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ÉPÜLÕ JÉGPÁLYA

KRÍZISMEGBESZÉLÉS.
Az önkormányzat
koordinálásával a
szakemberek az elõzõ
évekhez hasonlóan
felkészülnek a várható
rendkívüli hidegre.

KRÍZIS
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JÖNNEK A KINCSEK!

SZAVAZZ RÁM!
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KÖZGYÛLÉS

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS.
A képviselõk több
pályázat benyújtásáról
is döntöttek az októberi
közgyûlésen, a Korányin például még egy
körforgalom épülhet.
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MÁRTON-NAP LESZ

MEGÉRKEZETT AZ INFLUENZA ELLENI VÉDÕOLTÁS
Már kérhetõ influenza elleni védõoltás a háziorvosoknál. Összesen 1,3 millió
adag vakcina érhetõ el térítésmentesen, ebbõl Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 60
ezer érkezett. Ingyenes védõoltásra jogosultak többek között a 60 évesnél idõsebbek, a várandós nõk, továbbá az asztmások, a cukorbetegek, valamint a szív- és
érrendszeri betegségben szenvedõk, de térítésmentesen megkaphatják a munkájukból fakadó magasabb kockázat miatt például az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók is. A szakemberek azok számára is javasolják az influenza elleni
védõoltás beadatását, akik erre nem jogosultak ingyenesen. Számukra gyógyszertári forgalomban, orvosi rendelvényre érhetõ el az oltóanyag.
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Fotó: Szarka Lajos

ÚJABB NAGY BERUHÁZÁS A KIS SZTK-BAN

Néhány esztendeje kívülrõl, az idén pedig belülrõl szépült és modernizálódott a Városi Rendelõintézet Nyíregyházán. A 183 millió forintos beruházás során a gyermekorvosi, fogorvosi, háziorvosi rendelõ, valamint védõnõi szolgálat alakult át. Kicserélték a nyílászárókat, megújult a villamos rendszer, az épületre napelemeket telepítettek, az akadálymentes közlekedés lehetõségét lift beépítésével teremtették meg.

TÖBB KILOMÉTERNYI JÁRDA ÚJULT MEG
Idén is folytatódtak a járdaépítési és -helyreállítási munkálatok Nyíregyházán. A program részeként adták át a
napokban az Ungvár sétányon az Arany János Általános
Iskola és Gimnázium mögött található 213 méter hosszú
felújított járdaszakaszt is. A beruházás költsége bruttó
40 millió forint volt. A felújításra azért volt szükség, mert
a régi burkolat összetöredezett és balesetveszélyessé vált.
A beruházás során teljesen új pályaszerkezetet építettek, új aszfaltburkolat készült, 215 négyzetméteren pedig
térburkolatot alakítottak ki. A munkálatok során helyreállították a területen található lépcsõket, valamint új rámpát
és új padokat helyeztek ki – tájékoztatta szerkesztõségünket Ignéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin, a városrész önkormányzati képviselõje hangsúlyozta, örömmel látja, hogy
a Jósavárosban is folyamatos a fejlõdés. Három évvel ezelõtt felújították az orvosi rendelõt, de akkor nem kerül-

hetett sor az épület környezetének a rekonstrukciójára,
illetve a gyógyszertár elõtti tér rendezésére, de ezt mostanra sikerült pótolni.

FOLYTATJÁK A MUNKÁT
Az ünnepélyes átadáson dr. Kovács Ferenc polgármester is részt vett, aki hangsúlyozta, folytatják a 2014-ben
megkezdett járdaépítési és -felújítási programot. Az Orgona utcán egy teljesen új járda építése kezdõdik el novemberben, ennek a beruházásnak a befejezése jövõ évben várható, de például a Magyar utcán jelenleg is folyik a járdafelújítás, illetve egy új gyalogos-átkelõhely
kialakítása.
A teljes program elõreláthatóan november 30-áig véget
ér, és közel bruttó 158 millió forint önkormányzati forrásból valósul meg.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Ez a jósavárosi szakasz csak egy, de fontos része az idei,
több városrészt érintõ járdarekonstrukciós folyamatnak

NAPRÓL NAPRA
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ANDALÚZIAI GYAKORLATON

KIRÁLYI AJTÓ

Hazaérkezett Spanyolországból az
a tízfõs diákcsoport, amely az andalúziai Motrilban végzett háromhetes
szakmai gyakorlatot az Erasmus+ Program keretében, amelyen a Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola tanulója
is részt vett.

A hívek jóvoltából új dísze lett a
Szent Miklós görögkatolikus székesegyháznak. A templom szentképfalát
péntektõl úgynevezett „királyi ajtó”
gazdagítja, ami aranyozott, mûvészien kivitelezett és az angyali üdvözlet
jelenete látható rajta.

OKTÓBER
PÉNTEK

27

OKTÓBER
PÉNTEK

27

ÜNNEPI FOGADÁS

ZRÍNYISEK KASSÁN

62 éve írták alá az osztrák államszerzõdést és mondták ki a szomszédos állam örök semlegességét. Az osztrák
nemzeti ünneprõl Nyíregyházán is megemlékeztek. Fogadást adott dr. Barabás
László, tiszteletbeli konzul, és itt volt Regina Rusz, a nagykövetség tanácsosa is.

