk az egészségügyben!

 
Nyíregyháza, 2020. október 31.           

Sipos Gyöngyi

SZIGORÍTÁSOK ÉS
HATÓSÁGI ELLENÕRZÉSEK

A Polgármesteri Hivatal kereskedelmi hatósága a rendõrséggel együttmûködve szep-
tember 22-étõl folyamatosan végzi a hatályos maszkviselési szabályok betartásának
ellenõrzését a városban mûködõ vendéglátóüzletekben, nagyobb kereskedelmi köz-
pontokban – tájékoztatta szerkesztõségünket az operatív munkacsoport.

Hétfõtõl újabb szigorítás lépett életbe a vendéglátó- és szóra-
kozóhelyeken a maszk kötelezõ használatára vonatkozóan.

A Kormányrendelet értelmében:
„Az olyan üzletben, amelyben kiegészítõ tevékenységként ven-

déglátó tevékenységet is folytatnak, az ott megvásárolt étel és ital
elfogyasztásának idõtartama alatt nem kell a maszkot viselni. A
vendéglátóüzletben vendégként tartózkodó személy a vendéglá-
tóüzlet asztalánál ülve, vagy ha a vendéglátóüzletben az ott meg-
vásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nemcsak asztalnál ülve tör-
ténhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának idõtarta-
ma alatt nem köteles a maszkot viselni.”

Ez tehát azt jelenti, hogy a bevásárlóközpontok étkezdéiben – a tényleges étkezés és az
ital elfogyasztásának idõtartamától eltekintve – folyamatosan viselni kell a szájat és orrot
eltakaró védõeszközt. Az éttermekben is csak az étkezés, italfogyasztás idejére vehetõ le
a maszk és a legkisebb büfékben is kötelezõ azt a személyzetnek is viselni. A szabályok
betartatása a vendéggel az adott hely üzemeltetõjének a kötelessége, ami azt jelenti, hogy
a vendéget fel kell szólítania a maszk használatára. Ha ez nem jár eredménnyel, a vendé-
get távozásra szólítják fel. A rendõrség és a kereskedelmi hatóság is ellenõrzi a szabályok
betartását és a korábbinál súlyosabb büntetéseket alkalmazhatnak. A legenyhébb szank-
ció a figyelmeztetés, azonban a hatóság 100 000 forinttól egymillió forintig terjedõ bírsá-
got is kiszabhat és az üzletet akár 1 naptól 1 évig terjedõ idõtartamra is bezárathatja.

Az operatív munkacsoport továbbra is kér mindenkit a védelmi intézkedések felelõsség-
teljes betartására magunk és embertársaink egészségének megóvása, a vírus terjedésének
lassítása érdekében. A csoportos összejövetelek, bulik szervezése nem ajánlott a járvány-
helyzetben, hiszen azok tovább növelik a kontaktusok számát és a fertõzõdés lehetõségét.
(A közlemény teljes terjedelmében a nyiregyhaza.hu weboldalon olvasható el.)

Dr. Kovács Ferenc polgármester megbízásából:
dr. Kása Brigitta aljegyzõ,

az operatív munkacsoport vezetõje

KÖTELEZÕ MASZKOT VISELNI
Dr. Kovács Ferenc polgármester október 31-étõl elrendelte a kötelezõ maszk-

használatot a NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett piacokon.

Tekintettel arra, hogy a védõtávolság megtartása a forgalmasabb idõszakokban ne-
hezen tartható be, azt kérte, a társaság kötelezõ jelleggel írja elõ a maszkhasználatot, a
piacok egész területén, kiterjesztve azt a szabadtéri területekre is. Emellett a piacok
kiszolgálópultjait és bútorzatait fokozottan fertõtlenítsék, a kiszolgálópultok, árusok el-
helyezését oly módon oldják meg, hogy megtartható legyen a védõtávolság a vásárlók
között. Gondoskodjon az intézkedések betartatásáról, és a szigorúbb szabályokról a
látogatókat figyelemfelhívó táblákkal és más helyben szokásos módon tájékoztassa.
Dr. Kovács Ferenc továbbra is kiemelt feladatként jelölte meg a városüzemeltetõ cég
számára az utcabútorok, játszóterek, kültéri sporteszközök rendszeres fertõtlenítését.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai szerdán reggel a Szabadság téri utcabútorokat
fertõtlenítették
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MEGNYÍLT A RIPPL-RÓNAI-KIÁLLÍTÁS
A JÓSA ANDRÁS MÚZEUMBAN

Megnyílt a Jósa András Múzeumban a Rippl-Rónai-ki-
állítás. 160 alkotás, három teremben, négymilliárdos biz-
tosítási értéken várja a látogatókat 2021. március végé-
ig. A tárlat a mûvész mind a hat korszakából mutat be
jelentõs alkotásokat, amelyek között Medgyessy-szobrok
is megtekinthetõk.

Az ország több részébõl, nyolc múzeumból és magán-
gyûjtõktõl szerezték be azt a 160 alkotást, amelyek 2021.
március végéig tekinthetõk meg egyben a nyíregyházi Jósa
András Múzeumban. Ekkora kiállítást se Magyarországon,
se Európában nem rendeztek még a festõ képeibõl, amely
megismételhetetlen, és több szempontból is különleges-
nek számít – mondta el a szerdai megnyitón dr. Rémiás
Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója.

– A kiállítást életmû-kiállításnak is tekintjük, hiszen
Rippl-Rónai Józsefnek hat korszaka volt, és mind a hat
korszak jelentõs alkotásaiból tudunk itt képeket bemu-

tatni. A földszinti kiállítás Antal-Lusztig magángyûjtemé-
nyébõl adódott össze, 69 festménnyel rendelkezik a ma-
gángyûjtõ, 8 múzeum és más magángyûjtõ anyaga pe-
dig a fenti teremben tekinthetõ meg, korszakolva, idõ-
rendben.

BIZTONSÁGI SZEMPONTOKNAK IS MEGFELEL
A kiállítás megnyitóján dr. Kovács Ferenc polgármester

elmondta, a földszinti kiállítóteret idén alakította ki az
önkormányzat saját forrásból, amely korábban egy régé-
szeti raktárként mûködött. Ez a legnagyobb alapterületû
helyiség a múzeumban, amelyet úgy terveztek, hogy egy
ilyen különleges kiállítás biztonsági szempontjainak is
megfeleljen, és amely még számos további különlegesség
otthonául szolgálhat.

– Több éve elkezdtük azt a nagyívû programot, amely
keretében a magyar kultúrában jelentõs alkotók, mûvé-
szek munkáit mutatjuk be. Ennek része volt a Seuso-kin-

csek kiállítása, a Munkácsy, majd legutóbb a Szinyei
Merse-tárlat, amelyet most Rippl-Rónai követ, és amelyet
tovább szeretnének folytatni a következõ években is. És
attól is különleges ez a kiállítás, hogy ennyire sok ember
közremûködése és összefogása szükséges hozzá, hogy
létrejöhessen. Ezért is döntöttünk amellett, hogy megnyit-
juk ezt a kiállítást, hiszen a következõ két-három évben
nem lett volna lehetõség ennyi helyrõl ekkora anyag-
mennyiséget egy helyre összehozni.

A KULTURÁLIS NEGYED ÉKKÖVE LEHET
A polgármester hozzátette, a Kulturális Negyed egyik

ékköve lehet a jövõben a Jósa András Múzeum. A Rózsa-
kert Szabadtéri Színpad felújítása, a Kállay-kúria megnyi-
tása és a Szindbád jövõ februári átadása után a múzeum
infrastrukturális fejlesztése is folytatódhat, amely további
lehetõségeket nyit majd az intézmény számára.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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NAPELEMEK AZ ÚJ USZODÁBAN
50 kilowattos napelemes rendszer segíti a mûködést

az új Városi Uszodában. Jelenleg a 90 napos próbaüzem
felénél tartanak a sportlétesítményben, a medencéket az
úszók és a pólósok használják. Az épület körül elkezdõ-
dött a parkosítás is.

Félúton tart a próbaüzem Nyíregyháza új uszodájában,
az épület falain belül és kívül is folyamatos még a munka
és a fejlesztés. Ezek egyike, hogy két hete már folyamato-
san termeli az energiát a napelemes rendszer. A sportléte-
sítmény teraszán egy 50 kilowattos rendszer segíti az uszo-
da mûködését.

ZÖLD SZEMLÉLET
Kõhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyve-

zetõje kiemelte, a beruházás során a megújuló energia-
források nagy hangsúlyt kaptak, így például a múlt heti
napsütéses idõben is folyamatos volt a környezetbarát ener-
giatermelés. A parkosítást is elkezdték az uszoda terüle-
tén, ezt korábban a járványhelyzet, majd a nyári meleg
miatt kellett felfüggeszteni, így csúsztak át a munkálatok
novemberre. A növények beültetése folyamatos, az épü-
let körül pedig füvesítik a területet.

