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ÚJABB 20 UTCÁBAN KEZDÕDIK MEG AZ ÚTÉPÍTÉS
19 utca építése rövidesen befejezõdik és újabb 20 he-

lyen kezdõdhetnek meg hamarosan a munkálatok. A kor-
mány támogatásának köszönhetõen 2021 év elején in-
dulhatott el Nyíregyházán a nagyszabású, ötmilliárd fo-
rintos útépítési program. Az önkormányzat a helyiek ké-
résére, sikeres együttmûködés után kezdhette meg a
munkákat a különbözõ lakóutcákban.

Még 2020 év végén jelentette be dr. Kovács Ferenc pol-
gármester, hogy a város kapott ötmilliárd forintot utak épí-
tésére a korábban indított útépítési stratégia részeként. Ez-
után felhívást tett közzé az önkormányzat, várták azon ut-
cák képviselõinek a jelentkezését, akik vállalják, hogy az
utak építéséhez szükséges területet átadják a fejlõdés érde-
kében. Az érdeklõdés óriási volt, nagyjából 90 utca jelezte
szándékát. A beruházás elsõ üteme lassan véget ér.

– Az érintett utcák esetében sokat tárgyaltunk a lakók-
kal, ennek eredményeként pedig rendelkezésre álltak a
területek, kész voltak a kiviteli tervek, és indulhatott a köz-
beszerzés. Ez a teljes projektnek azonban csak egy része

volt, egymilliárd forintot kötött le ezzel a város. Napokon
belül azonban elindul egy újabb tervezési munka, ez még
további 17 utcát érint. Reményeink szerint tavaszra ez el-
készül és akkor ismét elindulhat egy közbeszerzési eljá-
rás, ami azt jelenti, hogy megkezdõdhet az utak építése –
mondta el szerkesztõségünknek Pató István, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztályának osztályvezetõje.

SOK EGYEZTETÉS ELÕZI MEG
Közben elindultak közbeszerzési eljárások olyan utcák-

ban is, ahol tavaly év végén még nem sikerült minden
kérdést tisztázni, ezek a Sátor, a Gömb és a Meggyfa ut-
cák. Itt kisajátítási eljárásokat is le kellett bonyolítani a
városnak.

– Ahol a területrendezés nem oldható meg olyan
könnyen, ott nem tudunk megvalósítani rövid idõn be-
lül útépítést – folytatta az osztályvezetõ. – Azt javas-
lom az ott lakóknak, hogy ne adják fel. Egy olyan utcá-
ban, ahol a munkálatok nagyon sok magántulajdonú

területet érintenek, az bizony hosszú elõkészítõ mun-
kát igényelhet. Reméljük, a következõ években is lesz
lehetõsége a városnak utakat építeni, ehhez azonban
az is kell, hogy ahol szükséges, az ott élõk ajánlják fel az
építéshez szükséges területeket, csakúgy, mint például a
Hatház utcában, ahol ezzel jelentõsen megnõtt az ingat-
lanok értéke is.

– Egy lakóutcában elsõdlegesen azokat szolgálja ki az
út, akik ott élnek, hiszen fõként õk közlekednek majd raj-
ta. Mivel mindenrõl tájékoztatjuk az érintetteket, ennek
az is elõnye, hogy ezáltal egy kicsit jobban magukénak is
tudják érezni az új utakat, hiszen benne voltak a szerve-
zésben, a területek átadásában.

Egyelõre nehéz megállapítani, hogy az összesen 5 milli-
árd forintos keretösszegbõl gazdálkodó útépítési program-
ban hány helyen tudnak majd kialakítani ehhez hasonló
lakóutcát, az viszont biztos, hogy 2022 év végéig még foly-
tatódnak a munkálatok és az anyagi lehetõségek szerint
minél több helyen kezdõdhet meg majd az útépítés.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

ÁLLATIAN KEZDÕDÖTT A HÉT

Hétfõn volt az Állatok Világnapja, a Nyíregyházi Állatparkban kedvezményes belépés mellett érdekes programok-
kal várták a vendégeket. A cápaetetés, a rendõrkutya-bemutató és a fehér oroszlán család látványetetése mellett
a kulisszák mögé is betekinthettek a látogatók. Az állati jó élményeknek persze ezzel nem ért véget, hiszen a hét
minden napján várja a nyíregyháziakat és a hozzánk érkezõ turistákat a Nyíregyházi Állatpark.

IRÁNYÍTOTT VÉRADÁS: MOST MÁR BECSERÉLIK A VÉRT
Október 4-tõl már támogató irányított véradásra is lehetõség nyílik. Ennek lényege,

hogy nem követelmény a véradó és a beteg vércsoportegyezése. A leadott vér ugyan-
is az országos készletbe kerül, a kedvezményezett beteg pedig a neki gyûjtött mennyi-
ségnek megfelelõen, „becseréléssel”, a központi készletbõl kap számára kompatibi-
lis vérkészítményt. Ez a forma – ugyanúgy, mint a direkt irányított véradás – létrejöhet
rokonok, ismerõsök körében, de akár – az adatvédelmi szempontok figyelembe véte-
lével – közösségi gyûjtés alapján is, egy megnevezett beteg gyógyulásának támogatá-
sára. Támogató véradás esetén a véradónak csak annyit kell tennie, hogy adatfelvétel-
kor egy nyilatkozaton megadja a beteg nevét és tajszámát. Bármelyik vérgyûjtési
helyszínen lehet direkt és támogató irányított véradásra is jelentkezni. Ezek pontos
idõpontja, helyszíne a www.ovsz.hu/ver/veradasok oldalon megtalálhatóak.

EMLÉKEZÉS A NEMZETI GYÁSZNAPON
Idén – a pandémiás helyzet miatt – kizárólag szabad-

téren, a Damjanich-szobornál tartott megemlékezést az
önkormányzat az aradi vértanúk napján, október 6-án.
A történelmi egyházak képviselõinek közös szolgálata
után dr. Ulrich Attila alpolgármester mondott emléke-
zõbeszédet, majd a nyugdíjasok honvéd népdalköre

adott elõ ’48-as dalcsokrot. A koszorúzást megelõzõen a
vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium kadétjai helyez-
tek el 13 szál fehér rózsát a szobor elõtt, azt követõen
pedig a Móricz Zsigmond iskola diákjai húzták a kopja-
fákra a maguk által készített csákókat, Nagy Csaba táro-
gatójátékának hangjaira.
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PÁSZTORÉTELEKET KÓSTOLHATNAK A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN!
Pásztorok világa címmel idén is lesz pásztorforgatag a

Sóstói Múzeumfaluban. Október 16-án, délelõtt 10 órá-
tól délután 4 óráig várják izgalmas programokkal a láto-
gatókat.

Október közepén, Vendel napján egykoron a pászto-
rok számadása és a jószágok behajtása történt. Ekkor ren-
deztek vásárokat, s lehetõség nyílt a tapasztalatcserére,
találkozásokra is. A Sóstói Múzeumfaluban tavaly rendez-
tek elõször olyan programot, amely a pásztorok minden-
napjait mutatta be, de az olyan nagy népszerûségnek ör-
vendett, hogy idén folytatják a hagyományt.

AZ ÁGYÚK IS MEGSZÓLALNAK
Jövõ hét szombaton a pásztorforgatagra kilátogatók lát-

hatnak csikós bemutatót, kipróbálhatják az íjászatot, lo-
vas kocsizhatnak az Árpád-kori faluban és a pásztorok által
használt eszközök készítésébe is betekintést nyerhetnek.
Mi több: a Pásztortûz Hagyományéltetõ Egyesület a kari-
kásostor-bemutató mellett még deresre húzást és asszony-
verést is szervez. A bátrabbak rönkdobó és petrencerúd-
tartó versenyen mérettethetik meg magukat, a nap folya-
mán pedig többször is ágyúlövés hirdeti majd, hogy az
õszi forgatag kezdetét vette. A hamisítatlan vásári hangu-
latról és a vendégek mulattatásáról a Kuckó Mûvésztanya
gondoskodik.

FOSZTÁS, MORZSOLÁS, DARÁLÁS
A rendezvény részeként az õszi betakarítási munkák-

ban is kipróbálhatják magukat a látogatók, megismerhe-
tik a kukorica-feldolgozás munkafázisait (fosztás, morzso-
lás, darálás), a napraforgó-bugázást és a szõlõpréselést,
sõt kézmûveskedhetnek is. Lehetõség lesz gyertyamártás-

ra, fazekaskodásra és gyógyteakóstolásra – tájékoztatott a
Sóstói Múzeumfalu, kiemelve, hogy a mûhelyekbe újra
élet költözik, láthatják, hogyan dolgozik a kovács és a
mézeskalács-készítõ. A legkisebbekrõl sem feledkeznek
meg, hiszen egész nap kosaras körhinta és népi játszóház
várja majd õket. Persze, senki nem marad éhen: pásztor-
ételeket kóstolhatnak a rendezvényre látogatók, a faluköz-

RALLY HUNGARY: KÉT HÉT MÚLVA ÚJRA RÁNK FIGYEL EURÓPA!
TÖBB MINT 100 VERSENYZÕPÁROS ÉRKEZIK, A BELVÁROSI GYORSASÁGI MIATT ÚTLEZÁRÁSOK LESZNEK

A ralirajongóknak már nem kell sokat várniuk, még két
hét és érkeznek a nemzetközi csapatok, újra az autósport
kerül majd a figyelem középpontjába, ezúttal egy novem-
beri hétvége helyett idén október 22. és 24. között. A
Rally Hungary a versenynaptár utolsó fordulóinak egyi-
keként kiemelt nemzetközi figyelemnek örvend majd (a
zárófutamot november 18–20. között rendezik meg a Ka-
nári-szigeteken), ugyanis jó eséllyel hazánkban dõlhet el
az Eb-cím sorsa. Erre a legnagyobb esélye annak a nor-
vég Andreas Mikkelsennek van, aki tavaly megnyerte a
2. Rally Hungaryt.

 
A Rally Hungary megrendezése nemcsak sportszakmai,

hanem turisztikai, idegenforgalmi és gazdasági szempont-
ból is nagy jelentõséggel bír Nyíregyháza és a régió szá-
mára, hiszen a versenyt most is itteni központtal rendezik
meg, így nemcsak Kelet-Magyarországról, illetve Magyar-
országról, hanem a környezõ országokból is nagy szám-
ban érkeznek majd látogatók.

HASONLÓ AZ ÚTVONAL
Õry Tamás, a verseny promótere megkeresésünkre el-

mondta, mint ahogyan azt a korábbi években megszok-
hatták, a verseny most is három napig tart majd, és az
útvonala is hasonló lesz, csak minimális változás várható
a pályák nyomvonalában.

– A Rally Hungary 2021 ERC-futam idén is pénteken
kezdõdik egy rajtceremóniával a Kossuth téren. Ezt követi
majd egy szuperspeciál a RabócsiRingen, majd a hétvége
során a Zemplénben és a Tokaji borvidéken mérkõznek
meg egymással a párosok. Vasárnap dél körül belvárosi
gyorsasági lesz Nyíregyháza utcáin, majd késõ délután
záróceremónia a Kossuth téren.

A belvárosi gyorsasági futamának ideje alatt forgalom-
korlátozásokra kell majd számítani. Október 21-én este
a pályabejárás, majd október 24-én, vasárnap reggeltõl
délutánig a gyorsasági miatt lesz lezárva Nyíregyháza

pontban pedig elmaradhatatlan a helyi termelõk és kéz-
mûvesek vására.

A felnõttek 1000 Ft/fõ, a gyermekek 500 Ft/fõ áron
válthatnak jegyet a rendezvényre. 6 év alatt és 70 év
felett a belépés ingyenes.

belvárosa, de a Bocskai utca az Inczédy sortól, a Hunya-
di utca a Vay Ádám körúttól, valamint a Szent István utca,
az Iskola utca, az Országzászló tér és a Kálvin tér sem
lesz járható.

