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Elkészült a Lombkorona utca aszfaltburkolata. Több
mint 300 méteren kapott szilárd burkolatot a korábbi
földút. A beruházás költsége nettó 23,7 millió forint.

– Az ember nyakig sárban járt – válaszolta Szilágyi
Gyuláné arra a kérdésre, hogyan nézett ki télvíz idején
vagy nagy esõzéskor a Lombkorona utca. Hozzáfûzte, az
itt élõk régóta panaszkodtak, hogy esõk és télvíz idején
nagyon nehéz itt közlekedni. Ezért régóta kérték az ön-
kormányzatot, hogy ha egy mód van rá, alakítsanak ki
szilárd útburkolatot.

Az önkormányzat tervei szerint a Lombkorona utcában
már tavaly elkészült volna az aszfaltburkolat, azonban az
egyik telek tulajdonosa nem járult hozzá az építkezéshez,
így csak a kisajátítási eljárás után kezdõdhettek el a mun-
kálatok. A korábbi földutat 303 méteres szakaszon bur-
kolták le. A munkálatok során megtörtént az útalapépítés,
az aknafedlapok szintbe helyezése, szegélyek építése, a

NEM KELL MÁR GUMICSIZMA A LOMBKORONA UTCÁBAN!
csapadékvíz-elvezetéshez szükséges létesítmények kiépí-
tése és az aszfaltozás is.

„FOLYTATJUK A MEGKEZDETT PROGRAMOT!”

– Jól gazdálkodik az önkormányzat, ezért van pénz utak
építésére – ezt mondta a város polgármestere. Dr. Kovács
Ferenc hozzáfûzte, idén 7 földút kapott aszfaltburkolatot,
6 megújult, 39 ponton végeztek kisebb-nagyobb rekonst-
rukciókat, és mindezek mellett folytatódott az önerõs jár-
daépítés és -rekonstrukció is.

– Ebben az évben is nettó 650 millió forintot tudtunk
költeni utak építésére, javítására, illetve járdák építésére,
javítására. Erre a városnak nagy szüksége van, hiszen az
elmúlt évtizedekben ezek a fontos kapcsolatok elmarad-
tak. Még egy-két évig eltart, míg utolérjük magunkat – tet-
te hozzá. (Folytatás a 3. oldalon.)

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
A beruházást hétfõn dr. Kovács Ferenc polgármester is

megtekintette Mussó László önkormányzati képviselõvel

Október 30-án, vasárnap
hajnalban háromról kettõ
órára kell állítani az órát.

ÓRAÁLLÍTÁS

BELEVALÓ LEGÉNY.
Mint a mesében, ezt
mondják Hoksz Attila
történetérõl, aki egy
családi házat táncolt
össze.TÖRTÉNELMET ÍR

6
VÁROSI ÜNNEPSÉGEK.
1956 hõseire emlékez-
tek Nyíregyházán. Sok
helyen még a jubileu-
mot követõen is
tartanak programokat.

A rendõrség a polgárõrséggel közösen országszerte segíti a temetõkbe látogatók
közlekedését. Arra kérik a négynapos ünnepen a temetõkbe látogatókat, hogy a zsú-
folt közlekedési eszközökön és a temetõk környékén fokozottan figyeljenek a zsebtol-
vajok, alkalmi tolvajok megjelenésére. A parkolás után mindenki zárja be az autóját,
az utastérbõl pedig minden csomagot és iratot rakjon el a csomagtartóba, sõt ha kell,
vigye magával. A temetõkben a kézitáskát, a kabátot, a hátizsákot is õrizzék, ne hagy-
ják a sírokon. Aki teheti, annak szombaton vagy hétfõn célszerû kilátogatnia a teme-
tõbe, mert akkor várhatóan kisebb lesz a forgalom a közutakon és kevesebben lesz-
nek a temetõkben is. A közutakon és a temetõk környékén október 28-ától november
4-éig fokozott rendõri jelenlétre lehet számítani. A temetõk környékén elsõsorban a
forgalmat segítik majd, de a szabálytalanul közlekedõkkel szemben is fellépnek.

ÓVATOSAN A TEMETÕK KÖRNYÉKÉN

Bár még pár hete szilvától és szõlõtõl roskadoztak a Búza téri piaccsarnok árusítóasz-
talai, mostanra ezek helyét már teljesen átvették a sütõtökök és a krizantémok. Mivel
hosszú hétvége áll elõttünk, az árusok azt mondják, az igazi roham még csak ezt
követõen várható, de láthatóan már most is egyre többen mustrálják a kofák portékáit.
Bõvebben a 4. oldalon.

PIACI MUSTRA

Fotó: Szarka Lajos
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MIKLOSIC-DÍJ
Fran Miklosic-díjjal ismerték el a

Nyíregyházi Egyetem jogelõdjének
Orosz Nyelv és Irodalom tanszéke ko-
rábbi vezetõje, Csekéné prof. dr. habil.
Jónás Erzsébet a szlavisztika területén
végzett sokéves, nemzetközileg is elis-
mert tudományos tevékenységét.

FÖLDRENGÉS VOLT
Mentési gyakorlatot rendeztek a volt

Vay Ádám laktanya területén. A felté-
telezett helyzetben egy földrengés kö-
vetkeztében a hivatásos katasztrófavé-
delmi egységek és társszervek a kataszt-
rófa sújtotta területen folytatták a sze-
mélyek felkutatását és  kimenekítését.

SOMOKOZÓSZOBA
„Somokozószobát” alakítottak ki a

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvá-
rosi Csicsergõ Tagintézményében, ahol
sóval homokozhatnak a gyerekek. A
sópárás levegõ jó hatással van a légúti
fertõzések megelõzésére, illetve utó-
kezelésére is.

NYÍRVV ÖKOSULI
A Bujtosi-tó élõvilágával, különbö-

zõ halfajokkal ismerkedtek a borbá-
nyai Petõfi Sándor Tagintézmény diák-
jai az Ökosuli program keretében,
melyet a NYÍRVV Nonprofit Kft. mun-
katársai az iskolával együttmûködés-
ben rendeznek meg.

40 ÉVES AZ ESZTERLÁNC
40 éves lett az Eszterlánc Északi

Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmé-
nye. Az Etel közi óvodát négy évtizede
a szükség hívta életre, hiszen az akkor
fiatal lakótelepen kellett a kicsik elhe-
lyezésére. Jelenleg 5 csoporttal 10 óvo-
dapedagógus foglalkozik.

4 ÉVTIZEDE NEVEZTÉK KI
40 éve kapta meg az elsõ tûzoltó

tiszti rendfokozatát és ezzel elsõ tiszti
beosztásba való kinevezését Kukucska
István, aki nyugdíjasként még a mai
napig is aktívan részt vesz a tûzmeg-
elõzési munkákban és ezt nem szak-
mának, hanem hivatásnak tekinti.

AVATÓRA VÁRJÁK A VEREBEKET
Kidolgoztunk már korábban egy ifjúsági
koncepciót, amit szeretnénk, ha nem csak
papíron létezne. A verébavató ennek egy
jó példája lesz – ezt mondta dr. Ulrich
Attila alpolgármester a diák-polgármesteri
iroda képviselõivel közösen tartott sajtó-
tájékoztatóján. Stekler Gergõ diák-polgár-
mester hozzáfûzte, eddig 12 iskola tanu-
lói jelezték részvételi szándékukat, azon-
ban ez még nem a végleges szám, mert a
regisztráció jelenleg is tart. A tervek sze-
rint 15 fõs csapatoknak kell majd helyt állni
a feladatok során.

A diákpolgármester mellett Bán Dáriusz
diák-alpolgármester, Rendes Bendegúz, az
iroda kommunikációs munkacsoportjának
vezetõje, Sipos Péter, a programszervezõi
munkacsoport vezetõje és Perger Vivien
munkatárs csábította a diákokat, hogy jöj-
jenek el az avatásra. Azt mondták, szeret-
nék, ha megtelne az eseménynek helyet
adó Váci Mihály Kulturális Központ és egy-
re több fiatal érezne késztetést, hogy részt
vegyenek a diák-polgármesteri iroda mun-
kájában is. A verébavatóra a Mustárház e-
mail címén (mustarhaz@gmail.com) ke-
resztül lehet még jelentkezni.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A CSALÁDI PÓTLÉK BÁNHATJA

Legyen szó napsütésrõl vagy éppen sza-
kadó hóesésrõl, millió okot lehet találni
arra, hogy miért jobb az iskola merev fa-
lai helyett inkább „kint”, a belvárosban
sétálva elütni az órákat. Sokan azonban
nemcsak ábrándoznak errõl, hanem bi-
zony lógóra is veszik a figurát, nem tö-
rõdve azzal, hogy ezt a családi pótlék
bánhatja...

Czikóné Ling Mária, a megyei kor-
mányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
Gyámügyi Osztályának osztályvezetõje
arról tájékoztatta szerkesztõségünket, a
nevelési-oktatási intézmény igazgatója két
alkalommal jelzi a járási hivatal, mint
gyámhatóság felé, ha egy gyermek vagy
fiatal felnõtt igazolatlanul hiányzik a kö-
telezõ tanórai foglalkozásról. Elsõ alkalom-
mal akkor, ha az igazolatlanul mulasztott
kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma
– az adott tanítási évben – tíz órát, máso-
dik alkalommal pedig, amikor az ötven
órát eléri. Az utóbbi fennállása esetében a
gyámhatóság már nyolc napon belül kez-
deményezi is a családtámogatást folyósító
szervnél a családi pótlék szüneteltetését és
elrendeli a 16. életévét be nem töltött gyer-
mek védelembe vételét. A 16. életévét
betöltött kiskorú esetén a védelembe vétel

helyett a gyámhatóság a család- és gyer-
mekjóléti központot keresi meg azzal,
hogy nyújtson segítséget a családnak ah-
hoz, hogy ismételten folyósítható legyen a
családi pótlék. Az osztályvezetõ elmond-
ta, a gyámhatóság háromhavonta, valamint
a tanítási év lezárását követõ 15 napon be-
lül felülvizsgálja a szüneteltetés további
szükségességét. Amennyiben azt állapítják
meg, hogy a gyermek vagy fiatal felnõtt a
felülvizsgálati idõszakban ötnél több köte-
lezõ tanórát hiányzott az iskolából, a szü-
neteltetés nem szüntethetõ meg, ha nem
mulasztott, akkor viszont kezdeményezik
a családi pótlék további folyósítását.

EGYRE KEVESEBBEN...

Mint megtudtuk, a 10 órás igazolatlan
mulasztásokat követõ tájékoztatásoknak
jelentõs hatása van. Tavaly, a Nyíregyházi
Járási Hivatal illetékességi területéhez tar-
tozó 15 település vonatkozásában, 200
gyermek miatt kellett tájékoztatást kikül-
deni, de csak 95 gyermek esetében lett
szükség arra, hogy a gyámhatóság szüne-
teltesse a családi pótlék folyósítását. Mind-
ezek ellenére a szüneteltetések száma fo-
lyamatosan kismértékû javulást mutat –
tette hozzá az osztályvezetõ.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

JÓZSA JUDIT NYÍREGYHÁZÁN
Józsa Judit erdélyi származású kerá-

miaszobrász, mûvészettörténész, a Ma-
gyar Kultúra Lovagja tartott elõadást a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége meg-
hívására a megyeháza Bessenyei-termé-
ben, ahol történelmünk nagyasszonyai-
ról formázott alkotásait is bemutatta.

ÁJLÁVJÚ OLVASÓPRÓBA
Megkezdõdtek az Ájlávjú... de jó

vagy, légy más! címû darab próbái a
Móricz Zsigmond Színházban. Olt Ta-
más, az elõadás rendezõje elmond-
ta, a nagy sikerû darabot megpróbál-
ták az eredetihez képest új köntösbe
öltöztetni.