JÓ A VÍZMINÕSÉG

Egy uszodában elengedhetetlen kérdés a víz minõsége,
melyet naponta háromszor ellenõriznek, a hatósági akkre-
ditált vízmintán túl is. A számítógépes rendszer az adatok

fényében adagolja a szükséges vegyszereket. – A kilenc-
ven napos próbaüzemben folyamatos adatszolgáltatási kö-
telezettségünk van a hatóságok irányába, a legfontosabb a
vízminták leadása, melyekrõl nagyon jó visszajelzések van-
nak. Az elsõ benyomásaink azok, hogy minden rendben
zajlik az uszodában a tesztüzemben – nyilatkozta Kõhalmi

Hideg és fagyveszély, szigeteljék a
vízmérõ aknákat és a fedlapokat

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. felhívja Tisztelt Fel-
használói figyelmét, hogy cselekedjenek
idõben, és kerüljék el a hideg hatására be-
következõ vízmérõ-meghibásodás helyre-
állításának, illetve a vízelfolyás miatt je-
lentkezõ, magasabb vízdíjszámlának a
költségeit. A hatályos jogszabályok sze-
rint ugyanis az elfolyt vizet, a mérõcsere
költségeit, valamint a vízmérõt a felhasz-
nálóknak kell megfizetnie, mivel a törvény
elõírja, hogy kötelesek a vízmérõ fagy el-
leni, megfelelõ védelmérõl gondoskodni.

Mit tegyenek felhasználóink, hogy el-
kerüljék a hideg okozta jelentõs károkat
és vízveszteségeket?

Mindig a vízmérõakna födémet és a
fedlapot szigeteljék, ne magát a víz-
mérõt.
A szigetelõanyag kiválasztásánál alap-
vetõ szempont, hogy nedvesség ha-
tására ne veszítsen a szigetelõképes-
ségébõl. Például az átnedvesedett
ruha, paplan, régi kabát a szigetelõ
hatásának kb. 80%-át is elveszítheti!
Magyarország területén az 5 cm vastag
hungarocell szigetelés már megfelelõ
védelmet tud nyújtani. Ez egyrészt pénz-
tárcabarát, egyszeri befektetéssel több
évtizedre szól, másrészt magának a
vízmérõnek a cseréjét, esetleges javí-
tását és leolvasását sem akadályozza.
A pincében és a zárt helyen lévõ víz-
mérõk, vízvezetékek esetén ellen-
õrizzék a pinceablak épségét, szige-
telését, és tartsák az ablakot zárva.

Javasoljuk, hogy a hideg beálltáig
rendszeresen ellenõrizzék, nincs-e
víz az aknában, és a fedlap is jól le
van-e szigetelve és zárva.
Szigeteljék, vagy ennek hiányában
idõben víztelenítsék a falakon kívül
lévõ, illetve a nem kellõen szigetelt
vízvezetékeket is.

Mi a teendõ a nem lakott épületek ese-
tében?

A télen nem használt ingatlanokat
víztelenítsék. Nyissák meg a kerti
csapot, majd zárják el a téli elzárót.
Az aknát ott is szigeteljék, mivel a
vízmérõben a víztelenítést követõen
is maradhat víz.
A fagycsap meghibásodása esetén
gondoskodjanak annak soron kívüli
cseréjérõl.
A kerti csap lezárását körültekintõ-
en végezzék, ügyeljenek a fagycsap
teljes elzárására!

Amennyiben megteszik a szükséges
óvintézkedéseket, a hideg és a fagy felen-
gedtével is ép és jól mûködõ vízmérõk-
kel fognak az aknákban/pincékben talál-
kozni.

Bõvebben: www.nyirsegviz.hu.

Richárd. A terheléses próbaüzem részeként mindkét me-
dencét használni kell az uszodában, így a Nyíregyházi Sport-
centrum és az Aqua Sport Egyesület sportolói reggel és dél-
után edzenek az uszodában, napközben és éjszaka pedig
folyamatos a medencék takarítása és a gépészet tesztelése.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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Bizottsági elnököket választottak, elfogadták a „Zöld
Busz” program megállapodásáról és a további fejlesztései-
rõl szóló elõterjesztést a múlt csütörtöki közgyûlésen. Emel-
lett volt elõterjesztés lakásotthonok kérdésérõl, és tájékoz-
tató a tankerületi és szakképzési centrumos iskolákról.

Rendhagyó módon, néma fõhajtással, tiszteletadással
kezdõdött az októberi közgyûlés a polgármester felhívá-
sára. Életének 67. évében elhunyt dr. Adorján Gusztáv, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház fõigazgatója, önkormányzati képviselõ, a
FIDESZ-KDNP frakcióvezetõje.

KÖZGYÛLÉS: INDULHAT A „ZÖLD BUSZ” PROGRAM

ÚJABB SPORTPARKOK

A két közgyûlés között történtek összefoglalójával kezd-
te meg a munkát a közgyûlés, majd a kisfilmet a polgár-
mester szóban is kiegészítette. Dr. Kovács Ferenc ismer-
tette: a Nemzeti Szabadidõs-Egészség Sportpark Program
keretében megvalósuló 9 sportpark és 2 futókör munkate-
rületeinek átadása 7 helyszínen már megtörtént. A mun-
kálatok ütemterv szerint november 9-én kezdõdnek meg
és várhatóan 2021 májusában fejezõdnek be.

MINDEN ÓVODA FELÚJÍTVA

– További jó hír, hogy az orosi Nefelejcs óvodában befe-
jezõdtek a kivitelezési munkálatok, a mûszaki átadás-átvé-
teli eljárás október 22-én sikeresen le is zárult. Ezzel, ígére-
tünkhöz híven, az elmúlt 7 év alatt Nyíregyháza valamennyi,
mind a 34 óvodáját korszerûsítettük, és a kórház területén
építettünk is egy újat – mondta a polgármester.

VITA NÉLKÜL

A polgármester az egyik napirend kapcsán megje-
gyezte, a frakciók elõzetes megbeszélésének eredmé-
nyeként kegyeleti okokból nem volt nyílt színi vita
egyik napirend kapcsán sem, azokat a bizottságok-
ban már korábban megtették.

VÁLTOZÁSOK

Ezt követõen a közgyûlési bizottságok elnökeinek meg-
választásáról döntöttek. Dr. Adorján Gusztáv a Gazdasá-
gi és Tulajdonosi Bizottság elnöke volt. A bizottság mûkö-
dõképességének biztosítása érdekében Halkóné dr. Ru-
dolf Éva önkormányzati képviselõt választották meg el-
nöknek, akit a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizott-
ságból visszahívtak, a helyére pedig dr. Rákóczi Ildikót
választották.

JÖHET A ZÖLD BUSZ

Nyíregyháza MJV és a Volánbusz Zrt. között a „Zöld
Busz” program keretében történõ szolgáltatás megállapo-
dásáról is szavazott a képviselõ-testület. Az önkormány-
zat sikeresen pályázott a Zöld Busz Demonstrációs Min-
taprojektben való részvételre, mely egy 100 százalékos
támogatási intenzitású program. Ennek keretében lehetõ-
ség van egy elektromos buszok töltésére alkalmas töltõál-
lomás kivitelezésére, kommunikációs és marketingkam-
pány támogatására, valamint a jármûvek menetrendi for-
dákba történõ beillesztésére. A megállapodás további célja,
hogy tesztüzem járat indulhasson Nyíregyháza teljes köz-
igazgatási területén.

400 MILLIÓBÓL FEJLESZTETT
A TANKERÜLET

A közgyûlés egyhangúlag elfogadta a Nyíregyházi Tan-
kerületi Központ 2020/2021-es tanévének indításáról szóló
tájékoztatóját, amelyben ismertették, az iskolák protokollt
kaptak a járvány elleni védekezést segítõ teendõkrõl. Az
EMMI ajánlása alapján elkészültek a járványügyi készen-
lét idejére vonatkozó iskolai intézkedési tervek, melyek
eredményeként a tankerület iskoláinak át kellett szervez-
niük a hétköznapi mûködésüket. Beszámoltak továbbá
arról is, hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ 2019.
szeptember 1-tõl 2020. augusztus 31-ig közel 400 millió
forintot fordított hazai forrásból a fenntartásában mûködõ
nyíregyházi köznevelési intézmények fejlesztésére.

7000-EN AZ NYSZC-BEN

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum tevékenységérõl
és a 2020/2021-es tanév indításáról szóló tájékoztatását
is elfogadta a képviselõ-testület. Ennek alapján kiderült,
2020 szeptemberében közel 7000 diák kezdte meg ta-
nulmányait a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskolái-
ban, közülük 1700 kilencedikes. Õk már tudatosan vá-
lasztották a megújult szakképzést. Beszámoltak ezek
mellett a szakképzési centrum stratégiai céljairól és a
jövõt illetõ feladatairól is, valamint ismertették a szak-
képzés új rendszerét és a folyamatban lévõ pályázato-
kat, beruházásokat is.

A LAKÁSOTTHONOKRÓL

Az ezt követõ napirendi pontban elfogadták a Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ
lakásotthonok helyzetérõl szóló tájékoztatót is. A rendel-
kezések alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és így
Nyíregyházán két fenntartó mûködtet gyermekotthont és
lakásotthonokat, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigaz-
gatóság, valamint a Nyíregyházi Egyházmegye. A tájékoz-
tató anyagban bemutatták a gyermekvédelmi szakellátás
helyzetét, továbbá ismertették, hogy a gyermekotthoni el-
helyezésnek milyen hatásai vannak Nyíregyháza városá-
ra, milyen problémákat érzékel az önkormányzat, és erre
vonatkozóan milyen megoldásokat kereshetnek. Ezek
mellett az elõterjesztés további javaslatokat fogalmaz meg
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról.

GYÓGYSZERTÁR LÉTESÜLHET

A közgyûlés hozzájárult a Simai út 40. szám alatti
fiókgyógyszertár létesítéséhez, amely a lakosság jobb
ellátását szolgálja majd a városrészben.

Az ülésezést követõen Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyûlése közmeghallgatást tartott, a járványügyi sza-
bályok betartásának figyelembe vételével.