ZÁRVA LESZ A PIAC
A szervizparknak a Nyíregyháza, Tokaji út 4. szám alatt

található Vásártér – nagybani és zöldségpiac – területe ad

otthont, ezért az érintett hétvégén zárva tart majd az Ipar-
cikkpiac, a Zöldség-Gyümölcs Nagybani piac és az Autó-
vásár is.

ITT DÕL EL A MAGYAR BAJNOKSÁG
Az ERC-futam mellett párhuzamosan zajlik a rali orszá-

gos bajnokság is, Nyíregyházán dõl majd el a magyar baj-
nokság. Most is kiélezett a verseny, várhatóan két kelet-
magyarországi pilóta között, Hadik András és Csomós Mixi
közül kerül ki az abszolút gyõztes.

– Mivel egyelõre a kormányzat részérõl sincs olyan

korlátozó intézkedés, amely befolyásolná a verseny ren-
dezését, így a futamok védettségi igazolvány felmutatása
nélkül is látogathatók lesznek. Egy kivétel azonban van:
az olyan elzárt területre, mint a RabócsiRing (itt lesz pén-
teken este a szuperspeciál), a sportrendezvényekre vonat-
kozó szabályok értelmében csak védettségi igazolvánnyal
lehet belépni.

Ami pedig a látványos nézõi pontokat illeti: a szervezõk
azt mondják, várhatóan ez most is az Országzászló térnél
lesz, hiszen ott fordulnak majd meg középen a raliautók.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ÚJABB UTAKAT ALAKÍTOTTAK KI ÉS PARCELLÁKAT NYITOTTAK
MEG AZ ÉSZAKI TEMETÕBEN

Közel 32 hektár. Ekkora területen helyezkedik el a nyír-
egyházi Északi temetõ, ami ezzel a megye legnagyobb
temetõjének számít. És ha már legek: az ország egyetlen
olyan sírkertje is, melyben az 1848-as szabadságharccal
kezdõdõen napjainkig a történelmi események, tragédi-
ák áldozatainak emlékhely létesült. Az idõ elõrehaladtá-
val azonban a temetésre alkalmas terület nagysága fo-
lyamatosan csökken, ezért újabb és újabb parcellákat kell
megnyitni, és kialakítani a hozzájuk vezetõ közlekedési
útvonalakat. Többek között ezek jelentették a legnagyobb
feladatot idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temet-
kezési Kft.-nek.

Közeleg mindenszentek és halottak napja, az elkövet-
kezõ hetekben egyre többen látogatnak ki a sírkertekbe,
hogy rendbe tegyék elhunyt szeretteik sírját, elhelyezzék
rajtuk az emlékezés virágait, vagy gyertyát gyújtsanak. Õk
több friss infrastrukturális fejlesztéssel is szembesülhetnek
majd az Északi temetõben.

GÉPJÁRMÛVEL IS JÓL JÁRHATÓ
– A Korányi úti ravatalozó melletti 3-as grániturna sír-

bolt parcella és a 9-es „Tujás” parcella jelenleg a legutóbb
kialakított és használatba vett temetési hely. A frekventált
helyzetébõl adódóan jelenleg több száz elhunyt nyugvó-
helye – tájékoztatta szerkesztõségünket Pénzes Tibor, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyve-
zetõje, utalva a problémára, hogy korábban a parcella még
gyalogosan is nehezen volt megközelíthetõ, amit esõs idõ-
ben a kegyeletüket lerovó látogatók is sérelmeztek. A te-
metkezési szolgáltatás színvonalas és zavartalan biztosí-
tása érdekében éppen ezért elengedhetetlenné vált ennek
a minimális útszakasznak az aszfaltozása.

– Ezen parcellákat az idei év végére betemetik, felhasz-
nálják, ezért temetõüzemeltetõként fontos célnak tûztük
ki, hogy a területen egy minden idõszakban gépjármûvel
jól járható közlekedési útvonalat alakítsunk ki.

ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL

– Az új közlekedési útvonalak kialakítása mellett új par-
cellákat is meg kellett nyitnunk idén az Északi temetõben –
folytatta a tájékoztatást az ügyvezetõ. – A Kosbor utcai, még
betemetetlen temetõrész betemetése már az elõzõ évek-
ben megkezdõdött. A sortemetéses parcella kialakításra
került, azonban idén a Korányi úti ravatalozó melletti par-
cella telítõdése miatt szükségessé vált – a temettetõi igé-
nyek kiszolgálása érdekében – további parcellák megnyi-

tása, ezekhez pedig közlekedési útvonalak kialakítása. A
munkálatok finanszírozása teljes egészében a Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított fej-
lesztési forrásból, 28 és fél millió forintból történt.

BALESETVESZÉLYES FÁKAT, CSERJÉKET
TÁVOLÍTOTTAK EL

Az ügyvezetõ azt mondta, a társaság az Északi temetõt
érintõen idén a fentieken túl nagyobb beruházást nem ter-
vezett, hiszen nagy hangsúlyt fektettek a temetési helyek,
parcellák kialakítására, illetve a meglévõ aszfaltos utak
állagának javítására, a balesetveszélyes fák, cserjék eltá-
volítására is, mellyel az alaptevékenységüket tudták szín-
vonalasabbá tenni. (Szerzõ: Bruszel Dóra)

MODERN IC KOCSIKAT VILLANTOTT A MÁV NYÍREGYHÁZÁN
Motoros lábtámasz, érintõképernyõrõl vezérelhetõ klí-

ma, családi részleg, csendesfülke – Nyíregyházán mutat-
ta be a MÁV a legújabb fejlesztésû IC kocsikat szomba-
ton. A hétvégén még csak megcsodálni lehetett az új jár-
mûveket, de a DÁLIA és Vércse IC-k utasai a napokban
már élesben is kipróbálhatják a MÁV legújabb büszkesé-
geit. A magyar vasúttársaság ráadásul nemcsak keleti ké-
nyelmet biztosít az utasoknak, de nyugati sebességet és
versenyképes menetidõket is ígér.  

Gyerekjáték helyzetbe állítani a gombnyomásra induló
lábtámaszt, érintõképernyõn szabályozható a fülke hõmér-
séklete és az ülések valódi bõrbõl készült kárpitot kaptak.
Így néz ki a MÁV legújabb elsõ osztályú IC kocsija. De a
másodosztály is megjárja, van családi és csendesfülke, és
az ülések itt is kényelmesek. Az utasok szimpátiáját egy-
bõl elnyerték. A már-már futurisztikus, de mindenképp
korszerû kocsikat magyar mérnökök tervezték és a Szol-
noki Jármûjavítóból gurultak ki. A MÁV egy roadshow ke-
retében mutatta be Nyíregyházán az új kocsikat. A társa-
ság vezérigazgatója elmondta, az Irinyi-terv segítségével
készültek el a kocsik. Budapest és a nagyvárosok között
ezek szállítják majd az utasokat. A kocsikat úgy tervez-
ték, hogy akár 200 km-es sebességgel is közlekedhetnek.
Jól is jön ez, mert a vonalfejlesztéseknek köszönhetõen
jövõre Budapest és Debrecen között 160 km/h-val robog-
nak majd a szerelvények. A prémium osztályú IC+ kocsi-
kat elõször a keleti országrészben lakók próbálhatják ki
napi szinten.   

GYORSABBAN KÖZLEKEDNEK MAJD
Az új IC+ kocsik bemutatásán az is kiderült, hogy a

160 km/h-s vonalfejlesztés folytatódik, és néhány éven
belül Nyíregyházát is eléri. Így akár két és fél órán belül
is a fõvárosba lehet majd jutni a szabolcsi megyeszék-
helyrõl. A fejlesztés azonban nem csupán a sebességrõl
szól majd.

– Azt is jelenti, hogy például megkezdõdött a Tokaji
úti aluljáró építésének tervezése, hiszen a 160-as pá-
lyánál szintbeli keresztezõdések nem lehetnek. Nagy
reményeket fûzünk ahhoz, hogy Nyíregyháza és térsé-
ge profitál ebbõl a vasúti korszerûsítésbõl – jelentette
be dr. Vinnai Gyõzõ, a térség fideszes országgyûlési kép-
viselõje.

AZ ORSZÁG EGYIK LEGKORSZERÛBB TÖMEG-
KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTJA ÉPÜLHET KI
Dr. Ulrich Attila alpolgármester arról beszélt, hogy az

új kocsik és a 160 km/h-ra növelt sebesség mellett Nyír-
egyházán az ország egyik legkorszerûbb tömegközleke-
dési csomópontja épülhet meg.

– Magyarország egyik legfejlettebb intermodális cso-

mópontja alakulhat ki. Nemcsak a személyközlekedés, de
a teherforgalom számára is, hiszen Nyíregyháza egy na-
gyon fontos vasúti csomópont, innen többfelé indulnak el
a szerelvények, három határ felé, sõt, az ország déli ré-
szére is, és nem mellékes az sem, hogy a közelben talál-
ható a buszállomás, vagyis az intermodális csomópont ki-
építésével a környék teljesen át fog alakulni.

A tervek szerint a következõ években még ötszáz ilyen
IC+ kocsit gyártanak majd, ezzel európai színvonalú le-
het a távolsági vasúti közlekedés Magyarországon. Ez azért
is fontos, mert 2050-re 90 százalékkal kell csökkenteni a
közlekedésen belül az üvegházhatású gázok kibocsátá-
sát. Ehhez a vasútnál a személy- és az áruszállításban meg
kellene duplázni a forgalmat.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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APRÓBB VÁLTOZÁSOK A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZLEKEDÉSBEN
OKTÓBER 9-TÕL AZ IGÉNYEKRE ÉS ÉSZREVÉTELEKRE REAGÁLÓ MENETRENDI MÓDOSULÁSOK LESZNEK

– 17, 17Y, 27: a reggeli idõszakban néhány járat indu-
lási ideje módosul, ennek megfelelõen a jósavárosi isko-
lákba a 27-essel könnyebb lesz a tanórák elõtt beérkezni.
A Szélsõbokori úttól 6:40-kor 17-es, 6:50-kor 27-es autó-
busz fog indulni. A délutáni idõszakban Sóstói úti kórház-
tól új 27-es járat indul 14:55-kor, igazodva a jósavárosi
iskolák csengetési rendjéhez.

– 30, 30A: munkanapokon reggel az Autóbusz-állomás-
ról 7:30-kor induló 13-as busz öt perccel korábban, 7:25-
kor, ellenirányban az Alma utcai iskolától 8:07 helyett
8:02-kor fog közlekedni.

– 93E: a LEGO-ból eddig 6:15-kor és 18:15-kor induló
gyorsjáratok 6:12-kor és 18:12-kor indulnak, így garantál-
tan a leghamarabb érik el az Autóbusz-állomást és a Vas-
útállomást.

– 94: az eddigieken felül új járat közlekedik a 94-es
busz vonalán a Jósavárosi piactól 6:15-kor.

– 97: a vonalon az autóbuszok csökkentett menetidõk-
kel közlekednek.

A fõbb módosítások a külterületi hálózaton a követke-
zõk:

– H30, H31: a két vonalon az utasigényeknek megfele-
lõen az alábbiak szerint módosul a menetrend:

A délelõtti idõszakban új járatpár indul Autóbusz-állo-
másról 8:55-kor Butykasor, Görcsös sorig, ellenirányban
az autóbusz 9:24-kor indul. A délutáni idõszakban módo-
sul a menetrend, több járat érinti a Matróz utcát. A vonal
részletes menetrendje a nyiregyhaza.volanbusz.hu olda-
lon olvasható.

– H35: a Simai úti torlódások figyelembevételével a
reggeli idõszakban a H35-ös járatok közlekedése módo-
sul: az Autóbusz-állomásról Felsõsimára 6:20-kor,
Alsóbadúrba 6:25-kor indulnak a reggeli járatok,
visszairányban Alsóbadúrból 6:48-kor, Felsõsimáról 6:53-
kor közlekednek, így a torlódások ellenére is beérnek az
iskolakezdésre a járatok. A tanítási napokon a Rozsrét,
iskolától 14:05-kor Alsóbadúron át közlekedõ H35-ös já-
rat kihasználtság hiányában nem közlekedik.