Városi verébavatóra készül a Nyíregy-
házi Diák-polgármesteri Iroda. November
11-én a Váci Mihály Kulturális Központ-
ba csábítják a középiskolák 9. osztályos
tanulóit. Itt különbözõ izgalmas kvíz- és
ügyességi játékok várják õket, majd este
egy afterpartyt szerveznek számukra az
egyik népszerû szórakozóhelyen. A diá-
kokat a szervezésben a Mustárház segíti,
de az önkormányzat is támogatásáról biz-
tosította a fiatalokat.

– Támogatja a város a diákok olyan kez-
deményezéseit, melyek jó hírét viszik Nyír-
egyházának, ráadásul nagyon örülünk an-
nak, hogy vannak olyan fiatalok, akik fel-
vállalják saját generációjuk koordinálását.
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FAÜLTETÉS
Ötven önkéntes segítségével 15 fát ültettek el

Örökösföldön, a Móra Ferenc Általános Iskola elõtti
parkban, valamint néhány lakótömb és az óvoda kö-
zelében. A kezdeményezést az önkormányzat is tá-
mogatta.

– A környezetvédelmi bizottság írta ki ezt a pályá-
zatot, a Bátor Környezetvédõk Egyesülete pedig pá-
lyázott is és 120 ezer forintos támogatást nyertünk. A
célunk az, hogy a kipusztult fákat újratelepítsük és még
zöldebb legyen Örökösföld – mondta a településrész
önkormányzati képviselõje, Tóth Imre.

NOVEMBER VÉGÉRE BEFEJEZÕDNEK

(Folytatás az 1. oldalról.)

A Lombkorona utca bejárásán részt vett Mussó László
is. A városrész önkormányzati képviselõje elmondta, lát-
va a fejlesztéseket, Kistelekiszõlõben sokszor teszik fel a
kérdést egy-egy utca lakói, hogy elõttük mikor lesz szi-
lárd burkolatú út. Mussó László hangsúlyozta, csak ott
tud az önkormányzat utat építeni, ahol ehhez hozzájá-
rulnak a lakók és elegendõ terület is rendelkezésre áll a
kialakításához.

Nyíregyházán egyébként 2016-ban 7 utcában épül új
aszfaltút és 6 utcában cseréli a NYÍRVV Nonprofit Kft. a
meglévõ aszfaltszõnyeget, illetve a Tokaji úti piac elõtt
helyreállítja a parkolót 726 négyzetméter nagyságban. A

helyreállítás összesen 5188 méter hosszú útszakaszt érint.
Hét földút kap új aszfaltburkolatot (Hold u., Lombkorona
u., Merkúr u., Mohács u., Móra Ferenc u., Naspolya u.,
Szíjgyártó u.). Hat helyszínen a már meglévõ utak felújí-
tására kerül sor (Kodály Z. u., Gádor B. köz, Krúdy Gy.
köz, Bokréta u., a Kollégium utca Szõlõskert u. és sport-
pálya közötti szakasza, valamint a Pannónia u. Szõlõskert
u. és Üstökös u. közötti szakasza). A Hold, Kodály Zoltán,
Lombkorona, Merkúr, Mohács, Szíjgyártó utcákon már
befejezõdtek a munkálatok. A Gádor Béla közben, a Krúdy
Gyula közben, a Móra Ferenc utcán, a Naspolya utcán
pedig jelenleg is dolgoznak. Az útépítések és helyreállítá-
sok november 30-ára fejezõdnek be. A beruházás nettó
375 millió forint önkormányzati forrásból valósul meg.

Már aszfaltozott út fogadja az arra járókat a Lombkorona utcában

Az akcióban a nap folyamán csaknem ötvenen vet-
tek részt, az Örökösföldi Polgárõrség mellett a pályá-
zaton nyertes egyesület tagjai, közös képviselõk és
számos helyi lakos.  Az ültetõk bíznak abban, hogy a
növények hamarosan nemcsak hûs árnyat és esztéti-
kai élményt nyújtanak majd, de hozzájárulnak az
egészségesebb lakókörnyezethez is.

(Szerzõ: Piszár Tünde)
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MÁR LÁTNI AZ EMLÉKEZÉS FÉNYEIT ÜNNEPI GYÁSZ
Akik figyelemmel kísérik a Bencs Villa mûsorait,

tudják, hogy évek óta színes kulturális események
helyszíne. Él! Most azonban a halál játssza a fõszere-
pet az életében, legalábbis egy hónapon keresztül...

Október 20-ától egy hónapon át a gyász a témája a
villa kiállításának. Dr. Pataki Piroska tiszti fõorvos meg-
szállott gyûjtõmunkájának és hagyományõrzõ misszi-
ójának köszönhetõen akkora kollekciót halmozott föl
a népi élet bútoraiból, textíliáiból, használati eszkö-
zeibõl (a rocskától a több száz éves Bibliákig), hogy
az bármely múzeumnak büszkesége lehetne. E tár-
gyak biztosítják a „díszletet” a Bencs Villa jelenlegi
tárlatához, mely egy falusi porta siratószobává alakí-
tott helyiségét igyekszik megjeleníteni a közelgõ gyász-
ünnepek elõtt. A halottak napja és az elmúlás veszé-
lyes témája lehet egy kiállításnak, ám Pataki Piroska
és segítõje, Göncziné dr. Szabó Terézia ízlés-, érzés-
és gondolatvilága cseppet sem morbid, ijesztõ vagy

Bár az igazi látogatói „rohamra” még csak az elkövetke-
zendõ napokban számítanak a temetõkben, a legtöbb sírt
már most krizantémok díszítik, esténként pedig látni az
emlékezés fényeit is. Kedden mindenszentek, szerdán pe-
dig halottak napja. Az emlékek és az emlékezés idõszaka.

Már a Búza téri piaccsarnoknál is egymást érik a kri-
zantémárusok. A kofák azt mondják, az elmúlt hétvégén
a legtöbben még csak a sírokat tisztították meg, az igazi
virágvásárra kedden számítanak. Egyelõre még nem lehet
látni, hogy milyen lesz az idei piac, és az árak is eltérõek.
A hétvégén a nagyfejû krizantém szálját 300–400, míg a
kicsiket 150 forintért lehetett eladni.

– Már a legtöbb virág kinyílt a fóliában, de még vannak
olyanok, amiknek jólesne a napfény. Mivel most négyna-
pos hosszú hétvége áll elõttünk, így valószínûleg meg fog
oszlani a forgalom. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
mindig mindenszentek napján van a zöme, de a vidékiek
várhatóan már hétfõn kilátogatnak a virágokkal a teme-
tõkbe. Egyelõre még nem számottevõ a forgalom, de bí-
zunk benne, hogy szombattól már lesz keletje a krizanté-
moknak – mondta az egyik árus.

MEGEMELKEDIK A TÛZESETEK SZÁMA

Általános szokás, hogy mindenszentek és az azt követõ
halottak napján gyertyát gyújtunk a halottakért. Annak
lángja azonban veszélyt is jelenthet. Ezt mutatják a sta-
tisztikák is, ugyanis ilyenkor mindig megemelkedik a tûz-

taszító enteriõrt álmodott a vendégházba. Sõt! A múlt-
idézésnek és a falusi turizmusnak egyszerre hódolhat,
aki hétköznapokon 9 és 17 óra között felkeresi a Sós-
tói úti villát. A vidék hangulatát erõsítve tekinthetõ meg
az intézmény társtárlata is, egy csuhészobor-kiállítás.
Tamaskovics Gáborné négy éve foglalkozik eme hob-
bijával. Egykori mesterein túlnõve ma már saját
ötleteléssel készült babái, sõt egész kompozíciói van-
nak. Aprólékos gonddal kreált vályogvetõ, bognár, fa-
faragó, kosárfonó várja az érdeklõdõket, hogy azok rá-
csodálkozzanak a múltbéli falvak legnépszerûbb fog-
lalkozásainak ûzõire. Gyermek látogatók számára tan-
óra, a szépkorúaknak múltba repülés lehet egy séta a
Bencs Villába...

esetek száma, amit az okoz, hogy a gyertyákat a könnyen
meggyulladó anyagok közelében helyezik el, a keletkezõ
lángok pedig a szabadtéren a száraz avarra, a lakásban
pedig a függönyön és asztalterítõn keresztül a lakás más
helyiségeire is átterjednek. Ezért arra hívják fel a figyel-
met a szakemberek, hogy ügyeljünk rá, a mécsesek köze-
lében ne legyenek gyúlékony anyagok és ezeket helyez-
zük olyan stabil helyekre, ahol nem dõlhetnek el.

NYITVATARTÁS, BEHAJTÁS AUTÓVAL
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy mindenszentek
ünnepe kapcsán az Északi temetõ mûködési rendjé-
ben az alábbi változásokra kell számítani.
A temetõ nyitvatartása:
2016. október 29-én, szombaton 7.00–20.00
2016. október 30-án, vasárnap 7.00–20.00
2016. október 31-én, hétfõn 7.00–20.00
2016. november 1-jén, kedden 7.00–20.00
A temetõbe 4 kapun keresztül lehet belépni a fenti
októberi és novemberi napokon. Kérik, hogy ezeken
a napokon 20.00 óráig hagyják el a temetõ területét.
Amennyiben ez nem történik meg, ezen idõpont után
már csak a Pazonyi úti teherportánál lehet elhagyni a
temetõ területét, ahol 24 órás portaszolgálat van.
2016. november 2-án, szerdán 7.00–17.00

(Szerzõ: Bruszel Dóra) Orémusz Maja
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
az õszi gyermekétkeztetés igénybevételérõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülõt/Törvé-
nyes képviselõt, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy ha a gyermek életvitelsze-
rûen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési ön-
kormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülõ, törvényes képviselõ kérel-
mére a déli meleg fõétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingye-
nesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést:
a) az intézményi jogviszonnyal rendelkezõ általános és középiskolai oktatásban részt

vevõ, valamint az intézményi ellátásban nem részesülõ gyermekek részére az év-
közi (téli, õszi, tavaszi) szünetekben,

b) a bölcsõdei ellátásban, óvodai nevelésben részesülõ gyermekek számára a bölcsõ-
dei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának idõtartama alatt biztosít-
ja az önkormányzat.

Az ingyenes szünidei étkezést a 2016/2017. tanév õszi szünetében a szünidõre esõ 3
munkanapon lehet igénybe venni: 2016. november 2-ától november 4-éig.

Az ebéd kiosztására a hét minden munkanapján 11–12 óráig kerül sor az alábbiakban
megjelölt kiosztópontokon:

– Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközép-
iskolája és Kollégiuma, 4400 Nyíregyháza, Család u. 11.

– Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4–6.
– Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény, 4400 Nyíregyháza, Etel köz 13.
– Huszárvár, 4400 Nyíregyháza, Huszár tér 2.
– Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú Úti Telephely, 4400 Nyíregyháza, Koszorú u. 10.
– Gyermekek Háza Déli Óvoda, 4400 Nyíregyháza-Felsõsima, Hosszúháti u. 59.
– Gyermekek Háza Déli Óvoda, 4400 Nyíregyháza-Butyka, Bajcsy-Zs. E. u. 12.
– Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény Százszorszép Tagóvoda, Kállói

út 109/A
– Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.
– Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény, 4481 Nyíregyháza, Jázmin u. 10.
– Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2. sz. Idõsek Klubja, 4551 Nyíregyháza-

Oros, Fõ u. 3.
Felhívom azonban a figyelmét, amennyiben nem kívánja az ingyenes szünidei gyer-

mekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen Hatóságomat mihamarabb tájékoztatni.
Tájékoztatom, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve

betöltéséig vehetõ igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei étkeztetés
ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.