(Szerzõ: Fehér Attila)

„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belõle több és most sem él
s mint fán se nõ egyforma-két levél,
a nagy idõn se lesz hozzá hasonló.”

(Kosztolányi Dezsõ)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza Megyei Jogú

Város Önkormányzata, a Debreceni Egyetem,
a Tiszántúli Református Egyházkerület és a

Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
fájdalomtól megrendülten tudatja, hogy

DR. ADORJÁN GUSZTÁV TAMÁS
fõigazgató, önkormányzati képviselõ, egyházkerületi

fõgondnok, Nyíregyháza díszpolgára
2020. október 21-én életének 67. évében

örök nyugalomra tért.

Búcsúztatására a református egyház szertartása szerint
2020. november 11-én, szerdán 12 órakor kerül sor a

nyíregyházi Északi temetõ fõravatalozójában
(Nyíregyháza, Pazonyi út 5.).

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a Debreceni Egyetem,

a Tiszántúli Református Egyházkerület és a
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség

dr. Adorján Gusztáv Tamást saját halottjának tekinti,
és osztozik a család gyászában.

Szeretete és emlékezete legyen áldott!

„A jó cselekvésében pedig
ne fáradjunk el,
mert a maga idejében aratunk majd,
ha meg nem lankadunk!”

(Gal 6,9)

A képviselõk és dr. Kovács Ferenc polgármester az egy-
perces csendet követõen virágokat helyeztek dr. Adorján
Gusztáv üresen maradt képviselõi helyére.
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A SÓSTÓI-ERDÕ HÉTKÖZNAPJAI
SZÉLES KÖRÛ EGYEZTETÉSEK ALAPJÁN ÓVJÁK KÖZÖS KINCSÜNKET

A szokásosnál is nagyobb közfigyelmet kapott egy olyan
erdõrészlet kivágása nemrégiben, mely kifejezetten szem
elõtt van, a Hármasdomb környékén. A Sóstói-erdõért
aggódók hozzánk érkezett jelzései mentén megkérdez-
tük a város „tüdejét” kezelõ céget. A Nyírerdõ Zrt.-tõl
alább érkezett, komplett vendégsorokból kiderül, náluk
is a tölgyes a cél, az is, mi mindentõl kell védeni a fiatal
fákat, s az is, hogy a kitermelésnél, mikor, milyen eljárást
használnak, s miért. Valamint, hogy nemsokára újra le-
het velük együtt ültetni – és akár személyesen is kérdezni
tõlük.

Átmeneti idõszakát éli a Sóstói-erdõ. Elmúltak a forró
nyári napok, és bár a november is tartogat néhány napsü-
téses órát, az erdõ már az õszre készül. A költözõ mada-
rak nagy része úton van, a denevérek lassan elfoglalják
telelõodúikat, a fák levelei egyre jobban színesednek, az
erdei sétányokon lehullott makk roppan lábunk alatt... A
NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi Erdészeténél is átmeneti idõ-
szak a mostani: a vegetációs idõszak erdõápolási munkái
véget értek, az õszi fakitermelési munkák is befejezõdtek.

ÕSZI ERDÕFELÚJÍTÁS
Ilyenkor van idõ felkészülni az õsz végi komolyabb fel-

adatokra: erdõfelújításra, erdõvédelmi kerítések építésé-
re, meglévõ fiatal erdõsítések pótlására. Nem könnyû fel-

adat ez! Egy erdõrészlet véghasználata néhány hét alatt
lezajlik, a faanyag leszállítása sem vesz igénybe többet.
Az erdõfelújítás ezzel szemben többéves, akár évtizedes
munka, az erdõnevelés pedig egy tölgyes esetében száz
évig is eltarthat. Pontosan meg kell tervezni a kivitelezés
minden egyes részletét, hiszen egy esetlegesen elkövetett
szakmai hiba néha csak évek múltán derül ki, és lehet,
hogy már nem javítható!

VÁGÁSTAKARÍTÁS
– Az idén õsszel fakitermeléssel érintett erdõrészletek-

ben jelenleg az úgynevezett vágástakarítás zajlik. A talaj
elõkészítését akadályozó ágakat, ágdarabokat a lakosság
szervezett formában összegyûjti, a még ott maradó vé-

kony ágvégeket egy erdészeti szárzúzó traktorral aprítjuk
majd össze. Ezután a földben lévõ tuskók kiemelése, majd
szántás következik. Felmerülhet a kérdés az erdõjáróban,
hogy szükséges-e ilyen  beavatkozás az erdõ életében?

VAN, AHOL NEM LEHET
A Sóstói-erdõ több erdõrészletében folyik „termé-

szetközelibb”, talajkímélõ módszerekkel erdõfelújítás, a
most kitermelt erdõrészletnél sajnos erre nem volt lehetõ-
ség. A második lombkoronaszintben és a cserjeszintben
lévõ idegenhonos fafajok jelenléte nem engedi ezt meg.
Ha a kései meggy, nyugati ostorfa, zöld juhar tuskói a föld-
ben maradnának, a gyorsan felnövõ sarjaik elölnék a ko-
csányos tölgy és a többi õshonos fafaj csemetéit.

A KOCSÁNYOS TÖLGY MARADJON
A FÕ FAFAJ!

– Éppen ezért a Hortobágyi Nemzeti Park szakembere-
inek hozzájárulásával, egyeztetve a nyíregyházi zöld ci-
vil szervezetekkel, ezen a területen szántással fogjuk az
elültetett tölgyfacsemeték kezdeti éveit megsegíteni. Hi-
szen a Sóstói-erdõ döntõ többségében kocsányos tölgyes
állománya és a Natura 2000 oltalom miatti elõírások itt
megegyeznek az erdészek elképzelésével: az erdõfelújí-
tás fõ fafaja ezután is a kocsányos tölgy lesz. Igaz, hogy
õshonos fáink közül ez az egyik leglassabban növekedõ
fafaj, de ökológiai szerepe, az alföldi körülményekhez
történõ alkalmazkodása, és nem utolsósorban gazdasági
jelentõsége miatt megéri a vele való fáradozás. Mert hát a
kis fácskákat nem szabad magukra hagyni!

A VÍZ ÉS A „KONKURENCIA”
– Az erdõgazdálkodásban alkalmazott kisméretû facse-

mete elültetése egy jól begyakorlott ültetõpárosnak egy
percét sem veszi igénybe, a neheze viszont ezután jön.
Éveken keresztül kaszálás, kapálás, a sorközök tisztán tar-
tása. A cél nem a gyomok teljes elpusztítása – hiszen nem
kiskertrõl beszélünk –, csupán az, hogy a mostanában egy-
re rendszertelenebb tavaszi-nyári csapadék minden csepp-
je hasznosuljon. A mostani erdõfelújítás helyén, a hár-
masdombi nyiladékon a talajvízszint átlagosan 2-3 méter
mélyen van. Addig, amíg egy tölgycsemete gyökerével ezt
a mélységet eléri, csak a „felülrõl jövõ öntözésre” számít-
hat. Viszont, ha a kitartó munka eredményeként elér egy
bizonyos magasságot – úgy másfél-két métert –, akkor már
oly mértékben leárnyalja maga alatt a talajt, hogy a gyo-
mok nem jelentenek többé konkurenciát, és az erdõfelújí-
tás már megállhat a saját lábán...

KÁRTÉKONYAN CSEMEGÉZÕ VAD
– De nemcsak az aszály, az idegenhonos fafajok és a

lágyszárú versenytársak nehezítik meg egy fiatal tölgyes
életét. Mivel rügyei, friss hajtásai elsõrangú csemegeként
szolgálnak az erdõ „nagyvadjának”, az õznek, így a cse-
meték ültetését megelõzi az erdõvédelmi kerítés építése.
Meglepõdve tapasztalhatjuk, hogy akár még egy erdõjá-
rók által gyakran látogatott helyen is reggelre a csemete-
sorok között õznyomok tarkítják a talajt, esetleg a friss
havat. Mennyiségileg ugyan nem okoznak nagy kárt, hi-

szen „csak” a csúcsrügyet szokták lecsípni, de képesek
igazi bonsaiokat nevelni az elültetett tölgyekbõl! Persze
minden kerítés annyira erõs, mint a leggyengébb pontja,
ezért külön figyelmet kell fordítani az állandó ellenõrzés-
re és karbantartásra: egy leszakadó ág által megrongált
kerítésen beszökõ õzek néhány hidegebb téli napon akár
egy egész év növekményét vissza tudják vetni!

EGYETÉRTÉSBEN AZ ERDÕHASZNÁLÓKKAL
– Sok természetjáró, baráti társaság, civil szervezet ke-

reste már meg a Nyíregyházi Erdészetet azzal, hogy szí-
vesen segítenének facsemete-ültetésben. Örömmel fogad-
juk az ilyen érdeklõdést, mert ez is jól bizonyítja, hogy a
Sóstói-erdõ nemcsak nekünk, erdészeknek szívügyünk, de

ugyanannyira fontos a város lakosságának is. Éppen ezért
tavaly is szerveztünk több önkéntes ültetési akciót, bárki
részt vehetett az aktuális erdõfelújítási munkában. A nagy
sikerre való tekintettel – még Budapestrõl, illetve a Felvi-
dékrõl is kerestek minket érdeklõdõk –, idén tavasszal is
hasonló programot terveztünk, sajnos azonban a kiala-
kult járványügyi helyzetre való tekintettel el kellett halasz-
tanunk. Egészen mostanáig. Az egészségügyi elõírások be-
tartásával ugyanis ismét szeretnénk lehetõséget biztosíta-
ni az erdõszeretõ városlakóknak, hogy aktív kikapcsoló-
dásként ültessenek velünk együtt néhány facsemetét!