– H40: a lakossági igényeknek megfelelõen hétköznap
reggel a H40-es buszok közlekedése módosul: reggeli idõ-
szakban az Autóbusz-állomásról Sulyánbokorba 6:00-kor,
Sulyánbokorból 6:27-kor indul vissza a járat; míg Varga-
bokorba 6:10-kor indul autóbusz, onnan 6:26-kor pedig
vissza az Autóbusz-állomás felé.

– Tanítási napokon délután is változik a közlekedési
rend. Az Autóbusz-állomásról 13:25-kor minden beté-
réssel indul autóbusz, majd ezt követõen 14:45-kor Var-
gabokorba (Antalbokor, Rókabokor érintésével); míg
15:15-kor Sulyánbokorba (Kazárbokor, Benkõbokor érin-
tésével).

– Szabad- és munkaszüneti napokon az Autóbusz-állo-
másról 6:30-kor indul Sulyánbokorba autóbusz, ahonnan
7:22-kor pedig vissza betérések nélkül.

RÉSZLETEK A NETEN

A változásokkal kapcsolatos információk és a rész-
letes menetrendek a nyiregyhaza.volanbusz.hu olda-
lon olvashatók.

Mint azt részletesen bemutattuk, 2021. augusztus
30-án életbe lépett az új hálózat finomhangolása, amely
következtében tovább fejlõdött a nyíregyházi helyi
buszközlekedés. Újabb vonalakon indultak buszjára-
tok, módosultak a menetidõk és a menetrendek, és je-
lentõsen bõvült a nagyfoglalkoztatókat érintõ buszjá-
ratok száma is.

Szeptemberben mind a Volánbusz, mind a tervezõ, a
Mobilissimus számos helyen és alkalommal végzett
forgalommegfigyeléseket, menetidõellenõrzést és utas-
számlálást is, illetve az önkormányzat szakembereivel
együtt valamennyi beérkezõ utasészrevételt megvizsgál-
tak, hogy a közlekedõk igényeinek még inkább megfelelõ
szolgáltatás legyen. Ennek érdekében október 9-tõl az igé-
nyekre és észrevételekre reagálva néhány vonalon me-
netrendi változások lépnek életbe.

NÉPSZERÛ ÚJ JÁRATOK

Az elsõ hetek tapasztalatai alapján egyre többen hasz-
nálják az új járatokat, így a Berenát utcán át közlekedõ
8B-t, a Kertvárosból Jósavároson át a Sóstói úti kórházzal
összekötõ 27-est vagy az Electroluxhoz járó új 97-est is.
Sikeresek a LEGO-hoz és a Sematichoz közlekedõ gyors-
járatok, illetve a Révész-Michelin Logisztikai Központig
közlekedõ meghosszabbított 90-es vonal is.

MENETRENDI VÁLTOZÁSOK

A legtöbb észrevétel a szeptembertõl érzékelhetõ je-
lentõs torlódásokból és a Tiszavasvári úti felüljáró átépí-
tésébõl eredõ késésekre érkezett, így az érintett térségben
közlekedõ buszok menetrendszerûségét és közlekedési
rendjét kiemelten kezelték a tervezõk. Annak érdekében,
hogy a reggeli iskolakezdésre és a mûszakkezdési idõ-
pontokra könnyebben, biztonsággal be lehessen érni, né-
hány vonalon komolyabb, más járatokon pedig kismérté-
kû menetrendi változások lesznek 2021. október 9-tõl,
szombattól. Ezen felül változik az Országzászló tér és
Bessenyei tér közlekedési rendje is, így kérjük, hogy októ-
ber 9-tõl a 8-as, 8A, 8B, 9-es, 9Y, 10-es, 90-es és H40-es
autóbuszok utasai különös körültekintéssel közlekedjenek.
A fõbb módosítások a belterületi hálózaton a következõk.

BESSENYEI TÉR KÖZLEKEDÉSI RENDJE

Az önkormányzat és a Volánbusz javaslata alapján az
ideiglenes forgalmi rendben megszokott helyett a 8-as, 8A,
8B, 9-es, 9Y, 10-es, 90-es és H40-es autóbuszok a belvá-
ros irányában a Bessenyei téren át közlekednek, így vissza-
térnek a korábbi útvonalukra, nem érintik az Országzász-
ló téri megállót. Az Autóbusz-állomás és Vasútállomás felé
megmarad az Országzászló téren át való közlekedés, és
az ideiglenes forgalmi rend során megszokott megállóban
állnak meg.

SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕ HÉTVÉGI
KÖZLEKEDÉSE

A Sóstógyógyfürdõre járó utasok nagy számban megfo-
galmazott igényének megfelelõen az õszi és téli idõszak-
ban is fognak közlekedni az 55-ös autóbuszok hétvégi és
ünnepnapokon 9–17 óra között óránként, így a kedvelt
pihenõhely Jósavárosból és Örökösföldrõl is átszállás nél-
kül elérhetõ lesz. Örökösföldrõl 8:55 és 16:55, Sóstógyógy-
fürdõrõl 9:37 és 17:37 között óránként indulnak az 55-ös
autóbuszok.

4, 4Y, 44

A reggeli idõszakban a korábban Orosról 6:43-kor in-
duló 44-es 6:38-kor indul a megnövekedett forgalom okoz-
ta késések csökkentésére, az esti órákban pedig több 44-
es járat közlekedik: a Vasútállomásról 18:45 helyett 18:25-
kor és 19:05-kor is, Orosról a Vasútállomásra 19:08-kor is

indul majd autóbusz. A jelenleg 20:30-kor az Autóbusz-
állomásról Orosra induló 4Y autóbusz mindennap 20:25-
kor fog indulni, ellenirányban Orosról 20:57 helyett 20:52-
kor, hogy a mûszakos járatokra az átszállás garantált le-
gyen.

8, 8B

A reggeli csúcsidõben a Fürdõ utcától 7:11-kor induló
8B korábban, 6:56-kor indul, így pontosabban ér a belvá-
rosba, és biztosabb beérkezést nyújt az iskolákba. Ezzel
egyidejûleg módosul a Sóstógyógyfürdõrõl 7:00-kor induló
8-as járat menetrendje is, mely a jövõben 7:10-kor indul.
A Krúdy Vigadó megállóhelyen felszálló utasok igénybe
vehetik a 6:53-kor induló 8B járatot is a belváros felé tör-
ténõ utazáshoz.

9, 9E, 9Y, 95, 95L

A 9-es, 9Y és 95-ös közlekedésében jelentõs változá-
sok lesznek: egyrészt a 95-ös autóbusz ezentúl érinti Hu-
szártelepet is, illetve hétköznap napközben folyamatosan
fog közlekedni, így a Michelin és a Derkovits utcai mun-
kahelyek elérése jelentõsen javul. Másrészt a torlódások
miatti késések csökkentésére módosított indulási idõkben
közlekednek a 9-es és 9Y autóbuszok munkanapokon. A
részletes menetrendek a nyiregyhaza.volanbusz.hu olda-
lon olvashatók. A Szakiskola és kollégium megálló, illet-
ve a belvárosi iskolák közötti gyorsabb eljutás érdekében
9E jelzéssel 7:00-kor új gyorsjárat indul a Szakiskola és
kollégium megállótól a Vasútállomáshoz, majd délután
14:00-kor a Vasútállomástól a kollégium felé. Az autóbusz
nem érinti a Búza teret, a Tiszavasvári út és az Autóbusz-
állomás között nem áll meg. A hét elsõ iskolai elõadási
napjai elõtti munkaszüneti napokon a hazatérõ diákfor-
galom miatt 18:00-kor a Vasútállomástól is közlekedik 9E
járat a szakiskola és kollégium felé. A 95L autóbusz a
Tiszavasvári úti munkahelyek jobb elérése érdekében a
Rókabokori út helyett a Derkovits utca – Tiszavasvári úton
át közlekedik a Michelin és a LEGO között, módosított
menetrend alapján, Salamonbokor, valamint Szakiskola
és kollégium megállóhelyeken megállva.

TOVÁBBI APRÓBB MÓDOSÍTÁSOK

– 11, 21: Örökösföld felõl az iskolák jobb elérése érde-
kében a reggeli idõszakban egy 11-es és 21-es járat indu-
lási idõpontja megcserélõdik. A 11-es 7:22 helyett 7:32-
kor, a 21-es 7:32 helyett 7:22-kor indul Örökösföldrõl.
Utóbbi a Vasútállomásról 7:10 helyett 7:00-kor indul. A
Vasútállomásról Örökösföld felé 7:10-kor 95-ös járat köz-
lekedik, amely az Arany János utca érintésével közleke-
dik.

– 12A: a hét elsõ iskolai elõadási napjai elõtti munka-
szüneti napokon a vasútról és a helyközi buszokról át-
szálló erõs diákforgalom igényeinek jobb kielégítése ér-
dekében új 12A járatok indulnak: a Vasútállomásról 16:21-
kor és 17:21-kor és Jósavárosból 16:43-kor és 17:43-kor.

– 13: a tanítási napokon a Sóstói úti kórháztól 7:30-kor
közlekedõ 13-as öt perccel korábban, 7:25-kor indul.
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MÁR TÖBB MINT SZÁZ BEJELENTÉS ÉRKEZETT AZ NYHAPP-ON KERESZTÜL
Most már nem kell levelet írni vagy betelefonálni az

önkormányzat tulajdonában lévõ szolgáltatókhoz (elsõ-
sorban a közterület-fenntartást, az úthálózatot, az állat-
egészségügyet, a NYÍRSÉGVÍZ-et, a NYÍRTÁVHÕ-t, a
hulladékszállítást vagy éppen a közvilágítást érintõen),
ha valamilyen lakossági bejelentéssel kívánnak élni a nyír-
egyháziak. Az NYHApp-on keresztül ezt néhány gomb-
nyomással, pillanatok alatt megtehetik, idõt és energiát
spórolva. Az indulás óta 150-en éltek is a lehetõséggel.

Manapság egy valami fixen mindig nálunk van, és az a
mobilunk. Már csak ezért sem meglepõ, hogy az utóbbi
évekre az applikációk szó szerint beverekedték magukat
az életünkbe, pont azért, hogy könnyebbé tegyék azt. Ez-
zel a céllal indították el szeptemberben az NYHApp-ot is,
aminek segítségével most már folyamatosan tájékozód-
hatunk Nyíregyháza híreirõl, eseményeirõl, kedvezménye-
irõl, a hulladékszállítás rendjérõl (a regisztrált felhasználó
a hulladékszállítás járatrendje szerint értesítést kap elõzõ
nap arról, hogy másnap milyen gyûjtõedényt kell kihe-
lyezni az ingatlan elé), de még lakossági bejelentésekkel
is élhetünk a telefonos applikáción keresztül. A NYÍRVV
Nonprofit Kft. ötletét is ez adta, hogy megoldják a lakos-
sági észrevételek, panaszok és javaslatok kezelését.

AUTOMATIKUSAN TOVÁBBÍTJÁK
– Bejelentések tekintetében eddig összesen 150 észrevé-

tel érkezett az applikáción keresztül – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket az appot útjára indító NYÍRVV Nonprofit Kft. –
A beérkezõ megkereséseket a rendszer minden esetben –

automatikus háttérirányítással – továbbítja az adott közszol-
gáltató felé, akik így akár azonnal tudnak foglalkozni az
észrevételekkel. Mint az applikáció üzemeltetõje, azt lát-
juk, hogy a 150 bejelentésbõl 52-t már lezártak. Ezek közé
tartozik a Forgó utcáról érkezõ bejelentés is, ahol kijavítot-

tunk azóta egy kátyút, pont annak köszönhetõen, hogy
egy városlakó jelezte ezt felénk az appon keresztül.