Nyíregyháza, 2016. október 24.
Dr. Krizsai Anita s.k.

osztályvezetõ

SZALAGAVATÓK AZ                  MÛSORÁN
A Nyíregyházi Televízió folytatja a már

több mint egy évtizedes hagyományát:
ezúttal is teret ad a középiskolások lát-
ványos szalagavatós produkcióinak. Eb-
ben az esztendõben több mint 15 közép-
iskola jelezte, hogy szívesen látná viszont
a végzõs diákok mûsorának összefogla-
lóját a Nyíregyházi Televízió képernyõ-
jén. A 12. évfolyamosok hetenkénti vetí-
tési sorrendjéért érdemes folyamatosan
figyelni a tévé-mûsorajánlókat, de nyo-
mon követhetõk a Nyíregyházi Naplóban
és természetesen a nyiregyhaza.hu-n is.

MÚZEUMI ÕSZBÚCSÚZTATÓ

A hétvégén a Kölcsey Ferenc Gimná-
zium végzõs diákjait kísérhetik figyelem-
mel a képernyõk elõtt.

Vetítés: szombat 20.30, ismétlés: va-
sárnap 9.30, szerda 20.00.

A Jósa András Múzeum-
ba 2016. november hó 2.
napján zenés irodalmi mû-
sorral összekötött Társasági
Est tartatik, amelyre Ön és
becses családja tisztelettel
meghívatik.

A mesélõs-beszélgetõs in-
teraktív feladatokba bele-
szõjük a 19. századi fõúri szalonok eti-
kettjét, a szûkebb és tágabb hazánk, vala-
mint elõdeink tiszteletét, a magyar kultú-
ra pártolását, a nemzeti értékeink megbe-
csülését és továbbadását, amiként hittel
tették ezt a Károlyiak Kond vezér õsük óta.

A Társasági Est koronája a „Csendes cso-

dák” – összeállítás Remé-
nyik Sándor verseibõl. El-
mondja: Hûvösvölgyi Ildikó
(képünkön) színmûvésznõ.
Klasszikus gitáron közremû-
ködik: Csáki András gitár-
mûvész.

A „Csendes csodák” –
Reményik Sándor egyik

legszebb verse arra tanít, hogy éljünk fi-
gyelmesen és próbáljuk a kis dolgokban
is megtalálni az örömöt; hiszen ezek az
élet igazi csodái. Ha így teszünk, akkor
talán eljuthatunk a megbékéléshez; a sze-
reteten át Istenhez.

Román Ágnes, Jósa András Múzeum
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A nyíregyházi Závaczki Bálint évente közel 200 napot
van távol az otthonától, és több mint egy tucat ország nyolc-
van versenyén vesz részt. 3 éves korában vett elõször kezé-
be golfütõt, 6 és fél évesen elkezdett 18 lyukú versenypá-
lyákon játszani, azóta pedig szinte nem telik el úgy év, hogy
ne írna sporttörténelmet. Így volt ez tavaly augusztusban
is, amikor felkerült a felnõtt férfi amatõr világranglistára,
minden idõk egyik legfiatalabbjaként, 13 évesen...

A Závaczki család élete nem mondható éppen minden-
napinak. Bálint 3 éves volt, amikor a felnõtt méretû golfütõ-
ket rövidebbre vágva elõször elkezdett velük golfozni, 2010
óta pedig versenyeken is megméretteti magát, méghozzá
nem is akármilyeneken. Szinte állandóan úton van, baráta-
ival is javarészt csak az interneten keresztül tartja a kapcso-
latot. A nyári szezonban versenyrõl versenyre jár, a téli,
tavaszi és õszi szezonban pedig edz. Persze, akkor sem
itthon, hiszen Nyíregyházától a legközelebbi golfpálya 250
kilométerre található, így 3-4 napra el szokott utazni oda.

TÍZSZER ALUDT A SAJÁT ÁGYÁBAN

– Bálint július elejétõl szeptember közepéig tízszer
aludt a saját ágyában. Volt olyan, hogy hazajött Svájc-
ból a válogatottal, elmentünk érte a Liszt Ferenc repü-
lõtérre, de már nem jöttünk haza Nyíregyházára, mert
másnap Bécsbõl utaztunk Portugáliába egy másik ver-
senyre – magyarázta az apuka, Závaczki Zsolt, aki
egyébként a fiatal tehetség edzõje és menedzsere is.

Amikor leülök beszélgetni Bálinttal és az apukával, Zsolt-
tal, hamar kiderül számomra, hogy a fiatal tehetség sikerei
az egész családtól nagy áldozatot kívánnak meg. Bálint fo-
lyamatosan versenyeken szerepel, az apuka edzi, menedzseli
és kíséri el a megmérettetésekre, az anyuka pedig segít neki
felkészülni az iskolai vizsgákra, de az õ fel-
adata a sporthoz igazodó étkezés bizto-
sítása és persze a ruházat  mosása és
vasalása is, hiszen elõfordul, hogy
hazajönnek az egyik versenyrõl, le-
teszik a nappaliba a két bõröndöt,
másnap reggel pedig felvesznek
másik kettõt és indulás tovább.

BEJÁRTÁK EURÓPÁT

– Nagyon jó versenyeken
szerepelni, másokkal
megmérettetni ma-
gam. Persze az is
elõny, hogy kint
lehetek a sza-
bad levegõn.
K e v é s
olyan or-
szág

„ÜTÕS” STORY: MÁR 14 ÉVESEN TÖRTÉNELMET ÍR

van Európában, ahol még nem voltunk. Egy évben általá-
ban 12-13 országban versenyzek, ezen felül pedig kijárunk
profi versenyekre is, egyelõre mint nézõk. Európa-szerte
szoktunk ilyen programokat beilleszteni a programunkba.

SORRA NYERI A VERSENYEKET

A példaképem Matthew Fitzpatrick, aki egy 24 éves,
angol származású golfozó és tavalyelõtt sikerült bekerül-
nie a profi kategóriába. Szeretnék egyszer én is a profik
közé bejutni, így nagyon sokat tanulok már azzal is, ha
figyelem a játékukat – magyarázta Bálint, aki idén már
másodjára vett részt Portugáliában a világbajnokságon,
ahol  5. és 7. helyezést ért el, de nagyon büszke arra is,
hogy minden idõk legfiatalabbjaként nyerte meg a Ma-
gyar Junior és Nyílt Bajnokságot.

EGYRE FELJEBB A VILÁGRANGLISTÁN

– Bálint fejlõdését abban is tudjuk mérni,
hogy például tavaly augusztusban felke-

rült a felnõtt férfi amatõr világranglistá-
ra, amire egyébként nagyon nehéz fel-

jutni. Igazából csak valamely nem-
zet nyílt bajnokságának a gyõzel-
mével sikerülhet. A világranglistán
hatezren vannak, ami egy szûk eli-
tet jelent. Az idei célunk az volt,
hogy olyan versenyeken vegyünk
részt, amelyek világranglista pon-

tot adnak és persze ahhoz megfele-
lõ helyezést is érjünk el. Mindez sike-

rült is, hiszen Bálint világranglista he-
lyezését sikerült lefelezni egy év alatt. A
jövõben is ez lesz a mértékadó szá-
munkra, hogy a listán feljebb és feljebb
lépkedjünk – tette hozzá Zsolt.

CÉLOK VANNAK ELÕTTE

Bálint azt mondja, minden szezont ér-
tékelni szoktak az edzõjével – és édes-
apjával –, és meghatároznak a jövõre
nézve rövid, közép- és hosszú távú cé-
lokat. Jelenleg a rövid távú célja az,
hogy 2017-ben, ahol már korábban
korosztályos versenyeken dobogót ért

el, azt megtartsa és megvédje címeit. A nagy álma pedig,
hogy profi golfozó legyen.

SIKERES, DE SZERÉNY

– Bálint bár sok sikeren van túl, mégis szerény
maradt. Így nevelkedett. A hangzatos sikerek nem
tették nagyképûvé és szerencsére szerényen vise-
li az eredményeit. Az idei évben magyar kupa
gyõztes lett, megvédte a magyar junior bajnoki
címét, és minden esztendõben  történelmet ír va-
lamelyik eredményével a magyar golfsportban –
tette hozzá Zsolt.

Bálint egy-egy versenynapon 4-5 óra alatt 10 kilomé-
tert is sétál, ezért a megfelelõ mentális és fizikai felkészí-
tése is fontos. A golf 85 százalékban fejjáték, ha pedig

valaki jó tanuló, annak a tehetsége a pályán is sokszoro-
san visszajön – vallják a szakemberek. Bálint pedig nem-
csak kitûnõ tanuló, de az európai pályákat is meghódítot-
ta már, így bízunk benne, hogy eléri célját és egyszer pro-
fi sportolóként köszönthetjük majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A Závaczki család
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Az 50 éves nyíregyházi távhõszolgálta-
tás jubileumán a Váci Mihály Kulturális
Központban rendezték meg a 12. Regio-
nális Távhõkonferenciát. Mint elhangzott,
a szabolcsi megyeszékhely országosan is
élen jár a biztonságos távhõ- és melegvíz-
szolgáltatásban, és ez a fûtési rendszer a
legoptimálisabb a környezetvédelem
szempontjából is.

Jászai Menyhért alpolgármester hangsú-
lyozta, egy stratégiai ellátásról van szó 16
ezer lakásban és közel ezer intézményben.
Környezetvédelmi szempontból ez nagyon
fontos, de az önkormányzat ösztönzi a
távhõhálózat korszerûsítését, valamint az in-
tézményi épületek energiahatékonysági mu-
tatóinak javítását is. A szabolcsi megyeszék-
hely országosan is élen jár a biztonságos
távhõ- és melegvíz-szolgáltatásban, mind-

REGIONÁLIS TÁVHÕKONFERENCIA

emellett folyamatosan dolgoznak az inno-
vatív mûszaki megoldások bevezetésén is.
Joó László, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója arról is beszámolt, hogy elsõként tet-
ték lehetõvé a fogyasztás szabályozását, a
használati meleg víz mérését, ami már táv-
leolvasással mûködik, a terv pedig az
internetalapú okos mérés bevezetése.

A JÖVÕ ZÖLD ENERGIÁJA

A konferencián szó esett arról is, hogy a
távhõszolgáltatásnak komoly jövõje van
mind Magyarországon, mind pedig egész
Európában, de beszéltek többek között a
2020-ig tartó uniós ciklus távhõfejlesztési
programozásáról, az energiaszolgáltatók jö-
võbeni feladatairól, valamint a távhõ-
szolgáltatókat érintõ ellenõrzések tapasz-
talatairól is.        (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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Az alábbiakban Fintor Károlynénak, az Idõsügyi Ta-
nács titkárának az írását olvashatják arról, hogy Nyír-
egyházán már az egykori 28-as parcellában is leróhat-
juk az ’56-os mártírok emléke elõtt a kegyeletünket –
nem kisrészt az õ akadályokat nem ismerõ hozzáállása
következtében.

Az általam leírt történet Nyíregyházán, az Északi te-
metõben játszódik. A cikk olvasójának az az érzése tá-
madhat, hogy ez a történet rólam szól. Végigolvasva
azonban rá fog jönni, hogy bár életem egyik tragikus
részét érinti ugyan, de nem ez a lényeg, hanem a 28-as
parcella.

Férjemnek 1991. évben bekövetkezett halálakor, az
Északi temetõben, az akkori gondnoki feladatokat ellátó
dolgozó kíséretében, sírhelyet kerestünk. Elérve a 28-as
parcellához – ami akkor még igen foghíjas és rendezet-
len volt –, bementünk az akkori egyes sorba, ahol az út-
tól kezdõdõen már volt néhány sír, és azt mondta: „ezt a
helyet itt ki kell hagyni, mert itt voltak az ’56-os mártírok
elhantolva, és itt egy emlékparkot akarunk majd kialakí-
tani” – mutatott rá az ott lévõ dupla sírhelynyi területre,
„de itt a következõre már lehet temetkezni”. Az évek
teltek, én annak tudatában, hogy egyszer majdcsak meg-
valósul az elképzelése a temetkezési vállalatnak, szor-

galmasan gondoztam a férjem sírja melletti területet is.
Változás csak annyiban történt, hogy a temetkezési vál-
lalat azt a parknak szánt helyet eladta egy magánsze-
mélynek. A sors mégis úgy hozta, hogy ez a magánsze-
mély meggondolta magát, és lemondott róla.