Közel hétszáz zrínyis diák és tanáraik utaztak el különvonattal a szlovákiai
Kassára, hogy egy emléktúrával tisztelegjenek Zrínyi Ilona síremléke elõtt, és
részt vegyenek a II. Rákóczi Ferenc újratemetésének 111. évfordulója alkalmából megrendezett koszorúzáson is.
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EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK

FELEDHETETLEN TURNÉ

A Nyíregyháza-Sóstói Református
Egyházközség presbitériuma szervezésében fõtiszteletû dr. Csiha Kálmán
püspök emléktábláját avatták fel, leleplezték a reformáció címerét, továbbá emlékkonferenciát tartottak Sóstófürdõn.

Feledhetetlen turnén vett részt a
Nyírség táncegyüttes a balti államokban. A 36 fõs csapat 3500 kilométert
tett meg, és 4 ország 4 városának 4
helyszínén lépett fel. A közönség felállva tapsolt, a közös élmények pedig
még jobban összekovácsolták õket.
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A BENCS VILLA FELÚJÍTÁSA
A VÉGÉHEZ KÖZELEDIK

A TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú „A Bencs Villa turisztikai
hasznosítása a kulturális örökségünk megõrzése érdekében” címû projekt keretében zajló felújítási munkálatok a végsõ
fázisba érkeztek.
Nyíregyháza város célja a pályázat beadásakor a helyi védelem alatt álló Bencs
Villa fizikai és tartalmi megújulása, illetve
olyan attrakció létrehozása volt, amely
színesíti a város látványosságait és programkínálatát. A tervezéssel megbízott Balázs Tibor építész a város ezen elképzeléseit valósította meg munkája folyamán.
Som János, a kivitelezést végzõ IMBREX
95 Kft. cégvezetõje kérdésünkre elmondta, hogy a villa fizikailag kívül-belül teljesen megújult.

KEZDÕDIK A PRÓBAÜZEM
Elkészültek a szakipari munkákkal, befejezõdött az elektromos és gépészeti szerelvényezés, kezdõdnek a gépészeti próbaüzemek. A belsõ terek a mai igényeknek megfelelõ anyagokkal és technikával
lettek felszerelve.

MEGÕRIZTE EREDETI FORMÁJÁT
A park felújítása is megtörtént, amely
helyet ad egy történeti emlékútnak és a
rekonstruált eredeti sétánynak is, meghagyva az idõsebb platán- és fenyõfákat.
Az impozáns épületet az arra sétálók is
megcsodálhatják. A Bencs Villa megjelenésében teljességgel megõrizte eredeti
formáját.

KINÕTT A FÖLDBÕL A PÁLYA
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VIRÁGOSABB OROS

ANESZTEZIOLÓGUSOK

Az Orosért Közéleti Egyesület a
NYÍRVV Nonprofit Kft. segítségével az
orosi, Vezér utcai körforgalomban virágokat ültetett, amit a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata
által kiírt pályázati forrásból valósítottak meg.

Sikeresen lezáróvizsgáztak a Jósa
András Oktatókórház által szervezett és
önerõbõl megvalósult aneszteziológiai
és mûtéti szakasszisztens OKJ-s képzésekben részt vevõ hallgatók. A cél az
volt, hogy olyan szakembereket képezzenek, akikbõl nagy a hiány.

A látványtervet nem ismerõk számára
is egyértelmû körvonalakat kezd ölteni az
épülõ jégpálya, melyben a Szabolcsi Jégsport Egyesületet a városvezetés is támogatja. A leendõ István utcai létesítményben – melynek kivitelezése augusztus vé-

gén indult meg – ezen a télen már biztosan korcsolyázhatunk, az idõjárástól is
függ, hogy melyik hónapban. A több évtizednyi várakozás után tehát most már
csak néhány havi/heti türelemre van szükség...

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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KRÍZIS

ÖSSZEFOGÁSSAL FELKÉSZÜLTEK A HIDEGRE

Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, az önkormányzatnak saját krízisalapja van, amelyet a költségvetésbõl különítettek el a váratlan helyzetekre. A NYÍRVV
Kft. 4500 mázsa tûzifát halmozott fel, ebbõl ezer mázsa a

Fotó: Periféria Egyesület

Krízismegbeszélést tartottak a városházán. 25 szervezet, intézmény kapott meghívást, köztük a városüzemeltetés, az egészségügyi, a szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint a rendvédelmi szervek képviselõi. Nyíregyháza önkormányzata és az érintett szakemberek az
elõzõ évekhez hasonlóan ilyenkor felkészülnek a téli idõjárásra, az esetleges rendkívüli hidegre és a veszélyeztetett állampolgárok megsegítésére. Egy új törvény szerint
a kormány például Vörös Kód riasztást rendelhet el, ebben az esetben pedig a fedél nélkül élõ embereket a bentlakásos intézményeknek be kell fogadniuk.

krízishelyzetek megoldását szolgálja. Nagyon fontos, hogy
a városüzemeltetõ cég és az intézmények felkészüljenek
a szûkös napokra és el tudják látni a nehéz helyzetbe került embereket. A krízisidõszak november elejétõl április
végéig tart, tehát hat hónapig 24 órás szolgálatban van a
Periféria Egyesület regionális diszpécserközpontja és krízisautója is.

BE KELL ÕKET FOGADNI

Dr. Krizsai Anita, a Szoc. és Köznevelési osztály osztályvezetõje, Jászai Menyhért alpolgármester és dr.
Szoboszlai Katalin, a Periféria Egyesület elnöke

2017. NOVEMBER 3.

Idén egy új törvény is életbe lépett, amely szerint rendkívüli idõjárási körülmények esetén a kormány Vörös Kód
riasztást rendelhet el. Ennek célja a közterületen élõ hajléktalanok életének védelme. Dr. Szoboszlai Katalin, a
Periféria Egyesület elnöke kiemelte, például télen mínusz
10 fok alatt a hajléktalan embereket bentlakásos intézmé-

nyeknek kell befogadniuk. A protokoll szerint férõhelyeket kötelesek felajánlaniuk a diszpécserszolgálatnak, és
ez alapján helyezik el a fedél nélküli embereket.