ÉRDEMES VÁLTANI A TURISTA
ÜZEMMÓDRÓL

– Folyamatosan figyelemmel kísérjük az applikáció le-
töltöttségét, amibõl eddig azt látjuk, hogy a letöltés túl-
nyomó része turista módban történik – folytatták az eddi-
gi tapasztalatok ismertetését. – Ennek viszont az a hátrá-
nya, hogy aki így használja, az tulajdonképpen csak az
elsõ 5 „csempét” látja, regisztrációval azonban kibõvül-
ne a lehetõségek köre. Például részt tudna venni szava-
zásban, jelezhetne a telefonja, hogy másnap milyen hul-
ladékgyûjtõ edény tartalmát szállítja el az ÉAK Nonprofit
Kft., de szintén csak ezek a felhasználók tudnak ügyet in-
tézni, bejelentéssel élni, vagy éppen az egészségügy
„csempét” használni.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. arra kéri a városlakókat, hogy
amennyiben Nyíregyházával kapcsolatos észrevételük,
javaslatuk van, azokat az NYHApp-on keresztül történõ
bejelentéseikkel tegyék meg egyszerûen és kényelmesen,
ezzel is segítve munkájukat.

GOOGLE PLAY ÁRUHÁZBÓL,
VALAMINT AZ APP STORE-BÓL

Az alkalmazás a Google Play áruházból, valamint
az App Store-ból tölthetõ le.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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KÖZEL 30 NAPIRENDI PONTRÓL DÖNTÖTTEK

lyamatos igényeket gerjeszt. A városlakókban felmerül,
hogy az õ városrészükben, az õ utcájukban is szeretné-
nek térfigyelõ kamerát. Ezeket az igényeket, amint a vá-
ros teljesítõképessége lehetõvé teszi, szépen fokozatosan
ki fogjuk elégíteni – nyilatkozta Halkóné dr. Rudolf Éva
(FIDESZ-KDNP).

FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANÁCS

A képviselõ-testület elfogadott számos további napirendi
pontot. Jóváhagyta a Vasvári Pál Gimnázium udvarán ké-
szülõ mûfüves focipálya pályázatát, megszavazták a To-
kió 2020 Olimpiai és Paralimpiai Játékokon részt vett nyír-
egyházi sportolók és edzõik jutalmazását, illetve a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zathoz való csatlakozást. Majd a testület döntése alapján
megalakult Nyíregyháza MJV Fogyatékosságügyi Tanácsa,
melynek feladata, hogy egy csatornába terelje a vélemé-
nyeket és a javaslatokat, melyek a fogyatékossággal élõk-
kel kapcsolatban megfogalmazódnak.

INTERPELLÁCIÓK

A nyílt ülésszak végén két képviselõ interpellációját
hallgathatta meg a testület. Elsõként dr. Újhelyi János
(Szövetségben Nyíregyházáért) képviselõ szólt, aki egy
olyan csoport felállítását indítványozta, amely az egész-
ségügyi alapellátásban résztvevõk koordinálását végez-
né. Dr. Kovács Ferenc (FIDESZ-KDNP) válaszában el-
mondta, Nyíregyházán jól mûködik az egészségügyi
alapellátás irányítása, és a szektorban dolgozók egybe-
hangzó véleménye szerint indokolatlan egy ilyen cso-
port létrehozása. A polgármester válaszát a képviselõ
nem, azonban a képviselõ-testület elfogadta. A máso-
dik interpellációt Póka Imre (Szövetségben Nyíregyhá-
záért) képviselõ nyújtotta be, melynek tárgya a Kertvá-
rosban kijelölt munkásszálló építésének helyszíne, il-
letve annak megváltoztatása volt. Dr. Kovács Ferenc
polgármester válaszában politikai hangulatkeltésnek
nevezte a képviselõ felszólalását, utalva az abban el-
hangzó külföldi vendégmunkások jelenlétére, valamint
a közbiztonság feltételezett romlására. Hozzátette, nem
önkormányzati hatáskör a munkásszálló megépítésének
terve, Magyarország Kormánya nyújt forrást a beruhá-
záshoz, melynek eredményeként a helyi nagyfoglalkoz-
tatóknál dolgozó munkavállalók bejárását, illetve elhe-
lyezését könnyítik meg. Ez pedig csökkenti az utak ter-
heltségét, és ide vonzza a fiatalokat is.

RÉGI-ÚJ SZÍNHÁZVEZETÕ

A közgyûlés ezt követõen zárt üléssel folytatódott, mely-
ben többek között a Móricz Zsigmond Színház vezetõi
munkakörének betöltésére benyújtott pályázatáról is dön-
töttek. Ennek értelmében ismét Kirják Róbertet választot-
ták meg igazgatónak a következõ öt esztendõre.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Halkóné
dr. Rudolf Éva

 Jeszenszki András

Nyíregyháza MJV múlt csütörtöki közgyûlésén elfogad-
ták a város környezetgazdálkodási tervének tavalyi be-
számolóját és az idei éves terveit. Döntöttek 32 darab
térfigyelõ kamera elhelyezésérõl, az olimpiai és para-
limpiai sportolók és edzõk jutalmazásáról, valamint a
városi fogyatékosságügyi tanács létrehozásáról is.

A két közgyûlés között történtekrõl a Nyíregyházi Tele-
vízió által készített kisfilmet a polgármester szóban is ki-
egészítette, és kérdések is érkeztek a látottakkal kapcso-
latban. Dr. Kovács Ferenc többek között ismertette az in-
diai nagymacskakifutó építésének 104 millió forintos, 100
százalékos vissza nem térítendõ támogatásáról szóló szer-
zõdés megkötését, a Mandabokori Mûvelõdési Ház 35,5
millió forintos energetikai felújítását, valamint egy kiemel-
kedõen fontos kormánydöntésrõl is beszámolt.

KIEMELKEDÕ FORRÁSKERET
NYÍREGYHÁZÁNAK

Ennek értelmében egy 50 milliárd forintos forráskere-
tet kapott Nyíregyháza, tekintettel arra, hogy a megye és
a megyeszékhely is jól teljesített a TOP-os források fel-
használásában, Nyíregyháza ráadásul az egy lakosra esõ
legtöbb forrást kapta az Európai Uniótól az elmúlt idõ-
szakban. – Elismerte a kormány azt a munkát, amelyet
az elmúlt években végeztünk. Mindegyik pályázatot meg-
valósítottuk, egyet sem adtunk vissza, vállalva a kocká-
zatot is, hogy az építõipar áremelkedései miatt pluszfor-
rásra szorulunk. Viszont azt is megkaptuk a kormánytól,
az átmeneti idõszakot pedig tudtuk finanszírozni. Képe-
sek vagyunk rá, hiszen 8 éve nincs hiány a költségveté-
sünkben – mondta a polgármester. A pályázati kiírások
novembertõl jelennek majd meg.

RENGETEGEN FESZTIVÁLOZTAK

Az idei nyár rendezvényekkel kapcsolatos városi tapasz-
talatokról szóló kérdésére dr. Ulrich Attila alpolgármester
elmondta, az emberek a zárt terekkel kapcsolatban óvato-
sabbak lettek, azonban a nyílt tereken ez nem volt érezhe-
tõ. – Ha valaki járt Sóstón a nyáron, vagy az elmúlt hetek-
ben bármelyik rendezvényen, láthatta, hogy tömegek láto-
gatták. Olyannyira, hogy a múzeumfalu közel van a
pandémia elõtt elért látogatószámcsúcshoz, majdnem 70
ezer ember ment be május 14-tõl kezdve – fogalmazott.

KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAG IDÕSEKNEK

Dr. Ulrich Attila hozzátette, a tervek szerint lesz ad-
venti vásár idén, és elhangzott az is, hogy az önkormány-
zat ez évben is küld karácsonyi ajándékcsomagot az idõ-
sek számára – errõl már Jászai Menyhért beszélt egy kér-
dés kapcsán. – Nehezen indult ez az esztendõ, de Nyír-
egyháza gazdasági állapota, pénzügyi helyzete lehetõ-
vé teszi, hogy ismét legyen karácsonyi csomag az idõ-
sek számára, csakúgy, mint 2013 óta minden évben. A
csomagot november 18-a és december 17-e között fog-
ják kézbesíteni – mondta az alpolgármester. A vála-
szok között elhangzott az is, hogy a pandémiás sza-
bályokat figyelembe véve, a tervek szerint tartanak
majd közgyûlést az év hátralévõ részében is.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A képviselõ-testület megszavazta az elõterjesztést Nyír-
egyháza MJV 2020. évi környezetvédelmi környezetgaz-
dálkodási tervében szereplõ feladatok teljesítésérõl és a
2021. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról.

„EGYSÉGES LEGYEN A FÁSÍTÁS”

A napirendi pontról Jeszenszki András, a Szövetségben
Nyíregyházáért frakcióvezetõje elmondta, az ellenzéki
frakció tagjaiként is nagyon fontosnak tartják Nyíregyhá-
zán a környezetvédelmet, azonban több dologgal nem
elégedettek. – Ilyen például a fásítások programja. Úgy
tûnik, mintha bizonyos részek prioritást élveznének, míg

mások pedig kimaradnának a fásítási programból. Nagyon
fontosnak tartanánk, hogy ez egységesen történjen a vá-
ros területén, hiszen a klímaváltozás miatt elengedhetet-
len, hogy minél több fát ültessünk.

„MEGFELELT A KÖZÉRDEKNEK
ÉS ELVÁRÁSOKNAK”

Halkóné dr. Rudolf Éva, a FI-
DESZ-KDNP frakcióvezetõje a na-
pirendi pont kapcsán szerkesztõsé-
günknek elmondta, széles kört ölel
fel az elõterjesztés. – A környezet-
védelemben-környezetgazdálko-
dásban az ebnyilvántartástól a csa-
padékelvezetésig, a fásításig, a zöld-
felületek rendben tartásáig sok te-
rület érintett. Ebbõl adódóan biztos
vannak benne olyan pontok, ame-
lyek még igényelnek további fej-
lesztést, de mind a cselekvési terv,
mind annak a végrehajtása megfelelt a közérdeknek és az
elvárásoknak.

KÖZBIZTONSÁG NÖVELÉSE

A képviselõk szavaztak a közterületi térfigyelõ kame-
rák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyásáról. A
közgyûlésen elhangzott: 32 darab új térfigyelõ kamerát
helyeznek el a megyeszékhely közterületein, így a vá-
rosszerte üzembe helyezett eszközök száma már megha-
ladja a 250-et.

„FERTÕZÖTT TERÜLETEK”

A napirenddel kapcsolatban az
ellenzéki frakció vezetõje, Jeszensz-
ki András (Szövetségben Nyíregyhá-
záért) a Nyíregyházi Televíziónak
elmondta, minden olyan beruházást
támogatnak, amely a közrendet és
a közbiztonságot segíti elõ, azon-
ban még mindig vannak olyan te-
rületek, amelyeket fertõzöttnek tar-
tanak ebbõl a szempontból. – A
Rákóczi utcai tömbbelsõben a kör-
nyezõ szórakozóhelyek miatt na-
gyon jelentõs a megjelenõ fiatalok
aránya, ahol sokszor rongálások is történnek, a Dohány
utcai tömbbelsõben pedig az elmúlt másfél évben jelent
meg ez a probléma. Fontos, hogy az ilyen típusú kamera-
kihelyezések folytatódjanak a városban.

„FOLYAMATOS IGÉNYEK”

A városvezetõ frakció vezetõje elmondta, nagyobb pro-
jektek, értékes beruházások védelmére, de akár családi
házas övezetek közbiztonságának növelésére is használ-
ják már ezeket az eszközöket. – Ez az a pont, amely fo-
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendelet-
ben szabályozza „Nyíregyháza Városért” „Bencs Kál-
mán Díj” adományozásának rendjét.

A Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán Díj emlékérem
magyar és nem magyar természetes személyeknek (to-
vábbiakban: személyek) adományozható Nyíregyházán,
illetve Nyíregyházáért az adott évben kifejtett kimagas-
lóan eredményes tevékenységük elismeréseként.

Az emlékérmet – amely a decemberi közgyûlésen ke-
rül átadásra – egy évben legfeljebb három személynek
lehet odaítélni.

Az adományozást bármely természetes vagy jogi sze-
mély kezdeményezheti.