MINTHA EL AKARTÁK VOLNA HALLGATNI
Nem értettem, hogy mi történik. Azt láttam, hogy Bu-

dapesten az ’56-os mártírok 301-es parcellából történõ
kihantolása, és újratemetése után emlékparkként keze-
lik, gondozzák. És azt is láttam, hogy a „mi” 28-as par-
cellánk lassan feledésbe merül.

Közben ismét a sors akaratából a Nyíregyháza városi
önkormányzat Idõsügyi Tanácsának titkára lettem.

Az az érzés, hogy valaki vagy valakik igyekeztek el-
tussolni, hagyni, hogy a feledés homálya fedje azt, hogy
nem mindig ilyen dicsõ helyen aludta örök álmát
Tomasovszky András és Szilágyi László, két mártírhalált
halt ’56-os hõsünk, egyre jobban eluralkodott rajtam.
Ennek az érzésnek nyomasztó hatása alatt vergõdve,
2015 nyarán tanácsért fordultam közismert emberek-
hez, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy megvalósul-
jon ez az egykori, valakiben megfogalmazódott álom.
Segítettek, azonnal utánanéztünk a pontos történetnek,
mely szerint az 1958. május 6-án, a nyíregyházi börtön
udvarán kivégzett Szilágyi László és Tomasovszky And-
rás holttestét, akkor az Északi temetõ végének számító,
elhagyatott helyen, jeltelen sírban helyezték el. Sírjuk hol-
létérõl tilos volt még a legközelebbi hozzátartozóknak is
tájékoztatást adni. A temetésen jelenlévõ temetkezési
vállalat dolgozóit megfenyegették, hogy aki elárulja, szin-
tén oda fog kerülni. Csak hosszú évek után sikerült a
mártírok hollétérõl tudomást szerezni a hozzátartozók-
nak az egyik dolgozótól, aki nem bírta tovább, hogy ne
beszéljen. A rokonok ezután ugyan kimentek a temetõ-
be, de egyetlen szál dudvát sem húztak ki, virágot nem
helyeztek el, és tették ezt azért, hogy a jó szándékú em-
bert nehogy bajba sodorják – a jelenlegi dolgozók pedig
már nem is tudták, hogy hol van az a hely...

Nyíltan csak a rendszerváltást követõen merték felkeres-
ni a sírhelyet. 1989 tavaszán került sor az exhumálásukra,
és az év október 6-án az újratemetésükre. Ezt a pontos tör-
ténetet megismerve, még inkább hajtott a vágy, hogy meg
kell örökíteni ezt a gyalázatos tettet az utókor számára.

ÚJ EMLÉKHELY: A 28-AS PARCELLA
Ülésünkön az Idõsügyi Tanács elé terjesztettem ezt a

tervet, amit õk örömmel elfogadtak, munkatervünkbe na-
pirendre tûztük és elkészítettük az emlékmû megvalósítá-
sára szóló javaslatunkat az önkormányzat felé azzal, hogy
az ’56-os forradalom 60. évfordulójára készítsék el ezt az
emlékparkot. Azon túl, hogy felmerültek hatósági, közigaz-
gatási kérdések, az önkormányzat befogadta javaslatun-
kat és támogatta azt a temetkezési vállalattal együtt. Végül
az utolsó héten elkészült az emlékmû.

Ez a sok minden – amit mondhatnánk véletlenek sorozatá-
nak is, de én inkább Isten akaratát látom benne – vezetett
oda, hogy most már egy emlékmû kõbevésett táblája hirdeti,
reméljük, örök idõkre, hogy milyen gyalázatos, megbocsát-
hatatlan bûnök történtek az 1956-ot követõ megtorlások ide-
jén. Ez a kõ ott áll a 28-as parcellában. Felkeresheti a temetõ-
be látogató, hisz tábla jelzi az út szélén az irányt, hogy hol
található, és gyújthat egy gyertyát a hõsök emlékére.

Borbányán, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola
Petõfi Sándor Tagintézményében „A suhancok forradalma”
címmel emlékeztek meg az ’56-os eseményekrõl pénteken
délután. Bajnay Kornél, a terület önkormányzati képviselõje
elmondta, ebben a tanévben ünneplik az iskola 105 éves és az

1956 hõseire emlékeztek Nyíregyházán. A forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából, az
1956-os Emlékévben, a Magyar Szabadság Évében városszerte koszorúzásokat, ünnepi megemlékezéseket,
beszédeket tartottak és programokat szerveztek napokon át, s nemcsak az iskolákban, hanem a forradalom-
mal és a mártírokkal kapcsolatos emlékhelyeken. Több városrészben is méltóképpen emlékeztek, vasárnap
pedig a Hõsök terére várták közös fõhajtásra a lakosságot. A kulturális intézményekben még a jubileumi
dátumot követõ idõszakban is tartanak az évfordulóhoz kötõdõ programokat.

A 23. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári
Napokat is a forradalom 60. évfordulója jegyében ren-
dezték a megyeházán. Kujbusné dr. Mecsei Éva, a me-
gyei levéltár igazgatója elmondta, az utóbbi évek talál-
kozásai már tematikusak voltak, most az elõadók a forra-
dalmi események megyei történéseit a legújabb kutatási
eredmények tükrében mutatták be. A levéltári konferen-
cián köszöntõt mondott dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza al-
polgármestere. Hangsúlyozta, Nyíregyházának azért is
fontos a levéltár, mert a város múltjának dokumentumait
itt õrzik, ebbõl bárki tájékozódhat, akár történeti, akár
családi vonatkozásban, másrészt a múltunk megõrzése
szempontjából is kiemelkedõen értékes. A konferencián
elõadás hangzott el a Szovjetunió viszonyulásáról az oszt-
rák és a magyar semlegességhez, a nyíregyházi esemé-
nyekrõl, a Szilágyi–Tomasovszky perrõl, a forradalom
megyei vezetõirõl, valamint az ’56-os események kár-
pátaljai és nagybányai visszhangjáról. A konferencián
saját élményeit mesélte el Lénárt Béla, aki a tiszavasvári
eseményekben vett részt, majd két év nyolc hónapot töl-
tött a nyíregyházi börtönben. Kiemelte, hogy megvoltak
az elõzmények, amelyekben nem vettek részt, de meg-
volt maga a forradalom, amely során összeomlott egy
hatalom, ezt pótolni kellett egy másik forradalmi hata-
lommal, majd a megtorlással jött a börtönbüntetés, ne-
gyedik fázisként pedig az a bõ 30 év, amit másodrendû
állampolgárként kellett megélniük Magyarországon.

FRISS KUTATÁSI
EREDMÉNYEK

A rendezvény zárásaként léggömbökben küldtek üze-
netet a forradalom és szabadságharc hõseinek. Ki tudja,
hol pihennek már azok a nemzetiszínû léggömbök, me-
lyeket a Jósa András Múzeumban, az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulója emlékére repítettek a ma-
gasba az ünnepi családi vasárnap zárásaként, tele a hõ-
söknek szóló üzenetekkel? A Jósa András Múzeum dél-
után családi programokkal is várta a látogatókat „Kossuth
címert akarunk” címmel. Az oroszok „még” a spájzban
vannak – Forradalom és szabadságharc 1956-ban címû
idõszaki kiállítás december 31-éig fogadja a látogatókat.
A képen: válogatós játék zászlók és címerek között 2016.
október 23-án.

A városi ünnepségsorozat részeként az önkormány-
zati megemlékezést vasárnap délelõtt tartották a Hõ-
sök terén, ahol Jászai Menyhért alpolgármester mon-
dott beszédet. Hangsúlyozta, október 23-a és a forra-
dalom jelentõsége túlnõtt a határainkon. – Örökké élni
fog a szabad emberek és nemzetek naplójában, a bá-
torság, az öntudat és a gyõzelem napja volt! A törté-
nelem kezdete óta nem volt másik nap, amely világo-
san megmutatta volna az ember csillapíthatatlan igé-
nyét a szabadságra, bármilyen kicsi is az esély a si-
kerre, bármi legyen is az áldozat. Ezért emlékezzünk
most tisztelettel és hálával mindazokra, akik életüket
adták a szabadságért, vállalták a mártírsorsot, és is-
mételjük el újra: köszönjük.

A megemlékezésen „Ünnepi harangok imára kon-
dulnak” címmel a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimná-
zium diákjai adtak mûsort. Ezt követõen az ünneplõk
koszorúkat helyeztek el a város ’56-os emlékmûvénél.

VÁROSI ÜNNEPSÉGEK AZ ÉVFORDULÓN, A MAGYAR SZABADSÁG ÉVÉBEN

BORBÁNYÁN ELÕSZÖR

Péntek délelõtt az Államvédelmi Hatóság egykori, Sós-
tói úti épülete elõtt emlékeztek meg az Apáczai Csere Já-
nos Általános Iskola és AMI diákjai az 1956-os események
nyíregyházi történéseirõl, majd a  Kodály Zoltán Általános
Iskola tanulói adtak ünnepi mûsort a Nagy Imre dombor-
mûnél, a Vay Ádám körút és a Dózsa György utca keresz-
tezõdésénél, valamint a börtönnél, ahol a két nyíregyházi
forradalmárt, a rendszerváltás után díszpolgárrá avatott
Szilágyi Lászlót és Tomasovszky Andrást kivégezték. Majd
az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és a Vásárhelyi
Pál Építõipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnázi-
um tanulói emlékeztek meg az ’56 szempontjából fontos
helyeken: Szilágyi László, Dandos Gyula, Bán István, dr.
Babicz Béla és Rácz István, az eseményekben kiemelkedõ
szerepet játszó személyek emléktábláinál. (Utóbbiról múlt
héten, a tévémûsor beharangozójában helytelenül írtuk,
hogy a Kossuth, a valóságban természetesen a Vasvári Pál
Gimnázium tanára volt, elnézést az elírásért.) A diákok
irodalmi mûvekkel és az életutak felidézésével tiszteleg-
tek a hatvan évvel ezelõtti események, a forradalom hõsei
és áldozatai elõtt, s az intézmények mellett mindenhol egy-
egy önkormányzati képviselõ is koszorúval hajtott fejet.
Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati képviselõ a Nagy
Imre dombormûnél kifejtette, 60 évvel ezelõtt a magyar
nép felemelte hangját az elnyomás ellen, forradalom tört
ki, ám következtek a megtorlás évei. – Nagyon sajnálatos,
hogy egy nemzeten belül voltak olyanok, akik elárulták a
saját nemzetüket, és sok ember számára volt tragikus ez a
történelmi esemény. Viszont nagy szerencse, hogy mindig

NYÍREGYHÁZI MÁRTÍROK, FORRADALMÁROK
vannak olyan emberek, akik kiállnak a hazáért, a szabad-
ságért.

A megemlékezéssorozat az önkormányzat és a Váci
Mihály Kulturális Központ szervezésében az Északi teme-
tõben, a mártírok díszsírhelyénél, Dandos Gyula emlék-
mûvénél, az ’56-os kopjafánál, valamint a 28-as parcellá-
nál folytatódott.

LÉGGÖMB-ÜZENETEK

Városszerte emlékeztek az oktatási intézmények-
ben az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulóján. A Móricz Zsigmond Általános Iskola Kert-
városi Tagintézményében például a nyolcadik évfo-
lyam diákjai versekkel idézték meg a forradalom ese-
ményeit, amelyet ének- és táncprodukciók, valamint
filmbejátszások színesítettek.