NYITOTTSÁG A VÁLASZOKRA
– Itt arra is van lehetõség, hogy a Sóstói-erdõben folyó

egyéb munkákról is tájékozódjanak. Akár az elmúlt idõ-
szakban megfogalmazott aggodalmaskodó észrevételek
kapcsán is válaszokat kapjanak az eddig elvégzett felada-
tokról, illetve a hosszú távú erdõkezelési koncepcióról. Itt
mindenki számára nyilvánvalóvá válhat, hogy elkötele-
zettek vagyunk a homoki tölgyesek megõrzésében. A csat-
lakozók az erdészet által folytatott dendrológiai kísérlet-
be is bepillantást nyerhetnek: a tavaly elültetett szürke töl-
gyek (a kocsányos tölgy szárazságtûrõbb, délkelet- euró-
pai rokona) fejlõdését nézhetik meg! Az esemény helyszí-
nérõl és idõpontjáról késõbb adunk tájékoztatást.
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FELELÕTLEN FÛTÉSSEL MAGUNKAT FULLASZTJUK MEG!
A ROSSZUL MÛKÖDTETETT KÁLYHÁK ÖSSZESSÉGÉBEN KÁROSABBAK AZ ERÕMÛVEKNÉL, CSÚCSFORGALOMNÁL

„Magyarországon évente több mint 14 000 ember hal
meg idõ elõtt a levegõszennyezés miatt. Ezek az embe-
rek átlagosan közel 10 évet veszítenek az életükbõl.” Az
állítás a Levegõ Munkacsoport oldaláról származik, s a
nyíregyházi Zöld Akciócsoport hívja fel rá a figyelmet, a
Város-Kép Nonprofit Kft.-vel való együttmûködés kere-
tében megjelenõ újabb cikkben. Persze, az alábbiakban
nemcsak az õ gyûjtésükbõl származó riasztó tények van-
nak csokorba szedve, hanem az általuk kínált javaslatok,
megoldási lehetõségek is. Itt a szezon, figyeljünk magunk-
ra (a fûtésünkre) és ezáltal másokra is!

A levegõszennyezés fõ forrása a háztartások fûtése és az
egyéb lakossági égetés. Az elmúlt években ez különösen
aggasztóvá vált, mivel (ismét) nagymértékben elterjedt a
szilárd tüzelõanyagok – elsõsorban a fa és a legrosszabb
minõségû szénfajta, a lignit – alkalmazása. Még ennél is
sokkal nagyobb veszélyt jelent, hogy széles körben éget-
nek a háztartásokban (illegálisan) mûanyagot és egyéb hul-
ladékokat. Ez a szennyezés felelõs – többek között – a szív-
és érrendszeri, légúti és daganatos megbetegedésekért is.

A LEVEGÕSZENNYEZÉS KOCKÁZATAI
A levegõszennyezés a gyerekek számára különösen

komoly kockázatot jelent, hiszen az õ immunrendszerük
még kevésbé fejlett. Régóta ismert, hogy amennyiben a
születés körüli idõszakban kerülnek a szervezetbe a lég-
szennyezõ anyagok egyes összetevõi, akkor az felnõttkor-
ban vezethet súlyos, nemegyszer visszafordíthatatlan be-
tegségekhez. A helytelen fûtésbõl, lakossági égetésbõl ere-
dõ többlet széndioxid-kibocsátás és részecskeszennyezés 
gyorsítja a  globális klímaváltozást  is. Jó hír, hogy – mint
azt jó példák sora bizonyítja – lakossági összefogással és
megfelelõ intézkedésekkel viszonylag rövid idõ alatt is
lehet jelentõsen javítani a helyzeten.

A KÁLYHA IS HIBÁS LEHET!
Mint megújuló energiaforrás, a fa jó alternatívájának tûn-

het az olajjal, gázzal és szénnel való fûtésnek. Azonban a
fa elégetése során káros anyagok, mint például ultrafinom
részecskék, illetve korom kerül a levegõbe. A fatüzeléses
kályhákra az is igaz, hogy esetenként sokkal nagyobb
mennyiségû egészség- és környezetkárosító részecskéket,
káros anyagot bocsátanak ki használat során, mint amennyit
a gyártó állít. A kályha megfelelõ mûködtetése nagyon so-
kat számít: a nem megfelelõ mûködtetés drasztikusan nö-
velheti a káros anyagok kibocsátásának mértékét. Életeket
ment a tiszta fûtés! A háztartásokban használt kis tüzelõbe-
rendezések Európában több mint 150-szer több kormot
bocsátanak ki, mint az összes nagy erõmû együttvéve!

HASZNÁLJA AZ ORRÁT!
A szokásosnál nagyobb füst és erõsebb szag rendsze-

rint hibás üzemeltetésre vagy akár a tüzelõanyaggal kap-
csolatos jogsértésre vezethetõ vissza. A különösen erõs
szag akár ötvenszer nagyobb légszennyezést jelent, mint
a szagmentes helyeken. A részecskeszámok ilyen esetben
olyan magasak lehetnek, mint egy nagy forgalmú úton,
csúcsforgalomban.

A FÁVAL TÜZELÉS KÖRNYEZETBARÁT...?
Sokan állítják, hogy a fatüzelés önmagában jó az éghaj-

latváltozás szempontjából. Ez tévedés. Ha egyszerû kály-
hában tüzelünk hasábfával, nagy mennyiségû kormot bo-
csátunk a levegõbe. A szén-dioxid után ez számít az éghaj-
latváltozást okozó második legfontosabb anyagnak. Ezért
jobb, ha kisebb szennyezéskibocsátású és kevésbé egész-
ségkárosító alternatívát választunk. A fa megújuló tüzelõ-
anyagként jó alternatívája lehet a kõolajnak, földgáznak és
a szénnek – de csak megfelelõ berendezésekben és techni-
kával égetve. A nap- és földhõ, valamint a megújuló forrá-
sokat használó távfûtés használata ajánlható. Minél inkább
automatizált a fatüzelés, illetve kályhavezérléssel támoga-
tott az égés, annál kevésbé szennyezi a levegõt. Ezért jár a
pellettüzelés viszonylag kisebb légszennyezéssel.

– A nyitott és az üvegezett zárt kandallók sokszor he-
lyileg épített, egyedi berendezések. A zárt tûzterû kandal-
lókkal szemben a nyitott kandallók különösen sok
szennyezõanyagot bocsátanak ki, és kevés hõt adnak –
emiatt minél ritkábban ajánlott a használatuk.

– A pelletkályhát szintén a lakószobákban helyezik el,
de tûzifa helyett fapelletet égetnek benne. Mivel a
pelletkályhákban a tüzelõ- és a levegõellátás szabályozása
automatizált, sokkal kevesebb tennivalóval jár a használa-
tuk, és aránylag alacsony kibocsátással járó égést biztosíta-
nak. Használatuk során 1–4 naponta kell a tüzelõt pótolni.

– Vizes hõcserélõvel kombinálva a kandallók központi
fûtési rendszert is tudnak mûködtetni.

A SZEMÉTÉGETÉS SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEI
Ki pokolra akar jutni, annak elegendõ hulladékot, kezelt

fát a kályhába rakni... Fontos tudni, hogy a PVC klórtartalma
miatt poliklórozott dibenzo-dioxinok szabadulnak fel égése-
kor, melyekbõl akár 1 molekula is rákot okozhat a szerve-
zetbe jutva. A dioxinok felhalmozódnak a szervezetben, sõt
anyatejjel az utódokba is átjutnak, így hetedíziglen mér-
gezik az égetõt és még sok millió embert, állatot...

HALÁLT HOZÓ SZEMÉT A KÁLYHÁBAN
Azon nem mellékes ténytõl eltekintve, hogy a hulladé-

kok illegális égetése bûncselekmény (BTK 281/A. §), rend-
kívüli veszélyt jelent magára az égetõre. Mûanyagok ége-
tésekor olyan sok éghetõ anyag szabadul fel hirtelen, hogy
szinte lehetetlenség tökéletesen elégetni, és gyors ütem-
ben lerakódik a kéményben egy feketés massza formájá-
ban, elzárva azt. A füstgáz így visszajut a lakásba és halált
is okozhat. Több ilyen eset is elõfordult hazánkban az el-
múlt években, ezért mindenki a halállal cimborál, ha sze-
metet rak a kályhába. Sokan azt gondolják, hogy a poz-
dorja, OSB, bútorlap, rétegelt lemez égetése ártalmatlan.
Pedig nem az! Az OSB például 2,2–2,5% fenolgyantát
tartalmaz, de a többi ragasztott faárut is ez tartja egyben.
Égetéskor az ebbõl felszabaduló formalin tipikusan rák-
sejtekben keletkezõ gyökké alakul, és a mûgyantaragasz-
tó is veszélyes. Ennél is veszélyesebb a PVC égetése (pl.
hipós flakon, vízvezetékcsövek, mûanyag úszómedence).

FÁVAL ÉS PÉNZZEL SEGÍTENEK

A fûtést segíti, hogy évek óta lehet igényelni az úgy-
nevezett szociális tûzifát az önkormányzattól. A kére-
lem alapján tavaly is a NYÍRVV-nél vehették át a jogo-
sultak a fûtenivalót. A Zöld Akciócsoport információi
szerint az egyik banknál pedig kamatmentes támoga-
tott hitel felvételére lehet pályázni, amit a fûtésrend-
szer átalakítására is fel lehet használni. S nemrégiben
jelent meg a kormányzati hír, hogy otthonfelújítási prog-
ramot indítanak. Bár a részletek még nem ismertek, úgy
tûnik, a gyermekes családokat érinti majd a kabinet újabb
segítõ projektje, és az elõzetesek alapján a maximum
3 milliós visszatérítést az anyagköltségekre és munka-
költségekre is igénybe vehetik majd a jogosultak.