A javaslatokat az önkormányzat által alapított kitünte-
tések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl
szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet-
ben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2021.
október 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város pol-
gármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illet-
ve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése „Nyíregy-
háza Város Nívódíja” elnevezéssel kitüntetést alapított.

A kitüntetés a városban hosszabb ideje eredménye-
sen tevékenykedõ olyan jogi vagy természetes személy-
nek adományozható, amely vagy aki tevékenységével je-
lentõsen hozzájárult Nyíregyháza város gazdasági életé-
nek fejlõdéséhez.

A kitüntetést évente a decemberi közgyûlésen egy sze-
mély vagy szervezet kaphatja.

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 2021. október 31. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illet-
ve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. sz.).
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VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT NYÍREGYHÁZÁN
ÖSSZETETT INTEGRÁCIÓS PROGRAMOT INDÍTOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT

Az elmúlt évtizedek legjelentõsebb városrehabilitációs
programja zajlik Nyíregyházán. Az 1,7 milliárd forintos,
„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált terü-
letein” címû projektben nemcsak a lakhatási körülménye-
ket javította az önkormányzat a szegregátumokban, hanem
egy összetett integrációs programot indított még 2019-ben.

A Huszártelepen, egy felújított épületben van ezentúl a
gyermekjóléti központ egyik alközpontja, ezt a napokban
vehették birtokba. Így ezentúl ott mûködnek, ahol szük-
ség van rá, a családok közvetlen közelében. Többek kö-
zött ez is része a nagyszabású városrehabilitációs prog-
ramnak. A város 2017-ben nyújtott be pályázatot, szeret-
ték volna jobbá, korszerûbbé és egészségesebbé tenni a
lakhatást a szegregátumokban. Bár ez egy fontos alapfel-
tétel, de önmagában nem old meg mindent, éppen ezért
egy komplex integrációs programra volt szükség.

KOMPLEX PROJEKT, INTEGRÁCIÓVAL
Az önkormányzatnak ezt 2019-ben

sikerült is elindítani. – Ez magában fog-
lalja a szegregátumban élõk közösség-
fejlesztését is, hiszen ha van közösség,
akkor könnyebb az integráció. Össze-
sen hét területen dolgozunk, komoly cél-
kitûzésekkel. Nagyon fontos például a
gyermekek felzárkóztatása, az iskolából
való kimaradás és lemaradás megelõzé-
se, s a hátrányok egyéni kezelése – nyi-

latkozta kérdésünkre Jászai Menyhért a múlt pénteki, az
Eissmann Városi Uszoda parkolójában tartott rendezvényen.

REINTEGRÁCIÓ A MUNKA VILÁGÁBA
– De említhetném a munka világába történõ visszain-

tegrálódást. Ehhez képzéseket indítottunk és támogatást is

adtunk azért, hogy a napközbeni tanfolyamra járás ne le-
gyen akadálya a megélhetésnek, hiszen emiatt nem tud-
nak például alkalmi munkát vállalni – tette hozzá Nyír-
egyháza alpolgármestere. Ezeken túl van még közbizton-
sági program, a koronavírus-világjárvány pedig még egy
nagyon fontos területre hívta fel a figyelmet, az egészség-
ügy általános helyzetére.

KÖZÖSEN KERESIK A MEGOLDÁSOKAT
A ROMÁKKAL

Jászai Menyhért hangsúlyozta, a nyíregyházi önkormány-
zat aktívan tartja a kapcsolatot a Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzattal, az egyeztetések során megvitatják a prob-
lémákat és megoldásokat próbálnak keresni. Ahogy az al-
polgármester fogalmazott, ez sokszor vitával jár, de a kom-
munikációnak köszönhetõen tudnak partnerségre lépni.

KÖZÖSEN A KIÚTÉRT – CIVILEKKEL
Ilyen nagy volumenû városrehabilitációs program szeg-

regátumok területén korábban soha nem volt Nyíregyhá-
zán. A projekt 1,7 milliárd forintból gazdálkodik és több
ezer embert értek el vele és segítették mindennapi életüket.
– Van az úgynevezett „soft” program, melynek a neve:
Közösen a kiútért. Az hozzávetõlegesen 700 millió forint-
ból gazdálkodott, hét, általunk meghatározott társadalmi
cél mentén, s 12 civil szervezet valósítja meg, nem az ön-
kormányzat. Õk közbeszerzési pályázaton meghirdetve
nyerték el azt a lehetõséget, hogy például a közbiztonságot
javító vagy a képzési programot ki végzi – emelte ki.

TÁMOGATTÁK A KÉPZÉSÜKET
– A 80 ezer forintos havi képzési támogatást az önkor-

mányzat adta, de ebbõl a forrásból. Az a több tucat ember,
akik ezen a programon részt vettek, több hónapig kapták a
képzési támogatást azért, mert a tanfolyamon részt vettek

és végeredményként például festõ vagy éppen másfajta szak-
mával rendelkeznek – részletezte az alpolgármester.

KELETI LAKÓTELEP
Az egyik legnagyobb, szemmel látható változás, ami a

szegregátumokat érinti, a Keleti lakótelepen történt. Az itt
élõk elköltöztek a felújított, komfortos, modern, huszárte-
lepi szociális bérlakásokba. A „Keletin” vállalhatatlan
körülmények uralkodtak, a házakban nem volt például ve-
zetékes ivóvíz, nem volt megoldva a szennyvízelvezetés
sem, mûszakilag összességében olyan problémák álltak
fenn, hogy már nem lett volna érdemes felújítani és köz-
mûvesíteni. A „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza
szegregált területein” címû projekt úgymond katalizátora
volt a Keleti lakótelepen végzett munkálatoknak, az el-
múlt 8–10 évben folyamatosan csökkent itt a lakosság-
szám. Õk a szociális lakásrendszerben kaptak új lehetõ-
séget a Huszártelepen, a nyíregyházi önkormányzat
segítségével. (Szerzõ: Nagy Boglárka)

„NYÍREGYHÁZA, A JÖVÕ VÁROSA”: A LAKOSSÁGOT IS BEVONNÁK
Bár a kelet-európai tagállamokban már elterjedt for-

ma, hogy egy-egy városfejlesztés során kikérik az ott
élõ emberek véleményét, Magyarországon az efféle
részvételen alapuló tervezés még gyerekcipõben jár,
Nyíregyháza ebbõl a szempontból azonban úttörõ le-
het. A MEGAKOM Kft. ugyanis online kérdõíves fel-
mérést, rajz- és fotópályázatokat, tematikus work-
shopokat, valamint osztályfõnöki órákat szervez és
valósít meg a szabolcsi megyeszékhelyen pont annak
érdekében, hogy az egészen kicsiktõl az idõsebb kor-
osztályig, bárki kifejthesse, milyennek képzelné el a
jövõ Nyíregyházáját.

Az 1997-ben Nyíregyházán alapított és azóta is a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei megyeszékhelyen mûködõ
MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. kiemelt felada-
tának tartja, hogy a lakosság egyre tudatosabban alakítsa
környezetét, a városfejlesztési tevékenységek során egyre
nagyobb hangsúlyt kapjon a  lakossági részvételen alapu-
ló tervezés. A vállalkozás egyik fontos célja, küldetése a
közösségek aktív bevonása a város jövõjének tervezésé-
be, konkrét fejlesztési projektek megvalósításába. Ennek
érdekében a tanácsadó iroda elkezdte a „Nyíregyháza, a
jövõ városa” – Közösségépítés és a helyi identitás erõsíté-
se a lakossági részvételen alapuló városfejlesztés erõsíté-
sén keresztül címû, úgynevezett CLLD projektjének meg-
valósítását.

– Fontosnak és elõremutatónak tartjuk, hogy a városla-
kók meg tudják osztani elvárásaikat. Legyenek ötleteik,
segítsenek problémák megvalósításában, és legyenek haj-
landóak bekapcsolódni ezekbe, hiszen akkor a városi kör-
nyezet is az õ igényeikhez fog fejlõdni, vagyis javulhat
egy város népességmegtartó ereje – ismertette a projektet
Kézy Béla, a MEGAKOM Kft. ügyvezetõje, hozzátéve, az
emberek nincsenek hozzászokva, hogy aktív résztvevõi

legyenek egy város formálásának, éppen ezért ezt a gon-
dolkodásmódot különbözõ módszertanokkal el kell kez-
deni felépíteni, városunkban is. Tulajdonképpen ez a pro-
jekt lényege, hogy ezt úgymond kikísérletezzük. A nagyob-
bak mondják el, hogyan kellene Nyíregyházát fejleszteni,
a kicsik pedig akár rajzolják le, hogy milyen várost szeret-
nének.

A projekt keretében, a fentebb ismertetett célok elérése
érdekében, a MEGAKOM Kft. online kérdõíves felmérést,
rajz- és fotópályázatokat, tematikus workshopokat, vala-
mint osztályfõnöki órákat szervez és valósít meg a közel-
jövõben:

1. OFF- ÉS ONLINE KÉRDÕÍVES FELMÉRÉS – A városi
lakosság körében széles körû OFF- ÉS ONLINE KÉRDÕ-
ÍVES FELMÉRÉS lebonyolítása városfejlesztéssel kapcso-
latos témakörökben: Hogyan látják a városukat? Mennyi-
re ismerik városukat? Milyen javaslataik vannak a jövõbe-
li fejlesztések vonatkozásában? Mi szükséges ahhoz, hogy

jól érezzék magukat a városban? Mivel lehetne a városi
lakosságot motiválni, hogy aktívabban részt vegyenek
városfejlesztési döntések meghozatalában?

2. INTERAKTÍV WORKSHOPOK – A városi lakosság
szemléletformálása és tudatosítása különbözõ városfejlesz-
tési témakörökben: városi környezetvédelem, helyi érté-
kek védelme, részvételen alapuló tervezés fontossága. A
szemléletformálás és tudatosítás mellett a workshopok
(min. 4 db) keretében a résztvevõk tematikus városfejlesz-
tési javaslatainak, igényeinek felmérése.

3. VÁROSFEJLESZTÉSI IGÉNYEK, ELKÉPZELÉSEK FEL-
MÉRÉSE INNOVATÍV MEGOLDÁSOKKAL – „Milyen vá-
rosban szeretnék élni?” – lakossági városfejlesztési igé-
nyek, elképzelések felmérése innovatív megoldásokkal:
online rajz- és fotópályázat megvalósítása a városi fiatal
lakosságra fókuszálva.

4. VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLYFÕNÖKI ÓRÁK – „Ta-
láljuk ki városunkat” – városfejlesztési OSZTÁLYFÕNÖKI
ÓRÁK lebonyolítása Nyíregyháza egyes középfokú okta-
tási intézményeiben: a szükséges módszertan kialakítása,
a kiválasztott középiskolából két-három tanár számára tré-
ning tartása – „teach the teacher” módszer alkalmazása,
osztályfõnöki órákon való részvétel, az órákon megszüle-
tett eredményekrõl, javaslatokról összefoglaló készítése.

5. ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI DOKUMENTUMOK
KÉSZÍTÉSE – A program keretében elért eredmények do-
kumentálása, szakmai elemzések készítése, a fõbb város-
fejlesztési irányok definiálása.

A tevékenységekhez kapcsolódó felhívások a CLLD pro-
jekt  Facebook-oldalán  (Jövõ Városa Nyíregyháza |
Facebook)  és a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda
Kft. weboldalán (Pályázatok – MEGAKOM) érhetõk el.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A projektrendezvényt fellépések is színesítették
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve

ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ
a) hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási

intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali munka-
rend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú,
illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” típusú pályázat).
– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 õszén már
nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
– Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösz-
töndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratko-
zott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

b) hátrányos szociális helyzetû fiatalok a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt
álló középiskolások vagy felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ, felsõoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2022/2023. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali munkarend), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsõoktatá-
si szakképzésben kívánnak részt venni („B” típusú pályázat).

