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Pénznem árfolyam változás

Euró  365,24  -0,40

USA-dollár  322,85  +1,04

Svájci frank  346,52  -0,52

Angol font  433,65  +0,30

Román lej  73,81  -0,07

Ukrán hrivnya  12,17  -0,02

Horvát kuna  48,64  -0,03

Lengyel złoty  78,38  -0,04

Devizaárfolyam
(2021. 11. 17.)

Justin Bieber 
Budapesten is 

koncertezik 
16. OLDAL

A tartalomból
Fókuszban 4., 5. oldal
Horgász, vadász 8. oldal
Sport 9., 10., 11. oldal
Egészség 14. oldal

Tizenöt 
éve halt 
meg Pus-
kás Fe-
renc 
9. OLDAL

8 °C
Változóan 
felhős időre kell 
számítani. A szél 
megerősödhet.

REGGEL DÉLBEN ESTE

Büszkék vagyunk 
híres hőseinkre
NYÍREGYHÁZA. – Szobrot, em-
léktáblát olyan emberek tisz-
teletére állítunk, akiket a jel-
lemük, a gondolkodásuk, s a 
tetteik erre méltóvá tesznek. 
Büszkék vagyunk hőseinkre 
és nekünk is méltónak kell len-
nünk ahhoz a szellemiséghez, 
amit képviseltek – ezt mondta 
Polyák András ezredes, a 2. vi-
téz Vattay Antal Területvédel-
mi Ezred parancsnoka azon a 
szerdai eseményen, melyen 
felavatták Damjanich János 
szobrát és vitéz Vattay Antal 
emléktábláját. /3.  KM

Polyák András  FOTÓ: SZARKA LAJOS

Bajnoki aranyak, 
egyéni csúcsok
ÚSZÁS. A vasárnap befeje-
ződött rövid pályás úszó 
bajnokságon remekeltek a 
nyíregyházi sportolók. Egyé-
niben két aranyat, váltóban 
egy bronzot szereztek Kapos-
váron, ezen kívül országos 
rekordok, egyéni csúcsok jel-
zik: kiváló versenyt zártak. Ez 
volt az eddigi legsikeresebb 
rövid pályás szereplés, így 
érthető, hogy vidám hangu-
latban telt a bajnokságot érté-
kelő sajtótájékoztató. /9.  KM

Gyorshajtók és szabálysértők
A közlekedésbizton
sági ellenőrzések célja, 
hogy kevesebb bale 
set történjen az uta
kon.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. Öt-
venes táblánál 99-cel mérték 
be a fiatal autóst, a bírság 90 
ezer forint volt. Tízezerbe 
került a vezetés közben kéz-
ben tartott mobil, ötezerbe a 
stoptábla figyelmen kívül ha-
gyása. S három lépésen múlt, 
hogy nem néztünk végig egy 
gyalogosgázolást... Kiemelt 
közlekedésbiztonsági akcióra 
kaptunk meghívást a Nyíregy-
házi Rendőrkapitányságtól, 
hogy bepillanthassunk az ak-
ció részleteibe – lássuk a dina-
mikus ellenőrzést, amikor me-
net közben a kamera minden 
jog- vagy szabálysértést rögzít 
–, valamint az intézkedés me-
netébe.

A megyében bárhol, bármi-
kor lehet arra számítani, hogy 
a rendőrség közlekedésrendé-
szeti ellenőrzést tart; méri a 
sebességet, átvizsgálja az ira-
tokat, figyeli a szabálysértőket, 
s célzottan az ittas vagy bódult 

állapotú vezetők kiszűrése ér-
dekében is szervez akciókat.  
Csak ennek az egy ellenőrzés-
nek 80 bírság (közigazgatási, 
helyszíni), 20 figyelmeztetés 
és 5 szabálysértési feljelentés 
lett a vége, arról már nem is 
szólva, hogy 29 gyorshajtót is 
lencsevégre kaptak. 

A közlekedés nevű társasjá-
tékot mindannyian játsszuk, 
van, hogy naponta új figurát 
választunk, ám ettől függetle-

nül a szabályok ránk is vonat-
koznak. Lehetünk gyalogosok, 
felpattanhatunk a bringánkra, 
hasíthatjuk a levegőt e-rol-
lerrel, tekerhetjük az autónk 
kormányát és taposhatjuk a 
gázpedált, ugyanazt akarjuk: 
sértetlenül, épségben beérni a 
célba. 

Megérkezett Kínából a 
századik konténervonat 
A fejlesztéseknek 
köszönhetően a záho
nyi átrakó kapacitása 
jelentősen növekedhet.