MIT TEHETEK ÉN?

A környezetbarát, helyes lakossági tüzelés 10 paran-
csolata

1. Fûtési és meleg víz elõállítási igényemnek és lehe-
tõségeimnek megfelelõ, a lehetõ legkörnyezetbará-
tabb tüzelõberendezést telepítem otthonomba.

2. A tüzelõberendezést és a hozzá tartozó kéményrend-
szert szakember segítségével helyezem üzembe.

3. Felelõs erdõgazdálkodásból származó tûzifát vásá-
rolok.

4. A tûzifát idõjárásálló tûzifatárolóban szárítom leg-
alább 12 hónapig.

5. A tüzelõberendezést környezetbarát módon rakom
meg és gyújtom be.

6. A tüzelés során biztosítom a szükséges égéslevegõt.
7. Gondoskodom otthonomban a megfelelõ hõszige-

telés kialakításáról.
8. A tüzelõanyaggal takarékoskodom, a hõmérsékle-

tet a takarékosság figyelembe vételével állítom be.
9. Gondoskodom a tüzelõberendezés és a kémény

rendszeres, szakember által történõ felülvizsgála-
táról és karbantartásáról.

10. Soha nem égetek hulladékot, PET-palackot, kezelt fát,
bútorlapot, színes papírt, ruhát vagy üzemanyagot.

(Forrás: futsokosankampany.hu)

A KÁLYHÁK, KAZÁNOK TÍPUSAI
Míg a kazánok egy egész ház, vagy akár több épület

fûtését is ellátják, addig a kályhákat egy vagy két egymás-
sal szomszédos szoba fûtésére használják. A fatüzelésû
kályhákat az alábbi típusok szerint különböztethetjük meg:

– A kandallókályhák általában szabadon álló, nem be-
épített készülékek, melyek rendszerint fémbõl készülnek.
Ez az egyik legelterjedtebb kályhatípus Magyarországon.
Ezek a kályhák kevés hõt tárolnak, és nagyon gyakran kell
tüzelõt rakni rájuk.

– A cserép- és téglakályhákat általában egyedileg, a
telepítés helyszínén építik. Nagy tömegû, jó hõtároló ké-

pességû anyagból épülnek (kerámia, samott), aminek kö-
szönhetõen lassan adják le a hõt, ezért nem kell gyakran
pótolni a tüzelõt.

Il
lu

sz
tr

ác
ió

/i
nt

er
ne

t

Il
lu

sz
tr

ác
ió

/i
nt

er
ne

t



FAÜLTETÉS

2020. NOVEMBER 6.10

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: 1 fõ projektmenedzser.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõ).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik az európai uniós pályázati lehe-
tõségek feltárásában és elõkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források
igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elõkészíté-
sét. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszá-
molásokat. Koordinálja a különbözõ fejlesztési célú támogatások pályázatait, speci-
ális szakmai ismereteket igénylõ pályázat készítéséhez, szükség esetén külsõ szer-
vet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszer-
vezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátá-
sában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elõkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.

Elõnyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.

Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl

szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2021. január 1-tõl.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás me-
nedzsment munkatársai nyújtanak a 06-42/524-567 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatala Emberi Erõforrás Menedzsment címére történõ megküldésével (4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör meg-
nevezését.

– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu
címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

190 FÁT ÜLTETNEK EL SÓSTÓN

Mint már korábban is beszámoltunk róla,
a Sóstógyógyfürdõért Alapítvány idén nyá-
ron kezdte meg a sóstói zöldfelületek meg-
újítását célzó programtervének kidolgozá-
sát és megvalósítását a polgármesteri fásí-
tási program keretében: amely várhatóan
2022-ben fejezõdik be. Ennek részeként az
idei évben megközelítõleg 190 fát ültetnek
el Sóstón, köszönhetõen annak a mintegy
50 nyíregyházi gazdasági szereplõnek, akik
támogatásukról biztosították terveiket.

A körültekintõ egyeztetések és elõkészí-
tõ munkák után október 28-án ültették el
az elsõ fát a Csónak utca – Szódaház utca
keresztezõdése mellett található parkban.
Az azóta eltelt idõszakban a Sóstói-tó ke-
leti oldalán szinte teljes egészében befeje-
zõdtek az ültetési munkák, melyek során
37 platánt, 3 nagylevelû hársat, 23 oszlo-

pos gyertyánt és 20 oszlopos tölgyet ültet-
tek el, továbbá a Hotel Pangea elé is került
3 oszlopos tölgy.

LEHETÕSÉG VAN PÓTLÁSRA

– Az ültetési célterületeket a rendelkezés-
re álló famennyiségnek köszönhetõen az
elõre tervezetthez képest bõvíteni tudjuk, így
lehetõség nyílik arra, hogy a Sóstói út és
Berenát utca keresztezõdésében lévõ nagy
parkolóban, valamint az állatpark elõtti
parkolórészen a korábban vandalizmus ál-
dozatává lett fákat is pótoljuk oszlopos gyer-
tyánokkal – tájékoztatta szerkesztõségünket
dr. Podlovics Roland, a kuratórium elnöke.

A program jó ütemben halad, így a ter-
vek szerint folytathatják a munkát, mely-
nek eredményeirõl a jövõben is tájékoztat-
ják a tisztelt lakosságot.
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CSENDESEBB LESZ AZ IDEI ADVENTI FORGATAG
A Nyíregyházi Adventi Forgatagot és Vásárt „az elcsen-

desedés jegyében”, a járványügyi intézkedések és szabá-
lyok szigorú betartása mellett rendezi meg az önkormány-
zat. Ez válasz arra a sok olvasónk által feltett kérdésre is,
hogy egyáltalán lesz-e. A zenés rendezvények elmaradnak,
de így is számos program és még több fény várja a belváros-
ba érkezõket. Legalábbis, a jelenlegi tervek szerint.

A Kossuth tér a korábbi évekhez hasonlóan, advent idõ-
szakában karácsonyi hangulatot idézõ, lelket emelõ dísz-
ben várja a térre látogatókat.

FÉNYESEBB FÕTÉR

A belvárosi, fõtér környéki bevezetõ utak a tavalyihoz
hasonlóan kivilágítást kapnak, ám például a városházára
nagyjából 15 százalékkal több fény jut, idén az erkély
oszlopait és a teraszt is díszítik – tájékoztatta szerkesztõ-
ségünket a NYÍRVV Nonprofit Kft. A városüzemeltetõ cég
hozzátette, a tavaly megkedvelt Kossuth téri fényhálót is
kifeszítik, és idén hárommal több óriás fát (összesen 4 pla-
tánt és 2 gesztenyét) dekorálnak világító gömbökkel. Szin-
tén újdonság, hogy a Városalapító atyák szobrának kör-
nyezetében lévõ fél tucat fát is feldíszítenek. A város kará-
csonyfáját a tervek szerint jövõ kedden állítják fel, melyre
1200 méternyi új fényfüzér is kerül a korábbi kiegészíté-
seként. Így már több mint 3 kilométernyi fény teszi külön-
legessé a Takarékpalota elõtti fát.

A GYERTYAGYÚJTÁS A PROGRAM

Ami a programokat illeti: az adventi vasárnapokon (elõ-
ször november 29-én) természetesen most is várják a fõ-

térre a látogatókat, ám 16.30-as kezdettel minden alka-
lommal a gyertyagyújtás lesz a középpontban, a sztárven-
dégek fellépései nélkül – a meghitt alkalmak is a befelé
fordulást segítik. A pandémiás korlátozások miatt a hétkö-
zi, az iskolák, mûvészeti együttesek fellépéseitõl hangos
alkalmakat sem tartják meg. Ugyanakkor a kulturális in-
tézmények adventi rendezvényekkel várják a családokat,
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban, a Jósa
András Múzeumban, a Kállay Gyûjtemény – Kállay-ház-
ban és a Váci Mihály Kulturális Központban.

SZEMÉLYESEN ÉS ONLINE IS

A könyvtár az adventi idõszakban családi programok-
kal, kézmûves foglalkozásokkal és digitális játékokkal invi-
tálja a családokat, a könyvtárbusz adventi fényekkel és ün-
nepváró mesékkel jelentkezik vasárnaponként a Kossuth
téren 15–19 óra között. A Mikulás november 29-én 17.00
órától a Kossuth téren, november 30–december 5. között,
15–19 óráig a Váci Mihály Kulturális Központban, míg de-
cember 6-án 10–19 között újra a Kossuth téren várja a gyer-
mekeket. A Kállay Gyûjteményben szabadtéri kiállítással,
ünnepi díszekkel és fényekkel várják majd a látogatókat
egy hónapon át „karácsonyi varázslat” címszóval, a Jósa
András Múzeumban amellett, hogy videósorozattal és játé-
kokkal invitálják az online oldalaikra a közönséget, a négy
vasárnapon családok, felnõttek és nyugdíjasok jelenlétére
egyaránt számítanak majd. Emellett a Fradi Busz is a város-
ba érkezik majd december 10. és 12. között. Részletek ké-
sõbb, s bízzunk abban, hogy a járványügyi helyzet nem
szól majd bele a megvalósításba...   (Szerzõ: Tarczy Gyula)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak

részére történõ pénzbeli támogatás kézbesítésérõl

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal felnõtt-
nek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgy-
év november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, alapösszegû
(6000 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzõje
annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév november 1-jén
fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, emelt összegû (6500 Ft) pénz-
beli támogatást folyósít.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (5) bekezdése alapján önkormányzatunk a
tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében 2020. novem-
ber 25-éig gondoskodik a jogosultak részére történõ folyósításáról.