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi ered-
ményétõl függetlenül történik. Azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akiknek a ház-
tartásában (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együtt lakó, ott lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek) az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum 300 százalékát (85 500 Ft).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi
pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a pályázati adatok rögzítése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati ûrlapot minden évben újra ki kell
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenõrzését, rögzítését követõen a pályázati ûrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pá-
lyázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minõsül! A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rend-
szerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázati ûrlapot személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
centrum (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 28-as ablaknál vagy postai úton Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának címezve (4401 Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1.) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani a kötelezõ mellékletek-
kel együtt. A pályázati felhívás letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a varoshaza.nyiregyhaza.hu
weboldalakról.

További információ a 42/524-524/170-es telefonszámon kérhetõ.

A pályázat benyújtásának ideje: 2021. október 5–2021. november 5.
A települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pá-

lyázatokat a bírálatból kizárja.

Megyei Jogú Város Önkormányzata

Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önszervezõdõ közösségek számára

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottsága tájékoztatja a Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel
rendelkezõ, illetve tevékenységét ezen a területen kifejtõ – bíróság által – nyil-
vántartásba vett önszervezõdõ közösségeket, hogy 2021. november 10-ig pályá-
zatot nyújthatnak be rendkívüli pénzügyi támogatás iránt.

Támogatás célja: a generációk együttmûködését segítõ karácsonyi programok
és rendezvények lebonyolításának elõsegítése.

Pályázatot nyújthat be: szociális és egészségügyi tevékenységet folytató önszerve-
zõdõ közösség: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szer-
vezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi sze-
mélyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a politikai tevé-
kenységet folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel
létrejött alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

Támogatás nem igényelhetõ: ingatlan vásárlásához, építéséhez, gépkocsi vásárlá-
sához, természetbeni juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egy-
szeri pénzbeli segélyre.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésé-
nek a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/
2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával,
egy példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság (4401
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Köznevelési Osztály titkársága)
címére.

A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkár-
ságán vehetõ át, vagy letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu honlapról.

Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.

A pályázat keretében kizárólag a 2021. december 31. napjáig megvalósuló prog-
ramok, rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozására be-
nyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály
munkatársától, Nyirkos Mária ügyintézõtõl, a 42/524-585-ös telefonszámon kérhe-
tõ.

Pályázati keretösszeg: 7 500 000 Ft, azaz hétmillió-ötszázezer forint.

Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a 2021. évi
költségvetésbõl biztosított pénzügyi alapból (Szociális és Egészségügyi Alapból)
finanszírozza.

Elszámolható költségek: megrendezésre kerülõ programokhoz, rendezvényekhez
kapcsolódó kiadások.

El nem számolható költségek: ingatlan vásárlásának, építésének, gépkocsi vásárlá-
sának költségei, természetbeni juttatások közül vásárlási utalvány, ajándékutal-
vány, egyszeri pénzbeli segély.

Az elnyerhetõ költségvetési támogatás alsó és felsõ határa: 30 000 Ft-tól 400 000 Ft-
ig.

Támogatás folyósítása: a támogatás egy összegben, a Támogatási Szerzõdés meg-
kötésétõl számított 10 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.

Támogatás intenzitása: a megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját
forrás meglétét nem írja elõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 10.

Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívást a kézbesítéstõl szá-
mított 5 napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás
ellenére sem teljesíti, a pályázat elutasításra kerül.

A határidõ után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.

A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság indoklással
ellátott javaslata alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése végzi.

VÁROSI SZÜLÕI ÉRTEKEZLET

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
2021. október 4-én tartotta a már hagyo-
mányos Városi Szülõi Értekezletét, melyen
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara is részt vett. A részt-
vevõk tájékoztatást kaptak a 2022/2023-
as tanév képzési kínálatáról, a beiskolá-
zással kapcsolatos határidõkrõl, az új szak-

képzés nyújtotta lehetõségekrõl, az okle-
veles technikusképzésrõl, az orientációs
évfolyamról, a dobbantó programról, a
szakképzési ösztöndíj rendszerérõl, a du-
ális képzésrõl. A bemutatkozáson túl le-
hetõség nyílt az esetlegesen felmerülõ is-
kolaválasztással kapcsolatos kérdések
megválaszolására is.
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37 MILLIÓ FORINTNYI ADOMÁNYT KAPOTT
A KÓRHÁZ A LEGÓTÓL 

Közel 37 millió forintot adományozott a Lego cégcso-
port a kórháznak. Az összegbõl létfontosságú orvosi esz-
közöket szerzett be az intézmény, két sebészeti vágóké-
szüléket, mûtõben használatos lámpát és egy ultrahang
készüléket vásároltak. Az eszközök a nyíregyházi Anesz-
teziológiai és Intenzív Terápiás, illetve a Fül-Orr-Gégé-
szeti és Fej-Nyaksebészeti Osztályok munkáját segítik, a
betegek még hatékonyabb ellátásában.

Dr. Szûcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház orvosigazgatója elmond-
ta, a vásárolt ultrahang készülék a legmagasabb tudású ilyen
gép jelenleg és világszínvonalú. Ráadásul bármelyik osztá-
lyon bevethetõ, hiszen szívultrahangot, tüdõultrahangot,
hasi ultrahangot, tehát bármilyen szervet és szervrendszert
tudnak ezzel a modern készülékkel vizsgálni.

TÖBB MÓDON NYÚJTANAK SEGÍTÕ KEZET
Dr. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-

házak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója a sajtótájé-
koztatón elmondta, nagyon hálás a kórház és minden dol-
gozója a felajánlásokért, hiszen az intézmény célja a be-
tegek minél magasabb minõségben való ellátása.

– Mindannyian szeretünk magas minõségben és szak-
mai színvonalon dolgozni, az orvostechnikai eszközök
fejlõdésével azonban nehéz felvenni az iramot. Éppen
ezért óriási segítséget jelentenek az ilyen jellegû adomá-
nyok.

A Lego csoport több módon támogatja a Covid járvány
által hátrányosan érintett gyerekeket, családokat, közös-
ségeket is. A vállalat kiemelten fontosnak tartja a társadal-
mi felelõsségvállalást.

– A Lego csoport alapértéke a törõdés, az emberek-
nek tett ígéret alapján mûködünk. Ez igaz mind a dol-
gozóinkra, mind a partnereinkre, mind pedig a térség-
ben élõkre. Együtt dolgozunk, munkálkodunk velük. Na-
gyon fontos számunkra az õ támogatásuk – mondta el
Chresten Bruun, a Lego nyíregyházi gyárának igazga-
tója.

A nagy értékû adományon kívül szuperhõs legófigu-
rákkal kedveskedett a cégcsoport a kórház munkatársai-
nak, jelképezve azt, hogy az egészségügyi dolgozók igazi
hõsök a szemükben. Ezen kívül gyerekrajzokat és gyer-
mekek által írt üzeneteket is kaptak.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

SOHA NEM LÁTOTT FEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEK
Szerdán írták alá Budapesten azt a keretmegállapodást

és közfeladat-finanszírozási szerzõdést, amelynek köszön-
hetõen a Nyíregyházi Egyetem elõtt soha nem látott fej-
lesztési lehetõségek nyílnak meg. A modellváltás egyszer-
re jelent lehetõséget, felelõsséget és értékrend alapú fej-
lõdést mind az egyetem, mind a régió számára – hangsú-
lyozta az intézmény képviseletében Mészáros József ku-
ratóriumi elnök. 

Mészáros József elmondta: – Csak egy olyan felsõok-
tatás lehet sikeres a mai világban, amely képes a mo-
dern kor kihívásainak megfelelõ szakmai és tudomá-
nyos hátteret biztosítani a dolgozóknak és hallgatók-
nak egyaránt. A Nyíregyházi Egyetem folytatni kívánja
értékteremtõ munkáját a régió fejlesztése érdekében,
ehhez azonban három fõ tényezõre van szükség: sike-
res diákokra, sikeres dolgozókra és sikeres kutatókra.
Motiváltak vagyunk, hogy minden eszközzel támogas-
suk õket ezen az úton. A kormánnyal közös vállalásunk
nem szól kevesebbrõl, mint hogy évtizedes távlatokig
elõre tekintve biztosítja a fenti célokat támogató védõ-
hálót. Azon fogunk dolgozni, hogy a munkahelyi kö-
rülmények és a jövedelmek színvonala a korábban vá-
zoltakhoz képest is javuljanak. A kiszámítható finan-
szírozás nemcsak biztonságot és tervezhetõséget tesz
lehetõvé, de a mintegy megduplázott támogatásnak
köszönhetõen az egyetem fejlõdése magasabb fokozat-
ra kapcsolhat. Fontos célkitûzésünk a hallgatói lemor-
zsolódás csökkentése, ezért is mérföldkõ, hogy a kö-
vetkezõ években nagyságrendekkel fog emelkedni a
hallgatói juttatásokra fordítható összeg, de várhatóan

további bérfejlesztésekre is lehetõség nyílik majd – emelt
ki részleteket a kuratórium elnöke.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium államtitkára hangsúlyozta, nap mint nap látjuk a
magyar elme és kreativitás diadalmenetét a világban, ezért
is helyeztük az embert, mint szereplõt a modellváltás fo-
lyamatának középpontjába. Olyan struktúrát kívántunk lét-
rehozni, amellyel a magyar fiatalok az államilag támoga-
tott felsõoktatásból a munkaerõpiacra lépve a jövõ valódi
nyerteseivé válhatnak és a legjobb esélyekkel indulhat-
nak az életben.

VÉDÕNÕK
A GYEREKEKÉRT

A Magyar Védõnõk Szakmai Szövetsége szakmaközi
együttmûködések ösztönzésére, a szolgáltatási platform
gazdagítására pályázott a fejlõdési zavarral, fogyatékos-
sággal élõ kisgyerekek korai fejlesztésére. A projekt
egyik mintahelyszíne Nyíregyháza, ezért tartottak a
napokban munkamegbeszélést a városházán a témá-
ban érintett szakemberek közremûködésével. Az ese-
ményen jelen volt Jászai Menyhért alpolgármester is.

 
A korai fejlesztés alapja a szülõi megfigyelés, a vé-

dõnõi szûrés, majd a házi gyermekorvos véleménye.
Ha beigazolódik a fejlõdésbeli elmaradás, akkor a gye-
rek megkapja a fejlesztési irányt. Ilyenkor lépnek elõ a
korai fejlesztésben érintett intézmények, a pedagógiai
szakszolgálat, a bölcsõdei, óvodai gondozás, a gyógy-
pedagógus, logopédus, neurológus és egyéb szakem-
berek. Azért, hogy az ebben a munkában részt vevõk
együttmûködése sikeres legyen, pályázott a szövetség,
és több mint 3 millió forintot nyert a feladatra. A finan-
szírozó az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a Nem-
zeti Szociálpolitikai Intézet.

– Az a lényege, hogy a koragyerekkori idõszakban,
0–7 éves korban kerüljenek kiszûrésre azok az eltéré-
sek, amik a kisgyermek fejlõdésében zavart vagy elma-
radást jelenthetnek, és a lehetõ leggyorsabban kapjon
legmegfelelõbb ellátást. Erre itt, Nyíregyházán kiváló
intézmények és hálózatok mûködnek. Az itteni minta-
programnak az a lényege, hogy egy jól mûködõ rend-
szert hogyan lehet hatékonyabbá tenni, hogyan lehet a
szakembereket és a szülõket egy asztalhoz ültetni a civil
szervezetekkel együtt – tájékoztatott Várfalvi Mariann, a
Magyar Védõnõk Szakmai Szövetségének elnöke.

MELLRÁK ELLENI
KÜZDELEM

Október világszerte a mellrák elleni küzdelem hó-
napja. Évente mintegy 7–8 ezer nõt diagnosztizálnak
emlõrákkal Magyarországon, ez a második leggyako-
ribb daganatos megbetegedés a nõk körében. A szûrõ-
vizsgálatok fontosságára egy városi sétával is próbál-
ták felhívni a figyelmet Nyíregyházán, az Egészségfej-
lesztési Iroda szervezésében a napokban.