A Drahosné Nádasi Ildikó tanárnõ felkészítésével meg-
valósuló megemlékezés fõ üzenete a köszönetnyilvání-
tás volt a kivívott szabadságért, amely a legifjabb gene-
rációk életére is hatással van. A tanulók érzelmekkel
átitatott elõadása méltó módon kapcsolódott az ország-
szerte zajló Magyar Szabadság Éve programsorozatba.

KÖSZÖNET ’56 HÕSEINEK

Oroson ezúttal a szabadtéri rendezvényeknek nem
kedvezõ idõjárás miatt az óvodába várták a város-
rész lakóit pénteken délután, ahol dr. Tirpák György
volt a szónok. Az önkormányzati képviselõ szer-
kesztõségünknek hangsúlyozta: – Van aktualitása a
60. évfordulónak, hiszen jelen napjaink is a sza-
badságról szólnak. Arról, hogy akarunk-e Európai
Egyesült Államok lenni, vagy meg tudjuk védeni
Magyarország függetlenségét, identitását, kultúrán-
kat, hagyományainkat.

EMLÉKEZÉS AZ
OROSI ÓVODÁBAN

„A BÁTORSÁG, AZ ÖNTUDAT ÉS A
GYÕZELEM NAPJA VOLT!”

újabb épület 30 éves fennállását, valamint 20 éve vették fel a
forradalmi költõ, Petõfi Sándor nevét. A megemlékezés a hár-
mas jubileum mellett a 60 éve zajlott forradalmat is felidézte,
fejet hajtva a hõsök elõtt – a városrészben elsõként, az iskolai
ünnepség kereteit átlépve, meghívva a Borbányán élõket.
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Az egész ország ismeri már Puskás Petit – jelenleg az
X-Faktor tehetségkutató egyik zsûritagja – és Puskás Da-
nit, de édesapjuk, Puskás Tivadar, aki a Móricz Zsigmond
Színház mûvésze, két lányára is méltán büszke.

Puskás Petit 21 évesen, a Megasztár 3. szériájában is-
merte meg a közönség, a nála 9 évvel fiatalabb, most 22
éves Dani pedig még nem volt húsz, amikor a The Biebers
együttes másik meghatározó tagjaként népszerûvé vált.
Õt bízták meg nemrég a Comet-díjátadó fõcímdalának
megírásával, amit Peti adott elõ.

SIKERESEK PUSKÁS TIVADAR GYERMEKEI

– A gyermekeim nagyon jó testvérek – mondta Tivadar. –
A fiaimnak van egy nõvérük, Annamária, aki tanár, emellett
újság- és tévészerkesztõ. A volt feleségem lányával, a jog-
hallgató Dorkával mindannyian édestestvérként szeretik egy-
mást. A fiúknak vízipipa-kölcsönzõ vállalkozásuk, valamint
video- és hangstúdiójuk van. Peti emellett a Madách Szín-
házban négy darabban játszik, az X-Faktor zsûritagja, video-
filmek forgatókönyvírója, zeneszerzõ és szövegíró, ráadásul
rendszeresen jótékonykodik, például minden hónapban a
Tûzoltó utcai kórházban a gyermekeket szórakoztatja, hátrá-
nyos helyzetû iskolákba visz könyveket... Döntõ szerepe van
abban a feleségemnek, hogy ilyen kiválóak a gyermekeink!
A színészi pályáját áldozta fel azért, hogy nevelhesse õket.
Zsuzsa szülei is színészek voltak.

Mint megtudtuk, Dani közgazdasági fõiskolára járt, de
ma már a zene tölti ki az életét. Õ a zenekar „esze”, aki a
realitások földjén él. Jó gondolkodású, higgadt, és remek
zenéket ír. A szüleivel él, Peti pedig a barátnõjével, a Ju-
nior Prima díjas színésznõvel, Eke Angélával. Az X-Faktor
zsûritagjával nemegyszer találkozhattunk már Nyíregyhá-
zán. Többek között a városhoz kötõdésérõl kérdeztük a
mostanában különösen elfoglalt énekest...

PETI SZÍVESEN JÖN NYÍREGYHÁZÁRA

– Amilyen gyakran csak tudok, jövök Nyíregyházára.
Szeretek apához lejárni, megnézni az elõadásokat, vagy

SÓSTÓN RANDIZOTT PUSKÁS PETI

csak kicsit színészbüfézni. Természetesen a színház a ked-
venc helyem, de ki szoktunk járni Sóstóra is kirándulni,
sétálni, enni-inni. Gyönyörû az a rész, a barátnõmet is
oda vittem el az elsõ randira. Volt egy, a Móricz Zsig-
mond Színházhoz kötõdõ nagyon megható pillanat az éle-
temben. Amikor bejutottam a Megasztárba, beültem egy
próbára. Ha jól emlékszem, a Rovarok bemutatására ké-
szültek akkor, és egyszer csak megállt a próba, kijött min-
denki a színpadra, és megtapsolt. Nagyon szép gesztus
volt, sosem fogom elfelejteni!

IZGALMAS MENTORNAK LENNI

Mint elmondta, nagyon izgalmas és egyben nehéz feladat
mentorként egyengetni a tehetségek útját. Egyrészt mindig is

szeretett segíteni a fiataloknak, másrészt hihetetlen élmény
látni, milyen érzelmeket vált ki az emberekbõl ez a mûsor.
Reméli, a srácok is élvezik a közös munkát, és sokat tanul-
nak ebben a pár hétben. A legnehezebb benne, az igazi ki-
hívás, megtalálni valakinek a zenei karakterét: mi az, ami jól
áll neki, mi az, amiben ki tud teljesedni és nem lesz karaoke
szagú az elõadása. Fontos, hogy már most megtanuljanak
komplexen gondolkodni a zenélésrõl, és produkcióként te-
kinteni saját elõadásukra. Olyan énekeseket szeretne látni
az élõ mûsorban, akik képesek lesznek majd fennmaradni a
pályán, évtizedeken keresztül. Nem elég „csak” jól énekel-
ni. S hogy mit csinál szabadidejében?

– Ilyen nem létezik. A viccet félretéve, megpróbálok
minél több idõt tölteni a barátnõmmel és a családommal.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Az X-faktoros mentorok: Puskás Peti (bal szélen), Tóth Gabi, ByeAlex és Gáspár Laci
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Alig pár hónap telt el azóta, hogy a televíziók képer-
nyõi elõtt sportolóinkért szurkolhattunk, akik Rióban bi-
zonyíthatták: a magyarok is ott lehetnek a világ legjobb-
jai között. Azonban, mint kiderült, igaz ez nemcsak úszás-
ban, vívásban, atlétikában és kajak-kenuban, hanem gaszt-
ronómiában is, hiszen a héten rendezték meg Erfurtban a
Kulináris Olimpiát, ahonnan Magyarország, a megye és
Nyíregyháza versenyzõi érmekkel tértek haza.

A Kulináris Olimpiát minden negyedik évben rendezik
meg, amikor is közel ötven nemzet több mint 2500 ver-
senyzõje méri össze tudását. Idén a németországi Erfurt adott
otthont a rangos eseménynek október 22. és 25. között.

ÖT MEGYÉNKBELI INDULÓ

Az olimpiára, melyen a világ legjobb cukrászai és sza-
kácsai mérték össze tudásukat, ebben az évben 802 egyéni

A VILÁG LEGJOBBJAI KÖZÖTT SÉFJEINK

kiállító, 32 nemzeti válogatott, 20 junior nemzeti váloga-
tott, 20 közétkeztetési csapat, 59 regionális csapat, illetve
85 gyümölcs- és zöldségszobrász érkezett a világ minden
tájáról, hogy kiderüljön, kik a szakma legjobbjai. Az pedig
külön büszkeség, hogy a magyar színeket megyei szakem-
berek is képviselték, hiszen a Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség Nyíregyházi Szervezetének csapata is meg-
mérettette magát a világversenyen: Szabó Sándor mester-
cukrász, a mátészalkai Grillázs Cukrászda tulajdonosa,
Bereczki Attila mestercukrász, a fehérgyarmati Bereczki
Cukrászat tulajdonosa, Konyári Sándor mesterszakács, ki-
rályi szakács, a nyírbátori Kakukk Étterem séfje, Cziránku
István mesterszakács, a nyíregyházi Anno Étterem séfje és
Huszár Tibor ifjú mesterszakács, a Korona Hotel séfje.
Szoboszlai Gyula mesterszakács is elkísérte a versenyzõ-
ket. Beszélgetésünkkor még Erfurtban tartózkodott, így te-
lefonon keresztül kérdeztük élményeikrõl...

MAGYAR ÉREMESÕ

– A hangulat óriási volt. Rengeteg távol-keleti embert
lehetett látni. Mindenki ott volt, aki a szakmában számít:
többek között Mexikó, Portugália, Finnország, Norvégia,
de Magyarországról is több csapat versenyzett, a zsûrik
pedig szinte a világ összes országából jelen voltak, hogy
értékeljék az ételeket Japántól egészen Srí Lankáig. Szabó
Sándor mestercukrász cukrászartisztikában indult, a vir-
tuális kapcsolatok témában készítette el 1 méter 20 cm
magas alkotását, amiért elnyerte az olimpiai aranyérmet.
A másik mestercukrászunknak, Bereczki Attilának a
tiszavirágzás volt a témája, amiért diplomát kapott. Per-

sze, a szakács kategóriában is remekeltek a versenyzõ-
ink. Cziránku István mesterszakács diplomát kapott (olim-
piai negyedik hely), Huszár Tibor mesterszakács ezüstöt,
Konyári Sándor pedig szintén diplomát.

AZ ÚJSZERÛSÉGET IS ÉRTÉKELTÉK

A versenyzõk felkészülése több hónapot vett igénybe,
hiszen nemcsak az ételek állagát és ízét értékelte a zsûri,
hanem az újszerûséget, a konyhatechnológia korszerûsé-
gét, a formákat és a színek összhangját is.  Az érmek azon-
ban bizonyítják: minden fáradságot megért a sok munka,
hiszen a világ legjobbjai között voltak séfjeink.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

(Fotók: facebook/Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség)

A megyei csapat
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
november 2. napján (szerda) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlap-
ról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-
524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

DIALÓG-SIKER
A nyíregyházi Dialóg Nyugdíjas Egyesület a Nyugdíjasok

Országos Szövetsége felhívására tavasszal kitöltötte azt a 40
pontos tesztlapot, mellyel benevezett a szövetség lapjában
meghirdetett generációs mûveltségi vetélkedõre. A legjobb
tesztlapok beküldõi, országosan 6 csapat október 18-án Bu-
dapesten részt vett a vetélkedõ döntõjében. A két nyugdíjas
Dialóg-klubtag, Héczei Józsefné és Erdélyi Tamás mellett –
generációs partnerként – egy zenei középiskolás diáklány,
Radis Afrodité is szerepelt. A nyíregyháziak 98 ponttal a har-
madik helyen végeztek, a pécsiek és a kecskemétiek mögött.

SZÜRETI MULATSÁG

A sóstóhegyi nyugdíjas klubok és a Nyírszõlõsi Nyugdíjas
Klub közös szüreti mulatságot tartott. Az est során fellépett
Zám Andrea operetténekes és a Sóstó-Sóstóhegyi Nyugdíjas
Klub tagjai. A jó hangulatú zenés mulatság hajnalig tartott.

EGYHÁZZENEI HANGVERSENY
Október 28-án 18.00 órakor a Kálvin téri reformá-

tus templomban: Kortárs orgonazene – Barta Gergely
kompozíciói. Népénekek és gregorián énekek. Közép-
kori többszólamú tételek. Elõadja: Gaál Eszter ének,
Lénárt Linda ének, orgona, Barta Gergely orgona.

A REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGE
Állandó kiállítás nyílt a nyíregyházi evangélikus

templomban. „A Magyarországi Evangélikus Egyház
Reformációi Emlékbizottságát az egyház zsinati hatá-
rozata nyomán 2010. január 27-én hozták létre. A bi-
zottság feladata, hogy 2017-ig, a reformáció 500. év-
fordulójáig a felkészülés és az ünnep részleteit, mód-
jait kitalálja, kidolgozza, ehhez teológiai hátteret biz-
tosítson, arculatot készíttessen, szponzorokat keressen,
és a világ felé kommunikálja az akkori és a mai ese-
mények fontosságát” – olvashatjuk a világhálón a je-
les évforduló kapcsán tett intézkedésekrõl. E szándék
mellé társult a helyi jubileum, hiszen 1786. október
22-én, tehát éppen 230 esztendeje szentelték fel a nyír-
egyházi evangélikus nagytemplomot. A két dátum adta
a hétvégi ünnepi események okát. Október 22-én egy
gyülekezeti nap keretében, a templom orgonája mö-
götti területen állandó kiállítás nyílt a nyíregyházi evan-
gélikus hitû tirpákok hagyatékából, szakrális és világi
tárgyakból, a Jósa András Múzeum restaurátormûhe-
lyében konzervált textilekbõl, viseletekbõl, énekes-
könyvekbõl és használati tárgyakból. A múzeum szel-
lemi erõit is felvonultató bemutató a megnyitó után a
templom nyitvatartási idején túl is megtekinthetõ a lel-
készi hivatal közremûködésével.

PROGRAMOK
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„ARANYOS” DÍJ
A Kaposvári Egyetemen múlt héten csütörtökön hir-

dették ki az országos szépirodalmi pályázat nyerteseit,
ahol Trizner Laura, a Nyíregyházi Arany János Gimnázi-
um és Általános Iskola középiskolás diákja vehette át a
gyõztesnek járó oklevelet és díjat.

A három kategóriában meghirdetett pályázatra (vers, no-
vella, memoár) összesen 90 pályamû érkezett. Trizner La-
ura 18 éves, nyíregyházi középiskolás diák memoárjával
lenyûgözte a szakmai zsûrit, s bár õ volt az egyik legfiata-
labb pályázó, írását 1. helyezéssel jutalmazták.

– Mozgalmas volt szá-
momra az elmúlt idõszak,
hiszen ez év augusztusá-
ban vehettem át a Nem-
zet Fiatal Tehetségeiért
Ösztöndíjat, amelyet a
magyar nyelv és a bölcsé-
szettudomány területén
elért eredményeim alap-
ján érdemeltem ki. Év ele-
jén a Miskolci Egyetem
által kiírt országos esszé-
pályázatot nyertem meg,
elõzõ évben pedig a Nyír-
egyháza Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzata által középiskolás diákoknak kiírt iro-
dalmi pályázatot. A Kaposvári Egyetemen megtartott ün-
nepélyes eredményhirdetésen a szervezõk kihangsúlyoz-
ták, hogy a díjazott memoár hatott a zsûri érzelmeire,
magasra értékelték a nyertes pályázó erkölcsi magatartá-
sát, gondolkodásmódját. A jelenlévõk javasolták a nyír-
egyházi diáknak, hogy pályázzon az „Év Diák Írója 2016.”
címre, s próbálkozzon könyvírással, hiszen a fiatalok kü-
lönleges látásmódja, romantikus gondolatokkal tarkított,
magával ragadó történetei hatással vannak az olvasókra.

A DÍJAZOTT INNOVÁCIÓ
Innovációs díjat kapott a Rómában megrendezett

Maker Faire elnevezésû szakkiállításon az okos tûzoltó-
kabát, amelyet a Bánki Donát Mûszaki Szakközépiskola
diákjai fejlesztettek ki a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság támogatásával.

Egy pályázatnak köszönhetõen a nyíregyházi Bánki Do-
nát Mûszaki Szakközépiskola a részt vevõ 55 képzõintéz-
mény között a közép-európai régióból egyedüliként mu-
tatkozhatott be a több mint 400 kiállítót felvonultató nem-
zetközi szakmai fórumon, a Maker Faire elnevezésû szak-

Mint a mesében, ezt mondják Hoksz Attila történetérõl
a dombrádiak. A 14 éves fiú annyi pénzt táncolt össze,
hogy három hónappal ezelõtt vett egy családi házat belõ-
le. Az ifjú néptáncos ugyanis tavaly közönségdíjas lett a
közmédia Fölszállott a páva tehetségkutatójában és ennek
köszönhetõen néhány millió forint hullott az ölébe.

Attila három testvérével és anyukájával korábban egy
szûkös albérletben laktak. Most már a saját birodalmukat
csinosítgatják.

– Az uborkaföldeken keresztül jártam iskolába. Csak
egy köpésre volt ettõl a háztól a suli – mutat széles mo-
sollyal egy apró, jobb napokat is látott vályogházra Hoksz
Attila. A dombrádi Móra közben járunk, az eldugott kis
utcácska egyik oldalán az õszbe fáradt kukoricatábla, a
másikon meg három házikó. – Sokat fociztunk az udva-
ron a tesóimmal – fûzi hozzá ragyogó szemmel Attila. –
Zörgettük a kaput, a szomszéd meg nem szerette. Ha át-
repült a labda, nem adta vissza. A Páva óta köszönünk
egymásnak. Csak azért szerettem itt lakni, mert 7.40-kor
felébresztett anya és 7.50-kor már a suliban voltam. Ti-
tokban mindig arról álmodtunk, hogy elköltözünk innen
és mindenkinek lesz saját szobája. Drága is volt, 29 ezer
forint havonta... Attila még némán körbenéz. Hümmög
egyet, aztán beülünk a kocsiba és Dombrád egyik fõutcá-
jába navigál minket. Az Andrássy úton egy takaros, látha-
tóan gondozott ingatlan elõtt állunk meg. Kiszállunk és a
kiskamasz tõle megszokott gyermeki õszinteséggel és le-
nyûgözõ lendülettel kezd mesélni.

– Ki volt téve erre a házra, hogy eladó. Minden reggel
itt, oldalt jöttünk el mellette és láttuk, hogy nagyon hosszú,
meg, hogy nagyon széles. Úgy gondoltam, hogy elférne
benne a család és ezért fel is kerestük a tulajt. Sikerült
megalkudnunk! Most már 3 hónapja itt élünk ebben a la-
kásban – mosolygott büszkén.

„ÉG ÉS FÖLD A KÜLÖNBSÉG!”

Attila többféle tánccal kápráztatta el a közönségét a köz-
média tehetségkutatójában. Azért lett a nézõk kedvence,
mert mindig tiszta szívvel és a felnõtteket megszégyenítõ
„szakmai” alázattal lépett a színpadra. Ugyanakkor bele-
valóan csibészesnek is bizonyult. Járt rábaközi dúst,
nagyecsedi verbunkot és autentikus cigánytáncot is. A fel-
lépésekrõl készült fotók, már bekeretezve, fõ helyet kap-
tak az új házban, Attila saját szobájában. A birodalma tele
van táncos relikviákkal, pörge kalapokkal, fényes csizmák-
kal és a cigányzenéhez elengedhetetlen kupákkal, na meg
persze a karrierjét színesítõ szépen csillogó érmekkel. Arra
a kérdésre, hogy megszokta-e már az új házat, érdekes
választ ad:

– Eleinte kicsit furcsa volt minden. Azért 7 évig éltünk ott
albérletben, aztán egyik napról a másikra átköltöztünk. Alig
találtam meg a dolgaim, mindig kerestem valamit. Most
azonban már úgy gondolom, szépen beilleszkedtünk ebbe
az új lakásba. Kicsit az is szokatlan, hogy ez sokkal kényel-
mesebb. Néha még hiányérzetem van, hogy üres a lakás,
mert ugye ez már nagyobb – teszi hozzá. Attila édesanyja
közben kávét fõz a konyhában. Nagy örömmel újságolja
el, hogy a Fölszállott a páva idei sorozatának Attila lesz
az egyik arca.

ÖSSZETÁNCOLTA EGY HÁZ ÁRÁT A BELEVALÓ LEGÉNY
kiállításon Rómában. Zsigó Zsolt és diákjai, Nagy Enikõ
és Sivák Levente természetesen az általuk elgondolt és
kifejlesztett okos tûzoltóruhát mutatták be a közönségnek.
A prototípus alkalmas a hõmérséklet és a pulzus mérése
mellett több, veszélyes gáz jelenlétének a kimutatására is.

A NAGYKÖVET IS MEGNÉZTE

Zsigó Zsolt felkészítõtanár elmondta, a vásárigazgatóság
úgy választotta ki a külön standdal rendelkezõ külföldi pro-
jekteket, hogy az már egyben az innovációs díj odaítélését is
jelentette. Érdekességként említette, hogy a római magyar
nagykövet is meglátogatta a kiállítóterüket, és az arra járó
olasz tûzoltóknak õ magyarázta el a magyar fejlesztés lénye-
gét. A bánkis fejlesztõcsapat természetesen azt szeretné el-
érni, hogy az intelligens tûzoltókabátból késõbb egy igazi
termék legyen. Jó hír, hogy egy olasz cég már megkereste
õket és együttmûködési lehetõséget ajánlottak. Emellett ér-
deklõdik a Magyar Nemzeti Kereskedõház innovációval fog-
lalkozó osztálya is a nyíregyházi fejlesztés iránt, ezekben a
hetekben körvonalazódnak a közös munka lehetõségei.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

– Négy gyerek van. Négy fiú. Most már van mindenki-
nek saját szobája – teszi hozzá Hokszné Lakatos Gabriel-
la, akinek az örömtõl egy kövér könnycsepp nõ a szeme
sarkában.

Míg a konyhában beszélgetünk, kopognak az ajtón.
Attila két tanára érkezik meg. Andóné Kujbus Nóra és
Szalkainé Szénégetõ Andrea látták meg néhány éve a fiú-
ban a tehetséget. A Freedance Alapfokú Mûvészeti Isko-
lába csábították, ahol aztán kezelésbe vették. Õk évek óta
mondják, hogy hatalmas kincset találtak. Turnéztak is vele
itthon és külföldön is. Attila így számos fellépésen és meg-
mérettetésen volt már túl, amikor a Fölszállott a pávába
került, ahol valódi mesehõssé vált.

EGY MÁSIK VILÁGBA CSÖPPENT

Attila több millió forintot táncolt össze az elmúlt egy
évben. A summa egy részét a tehetségkutató szponzorától
kapta, de jólelkû támogatókat is szerzett magának. Borbás
Marcsi és dr. Balogh Júlia, valamint a közmédia vezetése
is úgy döntött, a fiú megérdemel egy kis apanázst, ami
bizony jól jött a lakásvásárlásnál. Attila szeptembertõl fel-
vételt nyert a Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskolába.
Ez már egy másik világ, ahol még balettórára is kötelezõ
járnia.  

Attila az óra végén pihegve teszi hozzá, hogyha felnõ,
táncos szeretne lenni, esetleg tánctanár. Most idegen nyel-
veket is tanulni kezdett, mert soha nem lehet tudni, hol
kell majd bemutatni, hogyan jár egy csárdást egy beleva-
ló magyar legény...                           (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

LIKE-OLNI VALÓ TEHETSÉGEK
A hétvégén lezajlott az elõválogatója Nyíregyháza

tehetségkutató versenyének, a Like-nak, amit már má-
sodik alkalommal hirdettek meg a városban élõ vagy
nyíregyházi tanulói jogviszonnyal rendelkezõ fiatalok
számára. Ének, tánc, zene és próza kategóriákba je-
lentkezhettek az érdeklõdõk.