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

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

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosultsága, valamint hátrányos vagy halmozottan hát-
rányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
2020. november 1. napján fennállt, azonban a pénzbeli támogatást 2020. no-
vember 30. napjáig nem kapták meg, azt legkésõbb 2020. december 3. napjáig
jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 42/524-589-es
telefonszámán.

(x)

A fájdalom megelõzhetõ:
2 tanács, hogy megelõzze a csontritkulást!
Cikkünk célja lerántani a leplet egy

olyan betegségrõl, amely nagymértékben
ellehetetleníti az idõsek mindennapi te-
endõit.

A csontritkulás a világon körülbelül 200
millió embert érint. Statisztikai mutatók
szerint a 60–70 évesek 35%-a szenved
csontritkulásban, amelynek kezdeti kiala-
kulása megelõzhetõ, ha idõben észlelik.

A hidegebb idõszak beköszöntével a
szabadban és napsütésben töltött idõ mér-
téke csökken, így ezzel párhuzamosan
pedig egyre kevesebb D-vitamin terme-
lõdik szervezetünkben. A külföldi
Orvostudomány, Sporttu-
domány és Testmozgás
nevû szaklap szerint a
D-vitamin lényeges sze-
repet tölt be a csontozat,
illetve izomzat egészsé-
ges fejlõdésében. Ennek
következtében a D-vitamin-bevitel foko-
zatos növelésének kulcsfontosságú szere-
pe van a következõ idõszakban.

Mégis hogyan elõzhetõ meg a csontrit-
kulás? Íme, 2 tanácsot adunk Önnek:

1. TANÁCS: fogyasszon kellõ mennyi-
ségû D-vitaminban és kalciumban gazdag
ételeket. Az egészséges csontozat egyik
alappillére az étrend megfelelõ D-vitamin-
és kalciumellátottsága. A D-vita-
minhoz és kalciumhoz tej, tejter-
mékek, olajos magvak, növényi
rostok, leveles zöldségek, halfé-
lék, szója, gomba, tojás fogyasz-
tásával lehet hozzájutni. A gaz-
dag választékú étrend nemcsak
növeli a várható élettartamot,
hanem az erre a korra jellemzõ
betegségek (szív- és érrendszeri
betegségek, csontritkulás, diabé-
tesz) tüneteit is csökkenti.

2. TANÁCS: alakítson ki egy
változatos étrendet. Csontjaink

szempontjából nemcsak a kalcium- és D-
vitamin-bevitelre kell odafigyelnünk. Ét-
kezésünk során fontos a megfelelõ fehér-
je-, a magas kálium- és magnéziumbevitel
is.  „Célszerû nagyon változatos étrendet
követni. [...] Fogyasszunk sok zöldséget
és gyümölcsöt, megfelelõ mennyiségû kal-
ciumot és fehérjét, továbbá kevés sót [...]”
– vallja dr. Karen Chapman-Novakofski
dietetikus.

 Egy változatos étrend kialakítására a
nyugdíjasok kedvezményes étkezése az
ideális megoldás! Kétfogásos ebédjeink fe-

hérjékben és vitaminokban gazdag
ételeket tartalmaznak, így ke-

vésbé kell aggódnia a
korai csontritkulás kiala-
kulása miatt.

Csökkentse Ön is a
csontritkulás kialakulásá-
nak esélyét! Tudjon meg

többet a házhoz szállított, államilag támo-
gatott szociális étkeztetésünkrõl, a régió
egyik legkorszerûbb konyhájában készü-
lõ ebédekrõl! Bõvebb információért láto-
gassa meg a btesz.hu/konyha honlapot
vagy tárcsázza az ingyenesen hívható
06-80/900-368-as zöldszámot, ahol a
szervezet munkatársai szívesen segítenek
a további útbaigazításban.
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A Fidelio 2017-ben indította el a Kult50 – A kultúra 50
arca kiadványát, mely egy adott év mûvészi teljesítmé-
nyei alapján mutat be ötven kiemelkedõ személyiséget,
akikre érdemes odafigyelni. Nagy örömünkre, a nyíregy-
házi Móricz Zsigmond Színház mûvészei közül elsõként,
idén Horváth Margit is bekerült az év legfontosabb kul-
turális szereplõi közé.

– Jól tudjuk, milyen nehéz vidékrõl felkerülni a kultu-
rális élet térképére, egyáltalán: köztudatban lenni. Mit
éreztél, amikor megtudtad, hogy te is ott vagy ebben az
illusztris névsorban?

– Elõször semmit nem éreztem, fel sem fogtam, mirõl van
szó, a súlyát végképp nem. Nem is gondoltam rá, hogy ne-
kem járna ilyen vagy amolyan díj, az meg különösen elkép-
zelhetetlennek tûnt, hogy én bármikor is egyenrangúnak érez-
hetem magam a pesti színésznõkkel. Aztán teltek a napok,
jöttek a gratulációk; és amikor megláttam a teljes névsort, a
többi díjazottat, az elég komoly pozitív sokkot jelentett. Nagy
tanulság egyébként, hogy az ember sohasem akkor kapja az
elismerést, amikor gondolná, esetleg várja. Türelmesnek kell
lenni, valóban csak a szakma és a nézõ iránti szeretetbõl
dolgozni, és akkor talán, egyszer... Most már nagyon boldog
vagyok, most már jó értelemben nem tudom felfogni; jóle-
sett, hogy olyanok is gratuláltak hozzá, akiknek a véleménye
nagyon fontos a számomra. Ennek a kategóriának a védnö-
ke egyébként Gubik Petra, akivel a 9-tõl 5-ig produkcióban
játszunk együtt. Petra régóta ismer engem, amikor lehetõsé-
ge nyílt rá, számára nem volt kérdés, hogy azt mondja: „Hor-
váth Margit, Nyíregyháza”. Csodálatos érzés, hogy egy fiatal
mûvész nem egy, a „mainstream”-hez tartozó nevet választ,
hanem vállalja a véleményét, az elképzelését – remélem, ez
a bátorság, õszinteség, nagylelkûség meg fog a késõbbiek-
ben is térülni a pályáján. Az is örömmel töltött el, hogy tudo-
másom szerint, amint felmerült a nevem, mindenki elfogad-
ta, egyértelmû volt a döntés.

– Zenés-táncos színész kategóriában nyerted el az el-
ismerést, a 9-tõl 5-ig musicalben nyújtott alakításodért.
Hogyan látod ezt a nehéz és összetett mûfajt, mit érzel
benne igazán a sajátodnak?

– Én általában „a” zenés színésznõként vagyok elköny-
velve, nem is mindig pozitív értelemben; magamról ennél
nyilván sokkal összetettebben gondolkodom. Persze, ma

„MINDEN SZEREPEM ÖSSZHANGBAN VOLT VALAMI-
KÉPPEN AZ ÉLETEMMEL”

BESZÉLGETÉS HORVÁTH MARGITTAL

már a zenés mûfaj is egyre komplexebb, bonyolult szín-
házi gondolkodást igényel, komoly kihívást jelent, ha tény-
leg jól akarjuk csinálni. Szükség van magas szintû techni-
kai alapokra, ének- és tánctudásra, mindezek mellett pe-
dig a megfelelõ érzelmi állapot, a szerep felépítése sem
elhanyagolható. Itt mindig ritmusban kell maradni, jól kell
poentírozni, ugyanakkor a komoly, drámai pillanatokat is
meg kell formálni, ezeknek az igazságát, mélységét oly-
kor néhány perc alatt megteremteni. A 9-tõl 5-ig-nél az
állandó intenzitás, a felfokozott ritmus, a folyamatos ké-
szenléti állapot igényelt egyfajta komoly, feszített koncent-
rációt. Egy prózai elõadásban talán jobban „elcsúszik”,
ha az ember hirtelen más ritmusban fogalmaz, ha amúgy
a gondolat, a lelkiállapot a helyén van. Persze, ez nem
azt jelenti, hogy a prózai mûfajt lebecsülném, sõt... Azt
hiszem, az eltelt hosszú idõ alatt, amióta a pályán vagyok,
és ez talán nem hangzik szerénytelenségnek, voltak olyan
prózai feladataim, melyekkel meglepetést tudtam okozni
a szakmának, a közönségnek és önmagamnak is. Vala-
hogy úgy alakult a pályám, hogy nemigen játszottam olyan
elõadásokban, amelyek fesztiválokra jutottak el, vagy ko-
molyabb szakmai elismerést kaptak volna. Ezért is olyan
fontos most ez a díj, mert egyfajta visszacsatolást jelent, a
munkám igazolását, ugyanakkor a szeretet meglétét is.

– Nemrég újabb nagyszerû alakítással bõvült a reper-
toárod: az Édes Charityben Carmen szerepével. Hogy él-
ted meg ezt a munkát, mit adott neked?