FONTOS A MEGELÕZÉS IS
Nyíregyházán jelenleg 40–50 ember él életvitelszerûen az utcán, de az Oltalom Szeretetszolgálat ellátórendszere akár 140 hajléktalant is képes befogadni. A szervezetek egymást támogatva, összehangolva végzik a szükséges beavatkozásokat, az információkat megosztva igyekeznek gyors, rugalmas és hatékony segítséget nyújtani a
rászoruló embereknek. A megbeszélésen elhangzott, a
megelõzésben fontos szerepe van az egymásra odafigyelésnek, a lakossági bejelentéseknek is.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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AKTUÁLIS

SZENZÁCIÓ! NYÍREGYHÁZÁRA ÉRKEZIK A SEUSO-KINCS
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK MELLETT, 3 HÉTEN ÁT LESZ LÁTHATÓ

A Seuso-kincs a legjelentõsebb ismert késõ római ötvösmûvészeti leletegyüttes, amelyet néhány évtizeddel
ezelõtt találtak meg Magyarországon, majd illegális körülmények között jutott ki az országból. A magyar kormány végül két lépésben, az elsõ hét darabot 2014-ben, a
második felét idén nyáron visszaszerezte – a Terrorelhárítási Központ logisztikai segítségével –, így június elején
végleg Magyarországra kerülhetett. A leletegyüttest augusztus végéig a Parlamentben lehetett megtekinteni. A különleges eszmei és anyagi értékkel bíró mûtárgyegyüttes azonban, mielõtt méltó helyét elfoglalná a Magyar Nemzeti
Múzeumban, országjárásra indul. Most elsõként Székesfehérváron mutatkozik be, majd Zalaegerszeg, Kaposvár,
Kecskemét, Miskolc és végül Nyíregyháza múzeumában
lesz látható.

MEGHÖKKENTÕ ESZMEI ÉRTÉK
A 14 nagyméretû ezüstedény össztömege 68,5 kilogramm. Az ezüstmûves remekmûvek saját korukban
összesen 2040 solidust értek. Ez azért is meghökkentõ,
mivel a 4. században egyetlen solidusból 350 liter búzát vagy 109 liter bort lehetett vásárolni. A kincseket a
4. század utolsó évtizedeiben vagy az 5. század elején
rejthették el, feltehetõen egy háborús konfliktus elõl
menekülve – írja a Magyar Nemzeti Múzeum.

A MÚZEUMBAN MÁR KÉSZÜLNEK
– Nagyon örülünk annak, hogy nálunk is látható lesz a
kincs, ráadásul mi vagyunk az országjárás utolsó állomása – hangsúlyozta dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múze-
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Fotó: internet

Márciusban Nyíregyházára érkezik óriási biztonsági
intézkedések mellett az ókori római eredetû, felbecsülhetetlen értékû és páratlan leletegyüttes, a Seuso-kincs,
ami minden bizonnyal saját koruk mûvészetének is csúcsdarabjai. Március 27-étõl április 15-éig a Jósa András
Múzeumban lehet majd megtekinteni õket, ami nemcsak
városi, de országos szinten is szenzációnak számít, sõt,
határon túlról is várják majd a látogatókat.

um igazgatója. – Egy szakmai delegáció két héttel ezelõtt
már meglátogatott bennünket. Megnézték biztonságtechnikai szempontból a kiállítóhelyet, eldöntöttük, hogy az
épületben hol lesz megtekinthetõ a leletegyüttes, mekkora alapterületen, és milyen munkálatok szükségesek ahhoz, hogy minden elvárásnak – biztonsági szempontokból – megfeleljen a Jósa András Múzeum. Éppen emiatt
tereket kell majd egybenyitnunk, kamerarendszerrel ellátni a helyet, és pontosan meghatározni azt is, hogy az
õrzõ-védõ szolgálat hol foglal helyet (a múzeum udvarát
és magát az épületet is biztosítanunk kell). Mivel nagy látogatottságra számítunk, kapubezárásokat is tervezünk. Ez
azt jelenti, hogy az épületbe bejutni ugyan a fõbejáraton
lehet majd, de azt elhagyni csak az udvaron keresztül.
Három hétig lesz nálunk a páratlan leletegyüttes, ami nagy
szenzáció, így nemcsak Magyarországról, de a határon
túlról is várunk látogatókat.
A Jósa András Múzeumban egyébként most is megte-

kinthetõk páratlan kincsek. Egyik ilyen a Fejedelmeink
mesés kincsei nevet viseli és az erdélyi fejedelmek tallérjait, dénárjait tartalmazza. Február 28-áig láthatóak, majd
az átalakításokat követõen, március 27-étõl a Seuso-kincsek váltják õket.