ZÁHONY. Megérkezett a 
Celiz-projekt keretén belül 
a záhonyi vasúti átrakóba a 
századik kínai konténervonat 
– a jó hírt a Záhony-Port Zrt. 
székházában tartott szerdai 
sajtótájékoztatón jelentették 
be. 

Az ünnepélyes eseményen 
részt vett dr. Mosóczi László, 
az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium közlekedéspo-
litikáért felelős államtitkára, 
aki hazánk vasúti fejlesz-
téseiről beszélt, kiemelve a 
fejlesztés alatt lévő Buda-
pest–Belgrád vonalat, a fővá-
rost elkerülő V0-ás gyűrűt, 
és természetesen részletezte 
a záhonyi átrakó tervezett 
fejlesztéseit, melyeknek kö-
szönhetően jelentősen meg-
nő az átrakókapacitás. 

– A cél az, hogy Magyar-
ország közép-kelet-európai 
logisztikai központtá váljon 
úgy, hogy közben a közle-
kedésünk energiahatékony 
legyen – fogalmazta meg a 
hazai törekvéseket a közleke-
déspolitikáért felelős állam-
titkár.

A MÁV-REC Railway En-
gineering Corporation Kft., 
a Záhony-Port Zrt. és a kínai 
CECZ Közép-Európai Kft. 
konzorciumában tavaly júni-
usban alakult meg a Záhony 

Logisztikai és Ipari Övezet, 
melynek célja, hogy a nyu-
gat felé tartó gazdasági és 

kereskedelmi útvonalak fej-
lesztésébe bekapcsolódva 
előkészítse a záhonyi vas-

úti átrakókörzet és a keme-
csei ipari zóna kivitelezését.  
/2.  KM

Ugrásszerű a növekedés: ez már a századik!  FOTÓ: DODÓ FERENC  

A cikk a 4., 5. oldalon 
folytatódik

Robbantásra is 
készült a férfi
BUDAPEST. Vádat emeltek egy 
22 éves férfi ellen, aki terror-
cselekményekre készült ha-
zánkban. Azt tervezte, hogy 
Siófokon autóval a tömegbe 
hajt, illetve elkészít egy cső-
bombát, amit a társa a fut-
ball-Eb egyik magyarországi 
meccsén felrobbant. A vádirat 
szerint a férfi tavaly egy bu-
dapesti mecsetben felvette az 
iszlám vallást, az idén tavasz-
ra pedig már az iszlám radiká-
lis, dzsihádista irányzatának 
követője, s az Iszlám Állam 
terrorszervezetének támoga-
tója lett. A Fővárosi Nyomozó 
Ügyészség terrorcselekmény 
előkészülete miatt nyújtott be 
vádiratot vele szemben. MTI

Szimulátorsoron 
tanulhatnak 
NYÍREGYHÁZA. Az úgynevezett 
skill laborokban valósághű 
körülmények között sajátít-
hatnak el új ismereteket a le-
endő egészségügyi dolgozók. 
A modern technológiának 
köszönhetően olyan élethű 
betegszimulátorokat alkal-
maznak az oktatásban, me-
lyek az emberekhez hasonló-
an viselkednek: szűkül-tágul 
a pupillájuk, verítékeznek, 
sőt a nyelvük is bedagad, ha 
rossz gyógyszert kapnak. A 
Zays Héten dr. Pápai Tibor 
főiskolai docens arról beszélt, 
az egészségügyi képzésben 
hogyan hasznosítható a leg-
újabb technológia. /12.  KM

Dr. Pápai Tibor  FOTÓ: SIPEKI PÉTER

A bírságot csekken vagy bankkártyával a helyszínen is ki lehet fizetni  
 FOTÓ: DODÓ FERENC

Jótékonysági koncert  
a Covidárvák javára
NYÍREGYHÁZA. A Cantemus Kó-
rus, Oláh Gergő és a Bürkös 
zenekar is fellépett azon a 
Gyökereink címet viselő jóté-
konysági koncerten, aminek 
szerdán este a nyíregyházi 
evangélikus templom adott 
otthont és amit az Első Nyír-
egyházi Lions Club olyan Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei 

fiatalok megsegítésére szer-
vezett, akik koronavírusban 
veszítették el édesanyjukat 
vagy édesapjukat. 

Korábban egy sikeres on-
line kampánynak és a tagjaik 
felajánlásainak köszönhető-
en a klub 1,2 millió forintot 
osztott ki tíz érintett család 
között.  KM 

A Bürkös zenekar is fellépett a telt házas koncerten  FOTÓ: DODÓ FERENC 