– Bár még csak néhány elõadáson vagyunk túl, már most

is látszik, hogy igazi, maradandó élményrõl van szó, és nem
azért, mert ez a legfrissebb munkám. Az egész próbafolya-
mat, a rendezõvel, Horváth Illéssel való együtt gondolkodás,
közös alkotás, az együtt létezés a fiatal kollégáimmal igazi
vérátömlesztést jelentett. Azt hiszem, Illéssel való találkozá-
som – mi most dolgoztunk együtt elõször – egy valódi nagy
szakmai-emberi találkozás, az a típusú kapcsolat, amikor
félszavakból is érted a másikat. Egy pillantásból tudtam, mit
akar, mit szeretne. Csodálatos élmény volt, szinte repültem,
szárnyaltam végig. Persze, rengeteget görcsöltem is közben,
megvoltak a frusztrációim, a kétségeim. Sokszor okozott gon-
dot, hogy már nem vagyok olyan gyors, több idõ kell egy-
egy mozdulatsor megtanulásához, mint régen, meg kell ta-
lálnom a helyem a koreográfiában, a magamévá kell ten-
nem – ezzel nagyon sokat küzdöttem. Maga a szerep egyéb-
ként rímel arra az idõszakra, ahol most tartok, ahogy egyéb-
ként szinte minden szerepemnek megvolt az a különleges-
sége, hogy összhangban volt valamilyen formában az éle-
temmel. Már évek óta foglalkoztat, hogy talán abba kellene
hagyni a szakmát, és az életemre koncentrálni, azért élni,
hogy boldog ember lehessek. Carmen ugyanezen gondolko-
zik, változtatni szeretne. Ennek a szerepnek nincsenek nagy
monológjai, de azt gondolom, néhány mondatban is lehet
úgy, olyan mélyrõl fogalmazni, hogy a kés megáll a levegõ-
ben. Csodálatos dalokat is kaptam ezzel a darabbal, ame-
lyekkel szintén önmagamról beszélhetek. Nagyon jó volt újra
együtt létezni fiatalokkal, inspiráló volt a tehetségük, az üde-
ségük. Mindent összevetve, az Édes Charity igazán mara-
dandó élmény számomra, valódi ajándék.

– Egy ilyen típusú elismerés kivételes pillanat egy mû-
vész életében. Mi az, amit ebbõl útravalóul el tudsz ten-
ni a továbbiakra?

– A kishitûség és a szakmai önbecsülés szempontjából
mindenképpen nagy jelentõsége van. Érdekes dolog, de
ahogy telik az idõ, egyre nagyobb félelem fog el színpad-
ra lépés elõtt, valóságos pánik lesz úrrá rajtam. Talán mert
egyre jobban érzem a dolog súlyát, nem is tudom. Vala-
hogy ezeknek a félelmeknek a leküzdésében is segíthet
ez a díj. Sokszor vágytam arra is, hogy „felfedezzenek”,
azt hiszem, ez minden vidéki színész titkos vágya. Nem
akartam Budapestre menni, csodálatosan érzem itt ma-
gam, de az, hogy ott is tudjanak, tudnak rólam, azért csá-
bító gondolat.                           (Szerzõ: Sediánszky Nóra)

Fotó: Juhász Éva
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-

deletben szabályozza a „Nyíregyháza Város Kultu-
rális Életéért Krúdy Gyula-díj” adományozásának
rendjét.

A kitüntetés a városban hosszabb ideje eredménye-
sen tevékenykedõ tudományos kutatónak vagy mun-
katársnak, képzõ- és építõmûvésznek, a közmûvelõ-
dés, közgyûjtemény, tánc, kórus, film, zene, színház,
valamint a nyomtatott vagy az elektronikus sajtó terü-
letén hosszabb ideje dolgozó személynek adományoz-
ható.

A kitüntetés adományozását bármely természetes
vagy jogi személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2020. november 30. napjáig Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

HÉTVÉGÉN RALLY EB NYÍREGYHÁZÁN!
November 6–8. között Magyarország ad

otthont a Rally Európa-bajnokság követ-
kezõ állomásának, ezúttal is nyíregyházi
központtal. A verseny pénteken kezdõdik
17:55-kor egy rajtceremóniával a Kossuth
téren. Ezt követi egy szuperspeciál a
Rabócsi Ringen, majd a hétvége során a
Zemplénben és a Tokaji borvidéken mér-
kõznek meg egymással a párosok, egy bel-
városi gyorsaságival megfûszerezve vasár-
nap negyed 12-tõl Nyíregyháza utcáin.

Az autósoknak forgalomkorlátozásra és
útlezárásra kell számítaniuk a pályaépítés
és a verseny miatt vasárnap 7.00 órától
16.00 óráig. A rendezõk kérik, hogy a táb-
lával jelzett útszakaszokon ne parkoljanak!
Nyíregyháza belvárosát lezárják, a Bocs-
kai utca az Inczédy sortól, a Hunyadi utca
a Vay Ádám körúttól, valamint a Szent Ist-
ván utca, az Iskola utca, az Országzászló
tér és a Kálvin tér sem lesz járható.

Nyíregyháza belvárosában rendõri
forgalomirányítás mellett halad majd a
forgalom, ezért fokozott körültekintés-
sel közlekedjenek. A verseny útvona-
lára a futam ideje alatt senki sem en-
gedhetõ be, de a környezõ utcákba a
rendõr vagy a biztosító személyzet tag-
ja – a lakcímkártya bemutatása ellené-
ben – az ott lakókat, valamint az oda
érkezõket indokolt esetben beengedi.
A rendõrség kéri, hogy a verseny nap-
ján 7 óra és 15 óra között a belvárost
kizárólag gyalogosan közelítsék meg.

HÁROM KÖRT TELJESÍTENEK

A belvárosi gyorsasági szakasz a Kálmán
utcából startol el. Ezt követõen folytatódik

a Béla utcában, majd egy nagy kanyarral
rátér a Szent István utcára, érinti a Luther
házat, egy újabb nagy kanyart követõen
következik az Iskola utca és az Országzász-
ló tér. A Kálvin tér érintését követõen for-
dulnak rá a versenyzõk a Zrínyi Ilona utcá-
ra. Következik a Luther utca, és végül a
Bocskai utca hosszabb szakaszának telje-
sítését követõen zárják a kört. A nézõk az
autókat többször is láthatják, mert azok a
gyorsasági szakasz teljesítéséhez három
kört tesznek meg.

A szakasz leglátványosabb része az
Országzászló téren lesz, ahol a ver-
senyzõknek egy teljes kört kell meg-
tenniük a saját tengelyük körül.

ZÁRVA A VÁSÁRTÉR

A szervizparknak a Nyíregyháza, Tokaji
út 4. szám alatt található Vásártér – Nagy-
bani és Zöldségpiac – területe ad otthont,
ezért 2020. november 7-én és 8-án a teljes

– Három éve Nyíregyháza bekapcsolódott a nemzetközi rali vérkeringésébe, ami
a tapasztalatokat leszûrve remek ötlet volt, mivel a városban és a környéken nagyon
népszerû az autó-motorsport. Ezért is szerettük volna megrendezni az idén is az
Európa-bajnoki futamot, természetesen minden elõírást és protokollt betartva, hi-
szen az elsõdleges az emberi élet védelme, ezért is kérünk mindenkit, hogy a pályák
szélén is tartsák be az egészségvédelmi elõírásokat. Nyíregyháza készen áll a rende-
zésre, minden feltétel adott ahhoz, hogy csodálatos versenynek legyünk tanúi hétvé-
gén, amelyet világszerte is nagyon sokan látnak majd, köszönhetõen annak, hogy 90
ország tévécsatornája közvetíti a verseny történéseit. Ehhez kellett a hazai és nem-
zetközi autósport szövetség, a promóter, a rendezõ, Nyíregyháza városa és kellenek
a remek sportolóink, akik miatt még érdekesebb és értékesebb lesz ez az esemény –
mondta dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár az esemény sajtótájékoztatóján.

Õry Tamás, dr. Szabó Tünde, dr. Rákóczi Ildikó és Herczig Norbert a versenyt
beharangozó sajtótájékoztatón

Vásártér (Nyíregyháza, Tokaji út 4.), azaz
az Iparcikkpiac, a Zöldség-Gyümölcs
Nagybani piac és az Autóvásár zárva tart.

– Amilyen szép volt a tavalyi ver-
seny, ugyanolyan szépnek tûnt márci-
usig az idei. Azóta azonban folyama-
tosan zajlik az újratervezés, hiszen
egyrészt követni kellett a magyar ha-
tóságok iránymutatását, másrészt köz-
ben figyelni, hogy a nemzetközi
promóter miként igazodik a változó
helyzethez. Szerencsére a magyar ha-
tóságok az elõírások betartása mellett
engedik a sportrendezvények megtar-
tását és kellõ odafigyeléssel rendezõk
is részt vehetnek a rendezvényeken.
Ezért mi is teljes erõbedobással dolgoz-
tunk azon, hogy a biztonsági szabályok
betartásával nézõkkel rendezzük meg
a Rally Hungaryt. Nagy öröm szá-
munkra, hogy hatalmas a nemzetközi
érdeklõdés: egyrészt híre is ment a
Rally Hungarynek, másrészt nincs túl
sok nemzetközi szintû esemény, és a
ralisok keresik az alkalmat. Ami pedig
minket illet, az elmúlt egy-két hóna-
punk a COVID-protokoll kidolgozásá-
ról szólt, amibõl az átlag szurkoló
annyit érez majd, hogy a szervizpar-
kot el kell zárnunk a nézõk elõl a ver-
senyzõk egészségének megóvása érde-
kében –  mondta Õry Tamás promóter.