AJÁNDÉKOK A MÚZEUMNAK
– Megállapodást írt alá egymással az I. Nyíregyházi Lions Klub soros elnöke, Demarcsek György és dr.
Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója. A
Lions Klub ugyanis vállalja, hogy az épület elõtt található egyik oroszlán lábát restaurálják.
– A nemzetközi szinten is elismert bécsi szobrászmûvész, Virgilius Moldovan pedig tovább erõsítette
kötõdését Nyíregyházához, ugyanis a múzeumnak
adományozta a Florance elnevezésû szobrát.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ÁLLATPARK

MAJOMMENTÉSBEN VESZ
RÉSZT AZ ÁLLATPARK
Nemzetközi fajmegmentõ akcióba kapcsolódott be a
Nyíregyházi Állatpark. Az akció célja, hogy az egyre fogyatkozó északi barnaarcú gibbon példányszáma ismét
növekedni kezdjen. Ez a különleges, emberszabású majom Ázsia déli részén õshonos. Most a Német Fajvédelmi
Alapítvány kezdeményezésére több mint egy tucat európai állatkert és a vietnami kormányzat fogott össze, hogy
megmentsék.
Az északi barnaarcú gibbon Vietnam, Laosz és Kambodzsa õserdeiben él. Nemrég fedezték fel õket, és az eddigi vizsgálatok alapján úgy tûnik, nagyon kevés él belõlük.

Vietnam egyik legnagyobb nemzeti parkjában például 800
darabra tehetõ a számuk. Éppen ezért fajmegmentõ projekt létrehozását sürgeti Európa egyik legnevesebb állatkerti szakértõje. Anthony Sheridan egy vietnami szakértõ
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megbízásából most arra kéri a legnevesebb és legnagyobb
szakmai tapasztalattal rendelkezõ európai állatkerteket,
segítsenek ebben a projektben.
– Hiszünk abban, hogy lehetséges stabilizálni és növelni ezt a példányszámot. De ez csak úgy történhet meg és
úgy érhetünk el sikereket, ha oktatjuk az ott élõ embereket, ha megállítjuk a fakitermelést, a majmok vadászatát
és gondoskodunk a fennmaradásukról egy fajmegmentõ
projekt segítségével.

AZ ÉV ATTRAKCIÓJA LEHET
A szallas.hu az Év Szállása és az Év Turisztikai Települése mellett idén is szeretné megtalálni az Év Turisztikai Attrakcióját. A lehetséges gyõztesek között
pedig a Nyíregyházi Állatpark is szerepel!

ELISMERIK A SZAKMAI MUNKÁT
Tizenöt neves állatkert már igent mondott a feladatra,
kedden pedig az is kiderült, hogy a zoopedagógia munkában nemzetközi szinten is elismert Nyíregyházi Állatpark is bekapcsolódik – tudtuk meg Gajdos Lászlótól, a
Nyíregyházi Állatpark igazgatójától.
– A Nyíregyházi Állatpark a gibbonok feltérképezésében és a vietnami iskolások oktatásában segédkezik, szakemberei – a többi európai állatkert munkatársaival – a tájékoztató programokban vesznek majd részt a délkeletázsiai országban – közölte Gajdos László. Az igazgató
hozzátette, ez ugyan jelentõs anyagi terhet jelent és plusz
feladatot ad a park szakembereinek, de – mint fogalmazott – az ország egyik vezetõ állatkertjének szakmai kötelessége részt venni ilyen programokban.
Gajdos László hozzáfûzte, az északi barnaarcú gibbonok érdekében pénzgyûjtésbe kezdenek. Ebbõl tudják
majd finanszírozni különbözõ ismeretterjesztõ kiadványok
készítését, valamint anyagilag is támogatni a projektet. Az
igazgató végül megemlítette, hogy Nyíregyházán máris
látható egy gibbon tanösvény, melyen ennek az emberszabású majomnak az összes alfaját bemutatják.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A nyíregyházi nevezetesség jelenleg elsõ helyen áll
a sorban, az összes szavazat 40 százalékát õk kapták
meg lapzártánkig. Több mint 8500 voksot bezsebelt
már, maga mögé utasította – egyelõre – a Zsolnay Kulturális Negyedet, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkot, az Aggteleki Cseppkõbarlangot, az egri
várat és többek között a gödöllõi kastélyt is. De ez még
nem a végleges eredmény, a sorrend bármikor változhat, ezért szavazzanak a Nyíregyházi Állatparkra!
Nincs más teendõ, mint felkeresni a weboldalt, kiválasztani a Nyíregyházi Állatparkot, bejelölni a mellette lévõ pöttyöt, és rányomni a „szavazok!” gombra. A voksolás november 6-áig tart.
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KÖZGYÛLÉS

ÚJABB MILLIÁRDOK ÉRKEZHETNEK KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE
Beszámolót hallgattak meg az új tanév indításáról, jóváhagyták Nyíregyháza Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletét, de több pályázat benyújtásáról is döntöttek a képviselõk többek között az
önkormányzat októberi közgyûlésén. Utóbbiak jelentõs
része a város további közlekedésfejlesztését célozza.

TOVÁBBI CSOMÓPONTOK ÉPÜLHETNEK

A két közgyûlés között történt események összefoglalóját fontos információkkal egészítette ki dr. Kovács Ferenc polgármester. Arról tájékoztatta a képviselõket, hogy
több, korábban benyújtott fejlesztési pályázat támogatását is elnyerte a város.

ÓVODAFEJLESZTÉSI PROGRAM
A Közösen a kiútért pályázat 830 milliós támogatást kapott, bölcsõdefejlesztésekre 237 milliót fordíthatnak, a kórházi óvoda udvarfejlesztésének második ütemére pedig 72
millió forintot nyertek. Az óvodafejlesztési program második üteme 900 millió forintból folytatódhat, ezzel biztosítottá vált, hogy 2020-ig az összes óvoda és bölcsõde felújításra kerül Nyíregyházán. A Szabadtéri Színpad rekonstrukciója 1,1 milliárdos támogatást kapott, október 10-én
átadták a munkaterületet, a kivitelezés megkezdõdött.