A Jósa András Oktatókórháztól indult útjára a figye-
lemfelhívó  városi séta. „Együtt lépünk, együtt élünk.”
– ez volt a jelmondata a múlt pénteki felhívásnak a mell-
rák elleni világnap alkalmából Nyíregyházán. Elõször
még 2002-ben, a fõvárosban szerveztek ehhez hason-
ló kezdeményezést, a lánchídi séta nevû program az-
óta már hagyománynak számít. A Nyíregyházi Járás-
ban mûködõ Egészségfejlesztési Iroda harmadik alka-
lommal szerette volna a sétával felhívni a figyelmet arra,
hogy milyen fontos az idõben és rendszeresen elvég-
zett szûrõvizsgálat. A nyíregyházi Egészségfejlesztési
Irodához több szervezet is csatlakozott, a városi sétán
képviselte magát többek között a Magyar Rákellenes
Liga, a Nyíregyházi Mályvavirág Pont, a Nyíregyházi
Leány- és Nõegylet Egyesület, illetve az Egymásért-Csa-
ládok Egyesülete is.
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Egy újabb idõszakra, 2022. február 11-tõl 2027. febru-
ár 10-ig Kirják Róbertet bízták meg a Móricz Zsigmond
Színház Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatói munkaköré-
nek ellátására. A régi-új igazgatót motivációkról és fel-
adatokról kérdeztük.

– Egy plusz öt év után újabb öt esztendeig vezetheted
a Móricz Zsigmond Színházat. Sokat gondolkoztál, hogy
beadd a pályázatodat?

– Nem tagadom, elgondolkoztam azon, negyvenhárom
évesen, hosszú színházas idõszakkal a hátam mögött, ér-
demes-e valami újba kezdeni, például kipróbálni magam
a versenyszférában. Kétségtelen az is, volt idõszak, ami-
kor elkeserített, hogy a pandémia tönkretette, amit addig
felépítettem, hiszen majdnem elölrõl kellett kezdeni az
építkezést, mert a bérletesek száma, a nézõszám, s az ebbõl
adódó anyagi stabilitás elveszett. De rá kellett jöjjek, na-
gyon megszerettem ezt a munkát, s érzem magamban az
ambíciót, a kedvet és az akaratot a folytatáshoz. Úgy lát-
tam, hogy támogat a társulat, a városvezetés, a nézõk, ezek
nélkül valószínûleg kipróbáltam volna magam máshol.

– Mire vagy a legbüszkébb, s mi jelentette a legnagyobb
kudarcot?

– A legbüszkébb arra vagyok, hogy színházunk nép-
szerûsége a nézõk körében hihetetlen módon megnõtt az
elmúlt öt évben, ami a bérletesek számának jelentõs emel-
kedését, a jegybevétel százszázalékos növekedését ered-
ményezte.

Ugyancsak fontos tényezõ, hogy a társulaton belül eg-
zisztenciális biztonságot sikerült teremtenem, így színé-
szeink jobban tudnak a munkára koncentrálni. Amire még
büszke vagyok: talán a városvezetés is elégedett velem; a
szakmai megítélésünk is pozitív; fesztiválmeghívásokat is
kapunk szép számmal.

A legnagyobb mélypontot egy nagyszínpadi elõadás
jelentette. A Gyilkosság meghirdetve elméletileg sikerre
volt ítélve: Agatha Christie-krimi, Kossuth-díjas rendezõ,
Jászai Mari-díjas vendég színésznõ a fõszerepben, társu-
latunk színe-java... Nos, így sem jött össze, ezt abszolút
kurdarcnak éltem meg. De talán ettõl izgalmas a színház-
csinálás. Hiába teszünk meg mindent, mégsem lehet elõ-
re garantálni a sikeres végeredményt. S még egy dolog,
ami nem kudarc, csupán hiányérzet: annak ellenére, hogy
jó szakmai híre van színházunknak és mûvészeinknek, az
országos sajtó igen kevés kritikusa jön el megnézni elõ-
adásainkat. Nem tudni, vajon a nagy távolságnak köszön-
hetõ-e...

– Kiérlelt elképzelések mentén állt össze és mûködött
évrõl évre mindegyik évad, bár a legutóbbi megvalósítá-

EGYÜTT AZ AMBÍCIÓ, A KEDV ÉS AZ AKARAT
KIRJÁK RÓBERT A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ RÉGI-ÚJ IGAZGATÓJA

sa, pontosabban meg nem valósítása nem rajtatok múlt,
hanem a járványon. Megmarad-e az alapkoncepció, eset-
leg határozottabb irányváltás következik?

– Jól mûködõ koncepciót nem érdemes felborítani,
úgy érzem, a mostani mûködik. Amíg így növekszik a
nézõk és a bérletesek száma, valamint a bevétel, nincs
okom változtatni. Továbbra is a lefektetett alapelvek
szerint végezzük a munkánkat. Ilyen például az öt nagy-
színpadi bemutató sorrendje, amit szigorúan betartunk.
Az elsõ elõadás könnyedebb: zenés vagy vígjáték. A
második mélyebb, elgondolkodtatóbb típusú színdarab.
A harmadik szintén zenés vagy vígjáték, a negyedik kí-
sérletezõbb jellegû, komolyabb hangvételû produkció,
míg az ötödik ismét egy könnyedebb színdarab. Éva-
donként annyi a változás, hogy az egyikben két zenés
és egy vígjáték alkotja a repertoárt, a következõben két
vígjáték és egy zenés a kínálat. A kamarában a komo-
lyabb hangvételû színdarabok mellett egy vígjátékkal
és egy filmes adaptációval bõvült a kínálat, így vált le-
hetõvé, hogy újabb nézõket vonzzunk be, és megdup-
lázzuk a bérleteseink számát.

Végiggondoljuk, kik azok a rendezõk, akikkel dolgozni
szeretnénk. Ha ez megvan, kitaláljuk, melyik mûfaj lehet-

ne a számukra megfelelõ. Az esetek nagy részében hoz-
zájuk választjuk a darabot. Ha megvan a mûsorterv váza,
következik a színmûvészek kiválasztása. Elõször a fõsze-
replõket keressük meg, majd így haladunk tovább, egé-
szen a legkisebb szerepekig. Figyelnünk kell például arra,
hogy ugyanarra az idõszakra nem írhatjuk ki ugyanazt a
színészt a Krúdy Kamara és a Nagyszínpad elõadására.
Hatalmas, bonyolult logisztikai rendszer révén jutunk el
odáig, hogy a nyolcvan elõadást és három premiert bizto-
sítani tudjuk mind a huszonegy alkalmazott színészünk
számára. Igyekszünk úgy összeállítani a szereposztást,
hogy évadonként legalább egy olyan, szakmai kihívást
jelentõ szerepe legyen mindenkinek, amelyre számít, és
ami boldoggá teszi. Ezt elérni természetesen nem egysze-
rû, a rengeteg kötöttség fokozott odafigyelést igényel, hi-
szen az elõadások és próbák összhangját is meg kell te-
remtenünk. A nagyszínpadi és a kamarai stratégiánknak
egyaránt alapköve, hogy olyan minõségi elõadásokat kí-
náljunk, amelyekkel új nézõket tudunk színházunk mellé
állítani. Minden évadban legalább két olyan darabnak
szerepelnie kell a repertoárban, amely alkalmas arra, hogy
bérletszünetben nagy szériát fusson, és ezáltal megteremtse
a lehetõségét, hogy nézõközönségünk újabb tagjai váltsa-
nak majd bérletet.

– Sok a játszóhely (Nagyszínpad, Krúdy Kamara,
MÛvész Stúdió, Rózsakert, Bencs Villa, Szindbád), min-
den bizonnyal különös figyelmet igényel megtalálni prog-
ramjaikat.

– Nehéz feladat és nagy kihívás megtalálni az arányo-
kat, koordinálni az eseményeket, fenntartani az érdeklõ-
dést – ez például komoly kihívás a következõ öt évre. Sok-
kal nagyobb figyelmet és több energiát kell e helyek prog-
ramjainak kiválasztására szánni.

– Mi a legfontosabb ahhoz, hogy bõ öt év múlva elége-
detten maradj vagy állj fel?

– A fõ cél, hogy az elõbb elmondott koncepció alap-
ján hasonlóan eredményesek legyünk úgy szakmailag,
mint a nézõszámot és a bevételeket illetõen. Ha öt év
múlva is meglesz az egzisztenciális biztonság, a nézõi
és fenntartói elégedettség, vélhetõen kedvet érzek majd
a folytatásra.

– Úgy tûnik, házon belül megtaláltad az új kihíváso-
kat, nem tudsz könnyen elszabadulni a teátrumtól.

– Áprilisban lesz húsz éve, hogy munkába álltam a szín-
házban, itt töltöttem majdnem a fél életemet. Kétségtelen,
mostani munkaköröm sokkal érdekesebb, mint a cégve-
zetés vagy a gazdasági igazgatás, itt a kreatív ötleteket
sokkal jobban fel lehet használni.

(Szerzõ: Kováts Dénes)

Fotó: Balázs Attila

Kirják Róbert
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ÚJ SZABADTÉRI KOSÁRPÁLYA
A WESTSIKBEN

MÁR HARMADIK HETE MOZDULJ
NYÍREGYHÁZA!

Új szabadtéri kosárlabdapályát adtak át a Westsik Vil-
mos középiskolában. A speciális, gumis borítású létesít-
mény 11 millió forintba került. Az oktatási intézmény-
ben az elmúlt hat évben egyébként több jelentõs beruhá-
zás is történt. 

Remek körülmények között kosarazhatnak mostantól
az Északi Agrárszakképzési Centrum Westsik Vilmos Élel-
miszeripari Technikum és Szakképzõ Iskola tanulói. Bé-
kés megyében készült az a gumis borítás, melyet puzzle-
darabonként fektettek le az udvaron. A technológia egye-
dülálló az országban. A talaj kíméli az ízületeket és esés
esetén csökkenti a sérülésveszélyt. Nem ez volt az elsõ
közös fejlesztés az intézmény és a Nyíregyházi Kosárlab-
da Klub között.

– 2015-ben kezdõdött az együttmûködés az iskolával,
akkor TAO pályázat keretében közel 40 millió forintból
felújítottuk a tornacsarnokot és az öltözõket. Két éve dön-
töttünk úgy, hogy az udvaron létrehozunk egy szabadtéri
pályát, mely 2020-ban el is készült, de a Covid miatt csak
most adhattuk át hivatalosan – mondta Makrai László, a
Nyíregyházi Kosárlabda Klub elnöke.

– A mostani fejlesztés 11 millió forintba került. Önerõ-
re nem volt szükség, a klub TAO-s forrásból és saját erõ-
bõl finanszírozta a beruházást – tette hozzá dr. Rubi Fe-
renc, az Északi Agrárszakképzési Centrum Westsik Vil-
mos Élelmiszeripari Technikum és Szakképzõ Iskola igaz-
gatója. 

A pálya mellett idõjárásálló palánkokat helyeztek el. 

SORRA VALÓSULNAK MEG SPORTOT
ÉRINTÕ BERUHÁZÁSOK

– Nem ez volt az elsõ sportot érintõ beruházás a me-
gyében, hiszen Nyíregyházán 2013 óta például több tor-
naterem is megújult, de szabadtéri kondiparkok is épültek
– errõl már dr. Kovács Ferenc polgármester beszélt, aki
kiemelte, hogy mindezek mellett ovi-foci pályák és
rekortán futókörök is készültek, nem is beszélve az Atléti-
kai Centrumról.

Az NYKK és az iskola együttmûködésének ered-
ményeként egy defibrillátor készüléket is átadott a
klub, mely rosszullét esetén életet is menthet. 

(Szerzõ: Dankó László)

Szeptember 20. és no-
vember 28. között ingye-
nes sportolási lehetõségek
gyerekeknek és felnõttek-
nek egyaránt! Heti szinten
35 foglalkozás, több mint
25-féle mozgásforma!
Részletes órarend: nyiregy-
haza.hu.