ÉRINTI A BUSZKÖZLEKEDÉST IS

2020. november 3-tól november 8-ig a
rendezvény miatt a Vásártér területét lezár-
ták. Az esemény ideje alatt az 1A jelzésû
helyi járatok a Vásártér megállóhelyet ezért
nem érintik, helyette ideiglenesen a Kopo-
gó utca megállóhelyen lehet fel- és leszállni
– tájékoztatta szerkesztõségünket a VOLÁN-
BUSZ Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.
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MÁRTON-NAPI
VIGASSÁGOK

November 14-én, jövõ hét szombaton ismét Márton-
napi gasztronómiai, hagyományápoló eseményt rendez-
nek a Sóstói Múzeumfaluban, ami egyben a skanzen év-
záró eseménye lesz.

A Faluközpontban a látogatók elsõként a Szabolcs Tánc-
együttes mûsorát tekinthetik meg. Ezt követõen a nap fo-
lyamán három alkalommal a Dió Duó interaktív zenés
Márton-napi mûsorával kedveskednek, mely a család ap-
raja-nagyjának egyaránt garantált szórakozás. A fiatal nép-
zenészekbõl álló Lajtorjás Zenekar a Kárpát-medence nép-
zenei hagyományának gyöngyszemeit kínálja egy koncert
erejéig, melyben a hangszeres muzsika mellett a népi ének
és a népdalok is helyet kapnak. A Garagulya Gólyalábas
Komédiás Kompánia vásári komédiával és sok-sok móká-
val érkezik mindannyiunk örömére a múzeumfaluba.

LIBÁS FINOMSÁGOK IS LESZNEK

„Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhe-
zik”, mondja a rigmus. Éppen ezért a libaságok, vagyis a
libás fogások az idén sem hiányozhatnak a múzeumfalu
portáiról. A látogatók „Márton poharával” a Nyíregyházi
Borháló jóvoltából koccinthatnak, –  természetesen az idei
esztendõ újborait kínálják majd.

A Csarodai Parókián „libahímelés” várja a kézmû-
veskedni vágyókat, míg a Tiszadobi lakóházban lúdtollal
próbálhatják a betûvetést a látogatók. A Kállósemjéni ház
kemencéjének melegében lámpást készíthetnek az ügyes
kezek, ugyanitt a Lenka Mûhelyével karöltve pedig Pu-
lyasarok várja a legkisebbeket.

A vendégeket borkóstolóval és libazsíros kenyérrel fo-
gadják és várják szeretettel!

A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK NOVEMBERI PROGRAMJAI

ELHURCOLTAK
EMLÉKNAPJA

KIÁLLÍTÁS
A SZABADSÁG TÉREN

30 éve szabadon – amit lebontottunk címmel köztéri
installáció mutatja be egy hónapon keresztül a rendszer-
változás idejének legfontosabb országos és nyíregyházi
történéseit a Szabadság téren. A korábban Leninrõl elne-
vezett téren felállított nagyméretû tablósorozat akár rend-
hagyó történelemórák helyszíne is lehet.

Piktor tanoda – élményfestés. Idõpont: november 8. és
22. 9.00–12.00 óra. Helyszín: Alvégesi Mûvelõdési Ház
(Honvéd u. 41.).

5. Európai Art Mozi Nap. Idõpont: november 8. 15.45
Bevezetõ elõadás. 16.00 Elõzmények törlése címû film vetí-
tése. 18.00 Becsúszó szerelem címû film vetítése. 19.40 Egy
humorista élete címû film vetítése. Helyszín: Krúdy Gyula
Art Mozi (Országzászló tér 8.).

Kiállításmegnyitó – a Városmajori Mûvelõdési Ház
Nyírbálók foltvarróklubjának patchwork alkotásaiból. Idõ-
pont: november 11. 15.45 óra. Helyszín: Városmajori Mû-
velõdési Ház (Városmajor utca 5.).

Kárpátaljáról jöttem. Lengyel János író, újságíró, szerkesz-
tõ elõadása a kortárs kárpátaljai magyar irodalomról. Idõ-
pont: november 11. 16.00 óra. Helyszín: Városmajori Mû-
velõdési Ház (Városmajor utca 5.).

Mitracsek úr Nyíregyházán, azaz humorral az irodalom
körül. Elõadó: Lengyel János, közremûködõ: Katzler Hilda
költõ, elõadómûvész. Idõpont: november 11. 17.00 óra.
Helyszín: Városmajori Mûvelõdési Ház (Városmajor utca 5.).

I. Nyíregyházi Képregényes Találkozó és Vásár. Idõpont:
november 14. 10.00–14.00 óra. A belépés díjtalan! Árusok
jelentkezése: november 12-ig. Asztalfoglalás: pila78@free-
mail.hu. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Szabad-
ság tér 9.).

Tussal és ecsettel – Zsadányi Zsolt festõmûvész kiállítása.
Megtekinthetõ: november 14-ig. Helyszín: Pál Gyula Terem
(Vay Ádám körút 18.).

Pedagógusok arcképcsarnoka. A Városmajori Mûvelõdé-
si Ház Mécses Pedagógus Nyugdíjas Klubjának rendhagyó,
könyvbemutatóval egybekötött összejövetele. Idõpont: no-
vember 16. 13.00 óra. Helyszín: Városmajori Mûvelõdési
Ház (Városmajor utca 5.).

Díjnyertes sorozatok mozikvíz. A játék kezdete: novem-
ber 16. Bõvebb információ: drabancz.robert@nye.hu,
www.krudymozi.hu. Helyszín: Krúdy Gyula Art Mozi (Or-
szágzászló tér 8.).

Kézmûves foglalkozás gyerekeknek: hóember készítése
fonalas technikával. Idõpont: november 19. 16.00 óra. Hely-
szín: Butykai Közösségi Ház (Benkõ I. út 1.).

Gyógytorna. Idõpont: november 19. 17.30 óra. Helyszín:
Butykai Közösségi Ház (Benkõ I. út 1.).

Mustra – a tudatos vásár. Létezik egy hely a Nyírségben,
ahol hónapról hónapra sok jó ember találkozik, hogy szín-
vonalas, változatos portékákat ismerjenek meg a legkülön-
félébb területeket felölelve. Mindeközben egy-két (apró) lé-
pést tesznek egy fenntarthatóbb, élhetõbb világ felé. Idõpont:
november 21. 10.00–16.00 óra. Helyszín: Alvégesi Mûve-
lõdési Ház (Honvéd u. 41.).

Az Országgyûlés 2012. május 21-én úgy határozott,
hogy november 25-e legyen a Szovjetunióba hurcolt
magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknap-
ja, ugyanis 1953-ban ezen a napon mintegy 1500 politi-
kai elítélt érkezhetett haza a Szovjetunióból.

A járványhelyzet miatt Nyíregyházán idén elmaradt a
minden évben hagyományosan megrendezett önkormány-
zati megemlékezés. Az emlékezés virágait az önkormány-
zat nevében dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ helyezte
el, fejet hajtva a 2300 ember emléke elõtt, akiket az or-
szágban elsõk között hurcoltak el Nyíregyházáról 1944.
november 2-án.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A SZECESSZIÓ NYOMÁBAN 3.
A sorozat korábbi részeiben már bemutattuk azokat

a nagyobb volumenû épületeket (görögkatolikus püspö-
ki palota, Royal szálló, Általános Hitelintézet, Nyírvíz-
palota, Szabolcsi Agrár Takarékpénztár), amelyek sze-
cessziós stílusban épültek. Befejezésül még érdemes a
figyelmünket azokra a családi házakra is kiterjeszteni,
amelyek szintén e 19–20. század fordulóján született
mûvészeti irányzatnak a jegyeit hordozzák magukon.

E századfordulóra esik városunkban is a polgárság
megerõsödése. Így a belváros körüli utcákban ma is fel-
lelhetõ szecessziós családi házak építtetõi elsõsorban a
kereskedõk, mûvészek és értelmiségiek közül kerültek
ki. Ilyen volt Haissinger Viktor gyógyszerész is, aki „An-
gyalhoz” címzett patikáját a Széchenyi u. 7. sz. alatti
épületben, 1907 decemberében nyitotta meg. Az épü-
let terveit a nagyváradi születésû Vágó fivérek, László
és József készítették, akik nevéhez fûzõdik még többek
között a budapesti Gresham-palota építése is, valamint
József készítette el a genfi Népszövetségi palota terveit.
Nyíregyházán ez az egy, a tatarozásoknak „köszönhe-
tõen” az eredeti jellegébõl sokat veszített épület õrzi
emléküket, valamint Szuchy József építõmesterét is.

A Széchenyi u. 20. sz. alatti épület, az 1920-ban el-
hunyt Burger István volt családi háza viszont ma szépen
felújítva õrzi Pavlovits Károly tervezõjének elképzelé-
sét. Figyelemreméltóak homlokzatának vakolatdíszei és
a kapuzatának kialakítása. Szintén Pavlovits nevéhez

köthetõ a Benczúr tér 5. szám alatti épület is, amely
egyúttal az állagmegõrzés szép példája. A lakóház (ké-
pünkön) eredetileg a Ruzsonyi család kényelmét szol-
gálta. Ruzsonyi Pál 1898-tól önállóan vitte azt az üzle-
tet, amelyet korábban a testvérével alapítottak. Díszmû-
árut és vadászati cikkeket forgalmazott. Családi házu-
kat 1909 körül építtette. Az akkori Károlyi tér ebben az
idõben kezdett beépülni. A rizaliton ízlésesen elhelye-
zett majolika díszeken népies motívumok láthatók. Az
épületen található kovácsoltvas szerkezetek is szecesszi-
ós vonalvezetésûek.