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

A mostani közgyûlési döntéssel párhuzamosan javában zajlanak a Mezõ utcai csomópont átépítési munkái. A
fõpályát érintõen befejezõdtek az aszfaltozási munkálatok, valamint a járda építésével is elkészülnek a következõ
napokban. A jövõ héten megkezdik a burkolati jelek felfestését és a táblák kihelyezését is. Ezeket a munkálatokat
idõszakos sávlezárás mellett végzi a kivitelezõ, ezt követõen kerül sor a lámpák beüzemelésére is, várhatóan a
hónap végén. A jelenlegi tervek szerint a beruházás év végéig befejezõdhet – kaptuk a tájékoztatást a NIF-tõl.

SZERZÕDÉS A SZÍNHÁZZAL

A közgyûlésen napirendre került Nyíregyháza Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének jóváhagyása. Ez egy törvényi kötelezettség volt,
minden településnek el kell készítenie.

A közgyûlés a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.vel az év végén lejáró közszolgáltatási szerzõdést meghosszabbította 2020. december 31-éig. A társaság vállalja, hogy évadonként 8 bemutatót és legalább 220 elõadást
tart, valamint 60 ezres fizetõ nézõszámot ér el.

ZÖKKENÕMENTESEN INDULT A TANÉV

A FELÜLJÁRÓ MÁSIK OLDALÁN

A képviselõk tájékoztatót hallgattak meg a 2017/2018as tanévindításról. A köznevelés rendszerében bekövetkezett változások után a köznevelési alapfeladatok ellátásáról 2013-tól az állam gondoskodik. A feladatellátást szolgáló ingatlanok a fenntartók vagyonkezelésébe kerültek.
Nyíregyházán a tankerület fenntartásában 6 intézményben
16 helyen folyik általános iskolai nevelés-oktatás. Fontos
szerepet kap az állami fenntartásban levõ Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A munkát a Köznevelési Tanács kíséri figyelemmel. Az önkormányzat fenntartói szerepe a köznevelés területén az óvodai ellátás biztosítására terjed ki. Mint
elhangzott, az önkormányzat elkötelezett abban, hogy a
városban élõ gyermekek a fejlõdésükhöz, képességeik kibontakoztatásához szükséges feltételekhez hozzájussanak.

Az önkormányzat folytatja a TOP-os pályázatok benyújtását a város folyamatos fejlesztése érdekében. Ezek egyike
a Tiszavasvári út–Derkovits utca csomópontjának fejlesztését tartalmazó 600 milliós pályázati program. A fejlesztendõ
csomópont jelentõs ipari területekhez vezetõ utak találkozási pontjainak tekinthetõ, ebbõl a szerepébõl adódóan jelentõs forgalommal és gazdasági szempontból stratégiai jelentõséggel bír. (Mint köztudott, a Tiszavasvári úti felüljáró másik oldalán jelenleg is zajlik a csomópont átépítése.)

PÁRTOK AZ OKTATÁSRÓL
Dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje a Nyíregyházi Televíziónak hangsúlyozta, miután az iskolák állami fenntartásba kerültek, létrehozták a Köznevelési Tanácsot, amely kontrollálja az oktatási munkát, és a rálátásukkal önkormányzati segítséget is nyújtanak a közoktatáshoz.
Nagy László, az MSZP önkormányzati képviselõje
szerkesztõségünknek elmondta, a tavalyihoz képest
csökkentek az iskolai létszámok, szerinte emellett az
állami fenntartású intézmények egyre nagyobb problémákkal küzdenek, ezért idõszerû lenne az iskolák
önkormányzati mûködtetése.
Béres Csaba, a Jobbik önkormányzati képviselõje
kérdésünkre azt mondta, a tanévkezdés rendben zajlott, bár kevesebb lett az elsõ osztályos kisdiák. A családoknak ismét sikerült igénybe venniük a különbözõ
támogatási formákat, a rászoruló családokról eredményesen gondoskodik az önkormányzat.

HATÉKONYABB HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Módosították a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletet, valamint egyetértettek azzal,
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatékonyabb
ellátásának érdekében a Nyíregyháza többségi tulajdonában lévõ Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. a
beolvadás szabályai szerint egyesüljön a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kizárólagos tulajdonában lévõ Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. A beolvadás után Nyíregyháza önkormányzata és a társulás egyaránt 50-50 százalékos üzletrésszel rendelkezik majd.
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ÚJABB KÖRFORGALOM A KORÁNYIN

ÚJRAVÁLASZTOTT VEZETÕ
Újabb öt esztendõre nevezték ki Csikós Pétert az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatójává. A
közgyûlés zárt ülésen egyhangú szavazással döntött a
posztot az elõzõ fél évtizedben is betöltõ igazgató
következõ ciklusáról – õ volt az egyetlen pályázó. Az
alapellátás vezetõje szerkesztõségünknek azt mondta: az eddig megkezdett folyamatokat szeretnék tovább erõsíteni, még nagyobb hangsúlyt fektetve a
megelõzésre. Ebben nagy szerep jut az alapellátási
rendszerben dolgozó orvosoknak és szakdolgozóknak,
akik felhívják a lakosság figyelmét, hogy elsõ körben
õk, saját maguk tegyenek az egészségükért. Másrészt
az is cél, hogy egyre többen vegyenek részt szûréseken, s ha az eredmények kedvezõtlenek, azonnal tudják õket a számukra megfelelõ helyre továbbirányítani.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A „Gazdaságfejlesztést és munkaerõ mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” címû pályázati felhívásra nyújtották be a „Korányi Frigyes utca felújítása, a
Korányi Frigyes utca–Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása” címû programot is.
Erre több mint 1,1 milliárd forintot szeretnének elnyerni.