BRONZÉREM A MAGYAR
BAJNOKSÁGON

Budapesten rendezték az I. Magyar Nemzeti Funkcio-
nális Fitnesz Magyar Bajnokságot. Ebben a trendi, ‘ke-
vert módozatú’ fitnesz sportban az emberi test minden
mozgásmintája, energiarendszerei és gyakorlatai teszte-
lésre kerülnek, akár kombinált formában is, tehát egy-
szerre. A fõvárosi versenyen szép nyíregyházi sikernek is
örülhettünk, Németh Szabolcs a Revolution SE színeiben
harmadik lett.

– Büszke vagyok rá, hogy az ország legkiválóbb atlé-
táival mérhettem össze magam a Masters 30–34 kategó-
riában!  Az elsõ napot a második helyen zártam, de saj-
nos a második nap végére már csak a dobogó 3. fokát
sikerült elcsípnem az összesített eredmények alapján.
Elégedett vagyok a versenyre idõzített formámmal, és jó
érzéssel tölt el, hogy az a rengeteg belefektetett munka
végül kifizetõdött – értékelt a verseny után Németh Sza-
bolcs.

VÁROSUNK
A NEMZETI VÁGTÁN
A hétvégén rendezték meg a 14. Nemzeti Vágtát Bu-

dapesten, a Hõsök terén, ahol Nyíregyháza lova és ver-
senyzõje is indult.

A vágta magyar tradíciókra épülõ kulturális, turisztikai,
gasztronómiai és történelmi településfesztivál, mely a lo-
vas hagyományok és lovassport felelevenítése céljából jött
létre. A tavalyi zárt kapus rendezvény után idén újra druk-
kolhatott a nagyközönség 60 magyarországi és határon
túli település lovasának és lovának. A nyíregyházi Garai
Lovaspark által indított Garai Richárdnak és Roven Rit-
mus lovának sokan szurkoltak a lelátón, még a Nyíregy-
házi Állatpark oroszlánja is, és ha a döntõbe nem is jutot-
tak be, de így is szép eredménnyel zárták a versenyt.

A rendezvény ideje alatt az Andrássy úton kialakított
sétányon, a Vágta Korzón mutatkozhattak be a települé-
sek. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. munkatársai
turisztikai kiadványokkal és az állatpark oroszlánjával
várták az érdeklõdõket, akit nemcsak a gyerekek, hanem
a felnõttek is örömmel fogadtak.

Az oldalt összeállította: Dankó László
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IDÕSEK AKADÉMIÁJA
Október 13. 14.00 óra: Szenior örömtánc.
Tartják: Juhász Lászlóné és Stéhné Ormai Magdol-

na örömtáncoktatók.
Helyszín: a Nyíregyházi Szociális Gondozási Köz-

pont Õz utcai Nappali Ellátó Centruma.
A programon való részvétel elõzetes telefonos re-

gisztrációhoz kötött. Regisztrálni a következõ telefon-
számokon van lehetõség: 06-20/298-3370, 06-20/580-
1019. A rendezvényen való megjelenés csak védett-
ségi igazolvánnyal lehetséges.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI RENDEZVÉNY

BENCS TÖBBSZEMKÖZT – SZÉLES ZITÁVAL

ÕSZI TÁRLAT

SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA
Október 13. 15.00 óra: Az élet értelmébe vetett hit idõs-

korban.
Elõadó: dr. Szemán-Nagy Anita egyetemi docens, tan-

székvezetõ (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar,
Pszichológiai Intézet Személyiség- és Klinikai Pszicholó-
giai nem önálló Tanszék).

Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bal-
eset-megelõzési Bizottság együttmûködõ
partnereivel idén is megrendezi az õszi-
téli átállást segítõ közlekedésbiztonsági
rendezvényét a Nyír Plaza bevásárlóköz-
pont parkolójában 2021. október 9-én 9–
16 óráig.

A rendezvény célja a közlekedésbizton-
ság javítása érdekében a gépjármûvek és a
kerékpárok felkészítése az évszakot jellem-
zõ idõjárásból adódó út- és látási viszo-
nyokhoz igazodó közlekedésre. Az autó-
sok és a kerékpárosok közvetlenül szakér-

tõktõl kapnak segítséget, ami nagyban hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy a közúti közleke-
désben jól felkészített, megfelelõ mûszaki
állapotban lévõ jármûvek vegyenek részt.

Mobil mûszaki vizsgaállomáson vizsgál-
ják meg szakemberek díjmentesen a gép-
kocsikat, különös tekintettel a fékek és a
futómûvek állapotára. A rendõrségi ellen-
õrzõ ponton kontrollálják az okmányok
érvényességét, a világítóberendezéseket, a
gépjármûvek folyadékszintjeit, amit szük-
ség esetén ingyenesen feltöltenek. A
BikeSafe program keretében elvégzik a
kerékpárok jelölését és regisztrációját is.

Október 12-én, kedden 17.30-tól Szé-
les Zita, a Móricz Zsigmond Színház mû-
vésze lesz a Bencs Villa Többszemközt mû-
sorának vendége, aki húsz éve tagja a te-
átrumnak.

Gyermekkori álma vált valóra azzal,
hogy színész lett. 2001-ben az a vágya is
teljesült, hogy a Móricz Zsigmond Színház
társulatához tartozzon. Kedvenc mûfaja a
tragikomédia, fontosnak tartja a humort.
Széles Zita Fehérgyarmaton született, az
általános iskolát viszont már Dunakeszin
kezdte, de a szíve vissza-visszahúzta szü-
lõföldjére. A nyíregyházi színház bûvköré-
be színmûvészeti fõiskolásként került, ami-
kor megnézte a Szász János rendezte Ványa
bácsit. Innen eredeztethetõ titkolt álma,
hogy a nyíregyházi társulat tagja legyen.
Az álmok gyakorta valóra válnak: a diplo-

ma után egy évvel, 2001-ben Tasnádi Csa-
ba igazgató szerzõdtette, az idén pedig
húszesztendõs társulati tagságát ünnepel-
heti színházunk kedvelt mûvésze. Október
12-én Kováts Dénes, a Többszemközt es-
tek házigazdája szerepeirõl, a színpadi és
színészlét örömeirõl és nehézségeirõl, sze-
repekrõl, anyaságról és a színház varázsá-
ról is faggatja Széles Zitát.

Jegyek személyesen a Móricz Zsigmond
Színház Szervezõ- és Jegyirodájában (Nyír-
egyháza, Színház u. 2. – hétfõtõl péntekig
9–17 óráig; 42/507-006,  30/303-2875,  20/
233-2926,  szervezes@moriczszinhaz.hu)
és a Bencs Villában (Nyíregyháza, Sóstói
út 54. – hétfõ és csütörtök kivételével min-
dennap: 10–17 óráig; 20/461-4551,
info@bencsvilla.hu) válthatók, továbbá
online a Móricz Zsigmond Színház
weboldalán.

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség
várja az érdeklõdõket szakmai fórumára,
amelynek során bemutatja a szervezeti mû-
ködését, programjait és ismerteti a szövetség-
hez kapcsolódó csatlakozási lehetõségeket.

Idõpont: 2021. október 14., 10:00–13:00
óra.

Helyszín: Nyíregyházi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ, Északi Telephely, Nyír-
egyháza, Május 1. tér 10/A.

SPECIÁLIS OLIMPIA SZAKMAI FÓRUM
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A Móricz Zsigmond-emlékérem átadása

Idõpont: 2021. október 15. 16.30 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, kamaraterem.

Deák Ferenc Akadémia – Diktátorok I. rész

Joszif Visszarionovics Sztálin. Elõadó: Hahner Péter
történész, ny. tanszékvezetõ egyetemi docens.
Idõpont: 2021. október 14. 17.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, konferenciaterem.

Kapjon õszi ruhát a könyvtár
Idõpont: 2021. október 15. 11.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár Nyírszõlõsi Fiókkönyvtára.

Kézmûves foglalkozások

Papírhajtogatás
Idõpont: 2021. október 12.
Rókafej festése spatulára
Idõpont: 2021. október 14.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, Csiriptanya.

Utazók a könyvtárban

Toszkánai utazások. Kultúrtörténeti séták Boccacció-
tól Botticelliig. Elõadó: dr. Drabancz M. Róbert egye-
temi oktató.
Idõpont: 2021. október 13. 16.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, konferenciaterem.

Vízipók-csodapók és a képregények

Haui József Korcsmáros Pál-díjas magyar rajzfilmren-
dezõ, könyvillusztrátor és képregényrajzoló kiállítá-
sa. Kiállításmegnyitóval egybekötött beszélgetés. Mo-
derátor: Kertész Sándor grafikus mûvésztanár.
Idõpont: 2021. október 14. 15.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, konferenciaterem.

Rendhagyó Krúdy-kiállítás a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjtemény-
bõl és Digitális Helyismereti Archívumából

Idõpont: 2021. október 15. 9.00–18.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, kamaraterem, YouTube-csatorna.

KISÁLLATBÖRZE
Október 10-én, vasárnap 6 és 14 óra között várja

az érdeklõdõket a Kisállatbörze Nyíregyházán, a Fo-
kos utcai piactéren. A vásárlók részére a belépés díj-
talan!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képzõmûvészek kor-
társ bemutatója, az Õszi Tárlat fogadja október 8-tól a 
Váci Mihály Kulturális Központba látogatókat. A kiállítás
október 31-ig tekinthetõ meg.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Ágoston Ildikó

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

Idõpont: 2021. október 12.,  16.00 óra.
Helyszín:

Egészségház,
Sóstóhegy, Fácán utca 2/B I. em.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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DR. LÓRENCZ GYULA SZÜLETÉSÉNEK
ÉVFORDULÓJÁRA

A Jósa András Kórház tudós gyógyító osztályvezetõ
fõorvosainak 2001-ben leleplezett emléktábláján felfe-
dezhetõ dr. Lórencz Gyula arcképe is. A Tóth
Sándor által készített érmén egy „nemes,
áldásos, munkás” életû ember portréja
látható, aki 175 évvel ezelõtt, 1846.
október 6-án született a felvidéki
Eperjesen. Orvosdoktori oklevelét
1872-ben szerezte Pesten. A kö-
vetkezõ évtõl a vármegyei fenn-
tartású nagykállói szükségkór-
házban dr. Jósa András alorvosa
lett, õk ketten látták el a betege-
ket.

Jósát 1884-ben vármegyei fõor-
vosnak nevezték ki, helyére dr.
Kállay Rudolf érkezett a nagykállói
kórházba, amelynek 1887-tõl igazgató
fõorvosa lett. Kállay és Lórencz szakmai pá-
lyafutása innentõl kezdve életük végéig összefo-
nódott. Egy kórházi betegforgalmi jelentés mindkettõjü-
ket „orvos és sebésztudor, szülész és szemész” titulus-
sal ruházta fel. A munkamegosztásuk szerint a sebésze-
ti esetek inkább Kállay, míg a belgyógyászatiak Lórencz
kezébe kerültek. 1899-ben együtt érkeztek Nyíregyhá-
zára, hogy az akkor megnyíló Erzsébet közkórházban

Kállay igazgató legyen, Lórencz pedig osztályos orvos-
ként, majd fõorvosként tevékenykedjen. 1910-ben kü-

lön belgyógyászati és sebészeti osztályt létesí-
tettek a kórházban. Az elõbbi élére dr.

Lórencz Gyula fõorvost állították. Ak-
koriban az osztályához tartozott a

heveny fertõzõ, bõr és bujakóros,
illetve tuberkulotikus részleg is.
1913. augusztus 30-án helyettes
igazgató fõorvosnak nevezték ki.
Munkájának elismeréseként a Fe-
renc József-rend lovagjává válasz-
tották.

A fõorvos hosszas szenvedés
után, 1915. április 4-én hunyt el.

Nekrológjában megfogalmazták,
hogy munkássága során „arra töreke-

dett, hogy fáradhatatlan szorgalmát, nagy
tudását és szakértelmét s kiváló tehetségét a

szenvedõ embertársai javára gyümölcsöztesse.
Hogy másokat segítsen, másokat gyógyítson, mások szá-
mára találja meg azokat a módokat és eszközöket, me-
lyek az emberi élet legféltettebb kincsének, az egész-
ségnek megõrzésére vagy visszaszerzésére alkalmasak”.