Az ének ifjúsági kategóriában már a kisebbek is indul-
hattak, hiszen kibõvítették a jelentkezési korhatárt, így egy
csoportba kerültek a 10 és 16 év közöttiek. A rendezvény-
nek a Váci Mihály Kulturális Központ adott otthont, mely-
nek igazgatója, Mészáros Szilárd elmondta, az elsõ Like-
ra is sokan jelentkeztek, ez a másodiknál is így történt, és
ennyi tehetséges gyerek láttán, már a harmadik megszer-
vezésén gondolkodnak. A zene kategóriából öten, a tánc
kategóriából 14-en, a vers és próza kategóriából szintén
öten, ének kategóriából pedig 15-en jutottak tovább a kö-
zépdöntõbe, amelyet november 26-án tartanak.

A produkciókat újra nézhetik a hellonyiregyhaza.hu
weboldalon.                                  (Szerzõ: Kanócz Rita)

Trizner Laura
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TÁJÉKOZTATÁS
az Erzsébet-utalványok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak

részére történõ kézbesítésérõl
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a települési
önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév
november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel,
ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (8) bekezdése alapján önkormányzatunk
az Erzsébet-utalványok jogosultak részére történõ kézbesítését 2016. november
hónapban postai úton biztosítja. A Magyar Posta Zrt. 2016. 11. 30. napjáig kézbe-
síti az Erzsébet-utalványokat a jogosultak címére.

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 Erzsébet-utalványok 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 2016. november 1. napján fennállt, azon-
ban Erzsébet-utalványt 2016. november 30. napjáig nem kapnak, azt legkésõbb
2016. december 5. napjáig jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú  Város Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, a 25-ös ablaknál.

További információ a 42/524-524/353, 151, 163 és az 524-589-es telefonszámon
kérhetõ.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási

Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat ke-
retében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az
önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
november 4. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban
meghatározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/
150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu hon-
lapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/
524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot ír
ki egyszeri vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, felsõfokú tanulmányokat
folytató hallgatók részére.

FELTÉTELEK:
– legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
– elsõ diploma megszerzésére vonatkozó felsõoktatási aktív hallgatói jogviszony

(BSC, MSC, osztatlan képzés);
– jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alap-

ján); elsõ éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során elért 360 pont;
– a családban az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a min-

denkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57 000 forintot.

A pályázathoz kérjük benyújtani:
1.) adatlapot (letölthetõ: www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehetõ a Polgármes-

teri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Titkárságán, B. épület I. emelet
102. szoba);

2.) iskolalátogatási igazolást (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató
gyermek esetén);

3.) a felsõfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az elõzõ félév kumulált tanul-
mányi átlagát tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát (leg-
utóbbi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv má-
solata, mely tartalmazza a kumulált átlagot);

4.) aktív hallgatói jogviszony igazolását;
5.) a felvételi eljárás során elért pontszám hitelt érdemlõ igazolását;
6.) az egy fõre jutó családi jövedelem igazolását (utolsó havi nettó bér, önfoglalkoz-

tató esetén NAV és a könyvelõ által kiállított igazolás, gyerektartás, családi pót-
lék, árvasági ellátás, nyilatkozatok stb.);

7.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával, vagy
Okmányiroda által igazoltan).

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. november 14.

CÍM: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ:
RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

A Kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni
látogatás során ellenõrizze. A Kuratórium döntését követõen írásban értesítjük a

pályázókat az eredményrõl.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a Szociális és Köznevelési

Osztályon (Kobzosné Kiss Beatrix, telefon: 42/524-585) kérhetõ.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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24OKTÓBER
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 30., vasárnap 20.00 Nyíregy-
házi KC–Pick Szeged U23 férfi kézilab-
da-mérkõzés

Október 29., szombat Bem iskola,
Nyíregyházi KC–Pick Szeged U23 fér-
fi kézilabda-mérkõzés
November 2., szerda Continental Aré-
na, Magyarország–Lettország férfi ké-
zilabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

KERETHIRDETÉS
Xavi Sabaté, a magyar férfi kézilab-

da-válogatott szövetségi kapitánya hét-
fõn kihirdette bõ keretét a jövõ szerdai
Lettország, valamint a négy nappal ké-
sõbb Hollandia ellen sorra kerülõ Eu-
rópa-bajnoki selejtezõkre. A névsorban
ezúttal nem lehet ott Nagy László, a
Telekom Veszprém sérült jobbátlövõje.
A keret jövõ hétfõtõl készül együtt Nyír-
egyházán, ahol a felújított Continental
Arénában fogadja Lettországot.

HAZAI GYÕZELEM
Négy gyõzelemmel a háta mögött ér-

kezett Nyíregyházára a Honvéd férfi
kosárlabda-együttese. A Blue Sharks
legutóbb nyert Egerben, így két jó for-
mában lévõ együttes csapott össze. Ez
látszott is, mivel végig szoros volt a ta-
lálkozó, így aztán az utolsó felvonás
döntött. A Nyíregyháza 79–71-re gyõ-
zött, és a hatodik helyen áll a tabellán.
A következõ ellenfél idegenben az
Óbuda lesz.

BEKEZDTEK AZ ÚSZÓK
Nyolcfõs csapattal utazott el a Nyír-

egyházi Sportcentrum úszó szakágának
delfin és cápa korosztálya, hogy Kecs-
keméten, a nemzetközi Dobai Gyula
emlékversenyen mérettesse meg ma-
gát. Versenyzõink, ahol rajtkõre álltak,
ott dobogós helyezést értek el. Barkóczi
Roland négy arany- és egy bronzérmé-
vel, Ványi Dávid pedig három ezüstér-
mével kiemelkedett a mezõnybõl. A
nyíregyháziak számára jól kezdõdött a
versenyidény.

ARANY ÉS EZÜST
A Nyílt Budapest Bajnokságon vet-

tek részt a hétvégén az NYVSC Big
Boxing ökölvívói. Nagy Kitti számára
válogató volt a viadal a novemberi Eu-
rópa-bajnokságra. Kitti taktikus és szín-
vonalas mérkõzésen nyert a soproni
Gyurán Zsófia ellen, így egy lépéssel
közelebb került az EB részvételhez. Ko-
vács Klára sajnos pontozással veszített
az egri Kiss Marietta ellen, így ezüstér-
met szerzett. Nagy Lajos edzõ joggal
lehetett büszke tanítványaira.

ÚJ EDZÕ A SZPARINÁL
A Puskás Akadémia elleni vereség után

közös megegyezéssel szerzõdést bontott
a Nyíregyháza Spartacus Mátyus János
vezetõedzõvel. Hétfõn folyamatosan tár-
gyalt a klub vezetése edzõkérdésben, és
végül Véber Györgyre esett a választás.

– Mellette szólt, hogy jól ismeri a ma-
gyar NB II-t, a játékosok egy részével dol-
gozott már együtt, és alkalmasnak tartja a
keretet arra, hogy az elsõ két helyen vé-
gezzen a csapat. Nem engedhetünk meg
további pontvesztéseket, ezért olyan tréner-
re volt szükségünk, aki gyorsan beilleszke-
dik. Emellett Véber Györgyben nagyon
nagy a bizonyítási vágy, nagyon motivált
és szeretne a Szparival együtt az élvonal-
ba jutni – mondta Brekk János ügyvezetõ.

Az új vezetõedzõ csütörtökön tartott elõ-
ször tréninget Nyíregyházán, az elsõ mecs-
cse pedig a Kisvárda elleni megyei derbi
lesz a Szpari kispadján.

– Nagy örömmel fogadtam a megkere-
sést, a Nyíregyháza Spartacus komoly cé-

lokat tûzött ki, és minden feltétel adott is
ahhoz, hogy ezeket elérje. Jól ismerem a
játékosokat, és ez alapján mondhatom,
hogy a tudás megvan, az én feladatom, hogy
ezt kihozzam belõlük. A ponthátrány nem
behozhatatlan, most az a legfontosabb, hogy
a következõ mérkõzéseken olyan teljesít-
ményt nyújtsunk, hogy csökkenjen a különb-
ség – mondta Véber György.

Véber György irányítja a Spartacust

RÖPI KERETTANTERV

Alternatív kerettanterv létrehozása és
akkreditált pedagógusképzés elindítása is
szerepel abban a programban, melyrõl
szerdán kötött megállapodást a Fatum
Nyíregyháza–Békéscsaba találkozó elõtt a
Magyar Röplabda Szövetség és a Magyar
Diáksport Szövetség.

A legfontosabb cél, hogy az általános
iskolákban minél több gyerek ismerkedhes-
sen meg a röplabdával. A megfelelõ szak-
mai munka érdekében ezer tanító és test-
nevelõ részére képzést indítanak, emellett
a röplabda szövetség eszközöket is bizto-
sít a részt vevõ iskoláknak. Idén eddig már
210 egységcsomagot osztottak ki, mely lab-
dákat, hálókat tartalmaz. A hároméves
program finanszírozásának egy részét a
röplabda szövetség vállalta magára, a má-
sik része pedig uniós forrásból valósulhat
meg. Az alternatív kerettantervet már jövõ
augusztusban meghirdethetik.

– A gyerekek oldaláról nagyon fontos,
hogy célzottan röplabdaalapokkal, grass-
roots játékos röplabda sportággal ismerked-
hetnek meg az iskolában. 1–8. évfolyam-
ról beszélünk, 6 éves kortól 14 éves korig.
Ez egy nagyon jó lehetõség a testnevelõ ta-

nároknak is, mivel 1000 testnevelõ tanár –
ha el tudjuk érni ezt a számot, ami szerin-
tem reális – egy 30 órás akkreditált képzés
keretében elsajátíthatja a röplabda fontos
alapelemeit – mondta Balogh Gábor, a Ma-
gyar Diáksport Szövetség  elnöke.

– 2019-ig szól ez a program, és nagyon
fontos célja, hogy ne kerüljünk hátrányba

Dr. Kovács Ferenc és Balogh Gábor Nyíregyházán írta alá a szerzõdést

a TAO-s sportágakkal szemben, ahol folya-
matosan nõ az utánpótlásban részt vevõ
gyerekek száma. Így már egészen fiatalon
megszerethetik a röplabdát a gyerekek, és
több lesz a szakember is, a szövetség ezért
is vállal anyagi áldozatot – mondta  dr. Ko-
vács Ferenc, a Magyar Röplabda Szövet-
ség elnöke.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 29., szombat 19.00 Képzelt riport egy ame-
rikai popfesztiválról, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Sirály, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara

November 2., szerda 19.00 Képzelt riport egy ameri-
kai popfesztiválról, Móricz bérlet, Nagyszínpad
19.00 A fajok eredete, Ruttkai bérlet, Krúdy Kamara

November 3., csütörtök 19.00 A fajok eredete, Bozóky
bérlet, Krúdy Kamara

November 4., péntek 19.00 Képzelt riport egy ameri-
kai popfesztiválról, Bérletszünet, Nagyszínpad

JÉZUS ÉLETE
A Váci Mihály Kulturális Központ és a Hetednapi

Adventista Egyház szervezésében október 20-án, a Pál
Gyula Teremben Jézus élete címmel vándorkiállítás
nyílt, amely Aknay János, eF Zámbó István és Tábori
Csaba, korunk elismert kitüntetett festõmûvészeinek
munkáit mutatja be. A három festõmûvész alkotásain
keresztül többek között Jézus megkeresztelését, a
Hegyi beszédet, az Utolsó vacsorát, a Golgotán tör-
tént eseményeket és Jézus feltámadását láthatjuk. Há-
rom alkotó, ugyanarról a történetrõl háromféleképpen
vall a képi világon keresztül. A tárlat november 19-
éig tekinthetõ meg, csoportoknak a belépés díjtalan.
Bõvebb információ: www.vacimuv.hu, 42/408-720.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

DINGÓ: Körülbelül 1,5 éves, ivartalaní-
tott, keverék, kan kutya, akit egy táblá-
hoz kötve hagytak magára. A nyakán lévõ
láncnyomból és szétcsípett fülébõl ítélve
nem volt boldog gazdis éle-
te. Dingó a történtek miatt
kicsit félénk, de nagyon ked-
ves, jó természetû kutya.