ÚTFELÚJÍTÁSOK TÖBB TERÜLETEN
Közel 1 milliárdból valósulhat meg a Debreceni út felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút között; a Vasvári Pál
utca felújítása a Rákóczi utcától az Északi körútig, a Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion utcai körforgalomig, a Bethlen Gábor utca burkolatfelújítása a Búza utcától a Bessenyei térig, valamint a Blaha
Lujza sétány és a Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az
Északi körútig.

KERÉKPÁROS-FEJLESZTÉSEK
820 millió forintból folytatódhat a Csomópont- és
Kerékpárútfejlesztés II. üteme Nyíregyházán. Ebben a Család utca–Belsõ körút és Család utca–Szalag utcai körforgalmú csomópontok, illetve a Belsõ körút–László utca csomópont építése szerepel, de kerékpárosbarát településrészt
alakítanak ki Sóstógyógyfürdõn is.

ÚJ SZEREPBEN A HEMO
A „Fenntartható turizmusfejlesztés – a Helyõrségi Mûvelõdési Otthon revitalizációja által” címû pályázati programmal 750 millió forintból szeretnék felújítani az egykori Tiszti Klubot.

INDIAHÁZ ÉPÜL
A képviselõk mindemellett elfogadták az „Indiaház és
Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén”
címmel benyújtott pályázati program módosított költségvetését is, a megvalósításra 820 millió forintot szánnak.
(Részletek és elõterjesztések minden témában:
varoshaza.nyiregyhaza.hu.)

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozza a „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula-díj” adományozásának
rendjét.
A kitüntetés a városban hosszabb ideje eredményesen tevékenykedõ tudományos kutatónak vagy munkatársnak, képzõ- és építõmûvésznek, a közmûvelõdés, közgyûjtemény, tánc, kórus, film, zene, színház,
valamint a nyomtatott vagy az elektronikus sajtó területén hosszabb ideje dolgozó személynek adományozható.
A kitüntetés adományozását bármely természetes
vagy jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2017. november 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

2017. NOVEMBER 3.

MÁRTON-NAP

LIBALAKOMA IS LESZ A MÁRTON-NAPI VIGASSÁGON
A hagyományoknak megfelelõen idén is megrendezik
a Sóstói Múzeumfaluban a Márton-napi vigasságot november 11-én, szombaton. Lesz libalakoma, a közönség
szórakoztatásáról pedig táncos és színházi produkciók
gondoskodnak majd.
Mivel Márton-naphoz megyénkben nem kapcsolódnak
népszokások, ezért a kulinária kerül a fõszerepbe a Sóstói
Múzeumfalu rendezvényén is: az egykori földesúri járandóság, a felhizlalt liba és a belõle készült különféle ételek, amelyek bõséges kínálatával várják majd a vendégeket. S mivel Márton napján már iható az újbor, ezért a jó
zsíros ételek mellé ez is az ünnepi asztalra kerül majd.

KERESIK A LEGSZEBB LIBÁT
A szakácsmûvészet mellett a közönség szórakoztatásáról táncos és színházi produkciók gondoskodnak. „Tündérborsó, csillagkapu” címmel a nyíregyházi Eszterlánc
Északi Óvoda Kerekerdõ Tagintézményének „Így tedd
rá!” tánccsoportja egy moldvai mulatságba invitálja a
nagyérdemût, ezt a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium növendékeinek néptáncbemutatója követi majd. A
debreceni Kuckó Mûvésztanya vásári komédiája az idõsebbek, míg a Ládafia Bábszínház elõadása pedig az ifjabb generációk figyelmére számít. Délután a faluközpontban álló református templomban istentiszteletet tartanak, hálát adva az õszi betakarításért, különösen a szõlõért és a belõle készült újborért. Ezúttal is megrendezik
a libaszépségversenyt, melynek elsõ helyezettjét finom
takarmány, gazdáját vagy gazdasszonyát pedig értékes
nyeremény várja.

CSUHÉZÁSTÓL A KÓRÓDUDA KÉSZÍTÉSÉIG
A német nyelvterületrõl terjedõ szokást követve – a sötétedést várva – meggyújtják a falu lámpását. Az eseményhez a látogatók is csatlakozhatnak saját kezûleg festett
lámpásaikkal, melyeket kézmûves foglalkozás keretében
készíthetnek el, és belekóstolhatnak a „libahímelésbe” is.
A csarodai paplak meleg cserépkályhája mellett a kisebb
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gyerekek a mesék varázslatos világába kalandozhatnak. S
amíg a kicsik tengerit morzsolnak és meséket hallgatnak,
a nagyobbak a tiszadobi lakóház duruzsoló kemencéje
mellett kipróbálhatják a csuhézást, a kóróduda készítését,

illetve a lúdtollas betûvetést is. A rendezvényen köszöntõt mond dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú
Város polgármestere. A programot megnyitja dr. Szabó
Tünde, sportért felelõs államtitkár.

„A CSÕSZ FELÁLLOTT EGY VIGYÁZÓ-FÁRA...”
– a Sóstói Múzeumfalu új kiállítása
A Sóstói Múzeumfalu egy tanulmányi kiállítás elkészítésével tiszteleg a 200 éve született Arany János elõtt.
A tárlat fényképek, modellek és a paraszti kultúra tárgyai segítségével mutatja be azt a világot, amely a nagy
költõt életének elsõ 16 esztendeje alatt körbevette, s
amelynek lenyomatát számtalan mûve õrzi. A népi-paraszti környezet megidézéséhez kiváló forrás a Sóstói
Múzeumfalu néprajzi gyûjteménye, amely több mint
húszezer tárgyból, dokumentumból áll. Ebbõl a hatalmas „kincsbõl” most Arany János „válogat”, balladáinak, elbeszélõ költeményeinek sorait olvasva, a tárgyakat kipróbálva a tanulók közelebb kerülnek egy ma már
letûnt kultúra megfejtéséhez, és segítséget kapnak a szöveg, egyúttal az életmû megértéséhez, befogadásához.

Mindez rendhagyó magyarórák keretében történik, melyeket a skanzen munkatársai a kiállítást fogadó középiskolákban tartanak meg igény szerint.
A kiállítást november 6-án (hétfõn) 14.00 órától nyitják meg, helyszíne a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, melynek vezetése
örömmel fogadta a kezdeményezést. A tanulmányi kiállítás megvalósítását a SZABOLCS TAKARÉKSZÖVETKEZET anyagi támogatása tette lehetõvé. A Sóstói Múzeumfalu törekvése, hogy a tanulmányi kiállítás minél
több középiskolába eljusson, ezért várják a nevelésioktatási intézmények jelentkezését.
Jelentkezési lap letölthetõ a www.muzeumfalu.hu oldalról.

2017. NOVEMBER 3.

KÖZLEKEDÉS

NYÍREGYHÁZÁN IS JAVULT
A KÖZBIZTONSÁG
Kevesebb lett a bûncselekmény, javult a polgárok biztonságérzete és még a polgárõrség létszáma is növekedett. Ezek a legfontosabb eredményei a Nagyvárosi Bûnmegelõzési Programnak. A rendõrség és a polgárõrség
közös projektje tavaly indult és év végéig tart. Az eddig
elért eredményeket múlt szombaton értékelték a megyei
rendõrkapitányságon.

Fotó: illusztráció

Rendõrök és polgárõrök közösen derítettek fel egy kábítószeres ügyet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Ezért
az országos rendõrfõkapitány elismerésben részesítette a
résztvevõket. Ezzel kezdõdött a Nagyvárosi Bûnmegelõzési Program zárórendezvénye Nyíregyházán. A rendõrség képviselõi elmondták, a másfél éves országos program célja az volt, hogy a különbözõ szervezetek összefogásával javuljon az állampolgárok szubjektív biztonságérzete, és ezt sikerült is elérni.

– Az elmúlt években jelentõs mértékben csökkent az
ismertté vált bûncselekmények száma, de ami ennél is fontosabb, hogy a polgárok, akik ezeken a területeken, településeken élnek, a szubjektív közbiztonságérzetük vonatkozásában folyamatosan javuló visszajelzéseket adnak a
rendõrségnek és a BM-nek. Alapvetõen a polgárok szubjektív biztonságérzete az a mérték, amihez igazítani kell
a rendõri munkát – hangsúlyozta Papp Károly, országos
rendõrfõkapitány.
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NÕTT A POLGÁRÕRÖK LÉTSZÁMA
A szombati rendezvényen az is kiderült, hogy a közbiztonsági mutatókat illetõen a kelet-magyarországi nagyvárosok között Nyíregyháza a negyedik helyen áll. A polgárõrök hozzáfûzték, a program ahhoz is hozzájárult, hogy
ráirányítsák a figyelmet a polgárõrség munkájára. Ez pedig sikerült is, hiszen több mint ezer fõvel nõtt a polgárõrség létszáma a nagyvárosokban, mindezzel együtt pedig
30 százalékkal csökkent a jogsértések száma is.
– Nõtt a polgárõrség létszáma a nagyvárosokban, ez
fontos volt, mert általában a polgárõrség a vidék Magyarországának a mozgalma. A nagyvárosokban nagyon nehéz megszervezni a polgárõrséget, de több mint ezer fõvel nõtt a nagyvárosokban a létszáma – fogalmazott Túrós
András, az Országos Polgárõr Szövetség elnöke.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTÕ KEZET NYÚJT
A bûnmegelõzési program eredményeit az önkormányzat is üdvözölte. Dr. Ulrich Attila azt mondta, a város lehetõségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy nemcsak a
rendõrök, hanem a polgárõrök munkája is kiegyensúlyozott legyen, munkájukat pedig köszöni a város nevében is.
A rendezvényen elismerték Bordás Béla munkáját is. A
rendõrség hangsúlyozta, a városgondnok 40 éve segíti a
helyi rendõrség és polgárõrség tevékenységét.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

KÖDFÉNYSZÓRÓVAL
Szinte mindennap találkozni olyan autósokkal, akik
bár sehol egy ködfoszlány, havazás vagy szakadó esõ,
indokolatlanul is használják a ködfényszórójukat. Pedig tiszta idõben jobban nem fognak látni vele, viszont arra tökéletes, hogy a szembejövõket teljesen
elvakítsák és bezsebeljenek akár egy 150 ezer forintig terjedõ szabálysértési bírságot is.
Az õsz, a tél és a tavasz egyértelmûen a rapszodikus idõjárásról szól. Míg egyik nap hétágra süt a nap,
este pedig csillagok milliói borítják be az égboltot,
addig könnyen elõfordulhat, hogy alig pár óra elteltével már sûrû köd száll le, amit aztán szinte véget nem
érõ esõzés követ. Ehhez pedig legjobban a sofõröknek kell alkalmazkodniuk, igaz, a tapasztalat azt mutatja, sokszor helytelenül teszik ezt. A témában a napokban bejegyzések tucatjai láttak napvilágot a népszerû közösségi portálon. Kérdésünkkel megkerestük
a rendõrséget is. Fehérvári Marietta r. százados, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság
sajtóreferense arról tájékoztatta szerkesztõségünket,
hogy a hatályos KRESZ egyértelmûen kimondja, hogy
tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelzõ ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási
viszonyok ezt indokolják.
– A KÖHÉM kimondja, hogy a ködfényszóró köd,
hóesés, felhõszakadás vagy porfelhõ képzõdése esetén, a hátsó ködlámpa pedig kizárólag köd esetén használható – magyarázta a sajtószóvivõ. Õsszel és télen
az idõjárási és látási viszonyok kedvezõtlenebbé válásával sajnos találkozhatunk olyan gépjármûvezetõkkel
is, akik a ködfényszórót és a ködlámpát szabálytalanul,
indokolatlanul (esetenként megfelelõ ismeretek hiányában) kapcsolják be. Amennyiben a rendõr ilyet tapasztal, a helyszínen mérlegeli a körülményeket, és vagy
figyelmeztetést alkalmaz, vagy helyszíni bírságot szab
ki a jármû vezetõjével szemben. Amennyiben a gépkocsi sofõrje nem fogadja el a helyszíni bírságot, abban az esetben az illetékes rendõrkapitányságon szabálysértési eljárást kezdeményeznek vele szemben.
Ilyen esetben a kiszabható bírság összege 5000 forinttól 150 ezer forintig terjedhet.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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SZÍNHÁZ