LÍVIA: Körülbelül 1,5 éves,
ivartalanított, keverék, szuka kutya, aki
hüvely-elõreeséssel került gondozásunk-
ba. Már átesett a mûtéten és nagyon szé-
pen gyógyul. Hihetetlenül kedves, barát-
ságos természetû, nagyon ragaszkodó kis
társ.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Vassné Harman Gyöngyi

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

Idõpont: 2016. november 2., 18.00 óra.
Helyszín: Rozsréti Részönkormányzati

Iroda, Nyíregyháza, Fenyõ u. 1.
Idõpont: 2016. november 3., 18.00 óra.

Helyszín: Vajdabokori Mûvelõdési Ház,
Nyíregyháza, Csendes u. 2.

Idõpont: 2016. november 8., 18.00 óra.
Helyszín: Mandabokori iskolaépület,

Nyíregyháza, I. Mandabokor 4.
Idõpont: 2016. november 9., 18.00 óra.

Helyszín: Butykai Közösségi Ház,
Nyíregyháza, Benkõ István u. 1.

Idõpont: 2016. november 10., 17.00 óra.
Helyszín: Felsõsimai Közösségi Ház,

Nyíregyháza, Furulya u. 37.

FILMVETÍTÉS BRUNO GRÖNING ÉLETÉRÕL. „Nincs gyó-
gyíthatatlan – Isten a legnagyobb orvos!” Ismét látható Nyír-
egyházán „A fenomén Bruno Gröning” címû 3 részes szink-
ronizált dokumentumfilm november 6-án 10.00–16.00 órá-
ig (közben két hosszabb szünettel) a Vasutas Mûvelõdési
Házban (Toldi u. 23. fszt.). Belépõdíj nincs, a szervezõk ado-
mányokat szeretettel elfogadnak. Információk: www.bruno-
groening.org/magyar, www.bruno-groening-film.org.

SPIRÓ GYÖRGY DRÁMÁJA. A Bencs Villa programja:
november 8-9-én 18.00: Spiró György Prah (Milliomosok) c.
drámája Juhász Bori és Kokas Róbert, a Dezsavû Színtársulat
tagjainak elõadásában. Jegylefoglalás a 30/252-0666 számon,
vásárlás a helyszínen: 1000 Ft.

RENDHAGYÓ ELÕADÁS. A Bohóc vérben és vasban címû,
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója al-
kalmából készült rendhagyó színházi elõadás bemutatójára
várják az érdeklõdõket október 28-án 14.00 órától. Helyszín:
Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat (Megyeháza), Bessenyei-te-
rem. Elõadja: Dózsa László, érdemes mûvész. Közremûkö-
dik: Agárdi László színmûvész.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: október
28-án 16.30: A Mindentudás Könyvtára. A Nyíri Arborétum –
a Nyírség szívében. Molnár Ibolya elõadása. November 2-án
10.00: Babaangol. 3-án 16.30: A fényhozó. Andrea Weaver
kötetének bemutatója. 4-én 16.00: Vizi Ernõ festménykiállítá-
sának megnyitója. Megtekinthetõ: november 30-áig.

MOZINET ÉS RAJZFILMÜNNEP
Hazánk 14 városában – többek között Nyíregyhá-

zán is – október 28-án indul a 6. Mozinet Filmnapok
programsorozata. A Krúdy art mozi vásznára kerül
koreai erotikus thriller, finn szerelmi történet, iráni
párkapcsolati dráma, francia mûvészfilm, abszurd víg-
játék, illetve egy francia-japán animációs film, tehát
négy napon át friss és sikeres Cannes-i alkotások. Va-
lamennyi elõször látható hazai mozikban, de a soro-
zatban korábbi fesztiválos filmek is újra vászonra ke-
rülnek. Nyíregyházán pénteken 17.30-kor Drabancz
M. Róbert fõiskolai docens a „Magyar filmek Cannes-
ban” címû elõadása nyitja a filmnapokat, majd 18 órá-
tól az Állva maradni, francia mûvészfilmet és 19.50-
tõl A szobalány, koreai thrillert vetítik. Szombaton és
vasárnap három-három alkotás következik. Október
31-én, hétfõn A sors kegyeltjei és Az ügyfél zárja a
filmmustrát.

Október 29. a gyerekeké és a családoké a Krúdy
moziban, hiszen ez az Országos Rajzfilmünnep in-
gyenes napja. A nyíregyházi kínálatban szerepel a
Bogyó és Babóca, a Vuk, Az erdõ kapitánya és egy
Mézga mozi, klasszikus animációs alkotások, a leg-
újabb Cannes-i filmek vetítése elõtt délelõtt és dél-
után. Részletek a www.krudymozi.hu oldalon.

DALÁRDA JUBILEUMI KONCERT. A Lengyel-Magyar Da-
lárda megalakulásának ötödik évfordulója alkalmából szüle-
tésnapi koncertet ad, melyre mindenkit szeretettel várnak.
Idõpont: október 28-án 17.00 óra. Helyszín: Vikár Sándor
Zeneiskola, Nyíregyháza, Kürt u. 5–11.

SZABADFÕISKOLAI KURZUS. A Sola Scriptura Teológiai
Fõiskola szabadfõiskolai kurzust hirdet a reformáció 500.
évfordulójára (1517–2017) készülés jegyében, 2016. októ-
ber–2017. április között. Október 28-án 17.00: A Biblia ószö-
vetségi irataiban foglalt történelem. Helyszín: Kodály Zoltán
Általános Iskola.

EGERECSKE MENYECSKE. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: október 29-én 16.00: Egerecske menyecske. 30-án 10.00:
Egerecske menyecske. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2.
emelet.

órától. Elõadó: dr. Reisinger János irodalomtörténész. Hely-
szín: Tûzoltó u. 11.

AGYKONTROLL TANFOLYAM november 5-6-án az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Elõadó: Baglyas György. In-
formáció: 42/462-400.

ÉREMKIÁLLÍTÁS ÉS -BÖRZE. November 6-án 8.00–13.00
óra között Éremkiállítás és -börze várja az érdeklõdõket a
Váci Mihály Kulturális Központ 3. emeleti aulájában. A belé-
pés díjtalan!

KARÁCSONYI HANGOSKÖNYV
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Egyesülete november 24-én 8.00–17.00 óra
között felolvasónapot tart, melyre várja a „Szeretet
hangjait”.

2009 óta minden karácsonykor hangoskönyvet he-
lyeznek el látássérült embertársaik karácsonyfája alatt,
melyen téli, adventi, mikulásváró, karácsonyi és újévi
gondolatok, versek, novellák és dalok hangzanak el.

Idén is elkészítik a karácsonyi hangoskönyvet. A stú-
diójukba érkezõ önkéntes felolvasóktól azt kérik, hogy
a világirodalom remekeibõl hozzák el kedvenc, alka-
lomhoz illõ történeteiket, verseiket, és ezt olvassák fel.

Az idei felolvasónapon egy jótékonysági akciót hir-
detnek. Arra kérik a stúdióba érkezõket, hogy egy
könyvet is hozzanak magukkal, melyet a Kárpátaljai
Magyar Iskolai Könyvtárak Alapítványhoz juttatnak el.

A jelentkezéseket az alábbi elérhetõségeken fogad-
ják: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete. Cím: 4400 Nyíregyháza, István
utca 3. II/209. Telefon: 42/407-486, 30/195-4312. E-
mail: ugyfelszolga@upcmail.hu.

„NETRE FEL”. Novembertõl újra indul a „NETRE FEL” in-
formatikai képzés szépkorúaknak, hogy magabiztosan tud-
ják használni a laptopot és a tabletet. Helyszín: VOKE Vas-
utas Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Toldi u. 23.). Információ:
70/335-7854.

A POSTÁSOKRA EMLÉKEZNEK. A Magyar Posta Zrt. a II.
világháborúban málenkij robotra elhurcolt nyíregyházi pos-
tásokra emlékezik november 2-án 9.30-tól a Nyíregyháza 1
posta falán emelt emléktáblánál (Bethlen Gábor u. 4.), ahová
tisztelettel várják a megemlékezõket.

VARJÚ PAPÍRBÓL. A Csiriptanya Játéktár programja: no-
vember 3-án 14.00: Varjú készítése papírból. Helyszín: Mó-
ricz Zsigmond könyvtár.

TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia Egyesü-
let történelmi elõadássorozatra várja az érdeklõdõket. Novem-
ber 3-án 17.00: „Elhallgatott történelem” – 800 ezer hadifogoly
közel 50 magyarországi hadifogolytáborban. Hadifogolytábo-
rok és hadifogolysors Magyarországon 1944–1945. Elõadó: dr.
Bognár Zalán. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.

JANIKOVSZKY ÉVA EMLÉKKIÁLLÍTÁS. Janikovszky Éva,
Kossuth-díjas és József Attila-díjas író, költõ, szerkesztõ idén
lenne 90 éves. Tiszteletére kiállítás nyílik a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtárban, ami november 4-éig látogat-
ható.

BIBLIAI JÖVENDÖLÉSEK... Az Oltalom Alapítvány várja
az érdeklõdõket Bibliai jövendölések az iszlámról (Jelenések
könyve 9. fej. alapján) címû elõadására november 5-én 15.00
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BÁN ISTVÁN EMLÉKTÁBLÁJA ELÕTT
A Magyar Rádió 2007-ben meg-

szüntetett Nyíregyházi Stúdiójának
egykori épületének falán látható az
az emléktábla, amelyet tíz évvel
ezelõtt, 2006. október 23-án Bán
István református lelkész emléke
elõtt tisztelegve lepleztek le.

Bán István 85 évvel ezelõtt, 1931.
november 3-án született Nyíregyhá-
zán. A bokortanyák református se-
gédlelkésze ebben a stúdióban
mondta el azokat a beszédeit, ame-
lyekért a forradalom leverése után
meghurcolták. 1956. október 31-én,
a reformáció emléknapján arról be-
szélt, hogy „újra reformálni kell. A
régi elavult, újat kezdett az Isten. Kö-
zelmúltunk fájdalmas tapasztalata-
it igen bölcsen mérték fel, akik a kö-
veteléseink pontjait megfogalmaz-
ták. Magam részérõl csak egyet sze-
retnék ezekhez és a Forradalmi Ta-
nácsok munkájához fûzni: a történelem Uráról el ne feled-
kezzetek: Isten nélkül reménylett jövõnk romhalmazzá vá-
lik.” November 2-án, halottak napján pedig a forradalom
hõsi halottairól és a mártír református teológusokról emlé-
kezett meg. (Egy érdekes adalék ehhez: a beszédeket ere-

detileg Békefi Benõ református lel-
kész kívánta elmondani, azonban dr.
Babicz Béla ezt nyilatkozta róla:
„Békefit ne engedjék a mikrofon elé,
õ hurcoltatta el Nyíregyházáról a
vasutasokat, a diákokat és tirpáko-
kat, Moszkvának közvetlen barát-
ja, mindenki tudja Nyíregyházán!”
Így a mellõzött Békefinek késõbb
nagy szerepe volt abban, hogy Bán
Istvánt letartóztatták és elítélték.)

Bár Bán István nem volt tagja
egyetlen forradalmi testületnek sem,
de a rádióban elhangzott ártatlan be-
szédeivel mégis kivívta a visszaállí-
tott önkényuralom haragját: 1957.
február 7-én elfogták, majd a Megyei
Bíróságon 1957. május 5-én ötévi
börtönre ítélték, amelyet fellebbezés-
kor azonban nyolc évre és teljes va-
gyonelkobzásra emeltek fel. Végül öt
év és két hónapot töltött le a börtön-

ben, de szülõvárosába már nem térhetett vissza. Miskol-
con telepedett le és alapított családot. A forradalom 50.
évében, 2006. május 26-án hunyt el.