HORVÁTH SEBESTYÉN SÁNDOR MÉG MINDIG NYOMOZ
Bál a Savoyban, Szibériai csárdás, Hair, Anconai szerelmesek 2., Hello, Dolly! Megannyi remek elõadás, amelyek sikeréhez jelentõsen hozzájárult Horváth Sebestyén
Sándor kiváló alakítása.
Lassan tíz éve tagja a Móricz Zsigmond Színház társulatának, és igen népszerû a közönség körében. Neves koreográfusok vele kapcsolatban kiemelték beszélgetéseink
során, hogy feltûnõen jó a mozgáskultúrája. Mennyire jön
ez az ösztöneibõl, avagy mennyire alakították tánctanárok, koreográfusok? – kérdeztem tõle az interjúnk elején.
– Hatéves korom óta táncolok. Páros versenytáncokkal
kezdtem, s már akkor kitûntem a gyerekek közül. Az ösztönbõl fakadó tánctudásomra felfigyeltek a tanáraim is, akik segítettek, ösztönöztek, vezetgettek a tánc felé. Az általános
iskola végéhez közeledve azonban egyre kevesebb idõm
jutott a táncra a színjátszószakkörök, a szép magyar beszéd,
a szavaló- és tanulmányi versenyek mellett. Már végzett színészként a Móricz Zsigmond Színházban különösen jól éreztem magam a Ladányi Andrea által koreografált elõadásokban és azok próbafolyamataiban, olykor szabad kezet is kaptam egy-egy jelenet kapcsán. Bóbis László koreográfiái szintén közel álltak és állnak most is a szívemhez. Együtt dolgoztunk például a Fekete Péter címû vígjátékban.

A TÁNCBAN ÉRZI OTTHONOSAN MAGÁT
Mint lapunknak elmondta, az egyetemi évei alatt mindig görcs alakult ki benne az éneklés kapcsán, ami a mai
napig megmaradt. Inkább a táncban érzi otthonosan magát. A színpadon kívül bárhol szeret azonban énekelni:
utcán, buszos utazás során vagy éppen a fürdõszobában.
Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy a SingSingSing
MÁZS-képp-ben együtt énekelhetett Horváth Margittal,
Füredi Nikolettel és Mészáros Árpád Zsolttal. Jó érzés volt,
hogy biztatták, amiért most is nagyon hálás nekik. Megkerülhetetlen volt számomra a kérdés: mely elõadások
állnak különösen közel a szívéhez, melyekben mutathatta meg leginkább a tehetségét?
– Mindig azok a darabok izgatnak, amelyekben a szerepem által gondolkodásra serkenthetem a nézõket. Talán ez
az a gondolat, ami miatt színész lettem. Forgács Péter rende-

12

Puskás Tivadar és Horváth Sebestyén Sándor (jobb oldalon) a Sherlock Holmes címû darabban
zéseiben éreztem talán a legjobban magam. Különösen felejthetetlen számomra a Kulcskeresõk, Örkény István darabja, Eisemann Mihály Fekete Péter címû zenés vígjátéka és
persze a Sherlock Holmes – A sátán kutyája. A meseelõadásokat is nagyon szeretem. Szövegtanuláskor mindig a logika
mentén haladok, sosem tudtam magolni. Egy „értelmi lánc”
alapján építem fel magamnak a szöveget, és a tanulási folyamatot is. A hosszú felsorolásokkal azért néha bajban vagyok.

FÕSZEREPÉT JÁTSSZA MAJD
Szente Vajkkal második alkalommal dolgozott együtt. Az
elmúlt évadban volt a premierje a Hello, Dolly!-nak, amit
november 10-én a budapesti RaM Colosseum nézõinek és
december 16-án a nyíregyházi közönségnek is bemutatnak
újra bérletszünetben, s ugyancsak óriási sikert aratott a Móricz Zsigmond Színházban a Sherlock Holmes – A sátán kutyája címû darab. Ez utóbbiban a címszereplõt formálta meg.
Mint elmondta, Vajk az egyik legprofibb rendezõ, akivel eddig dolgozott: szabadságot is ad, és emellett nagyon odafigyel a színészekre. Precizitása, felkészültsége biztonságot
jelent számukra. Nagyon hamar kialakul a közös szótár, hamar egy nyelvet tudnak vele beszélni, és a közös cél érdekében már fél szavakból megértik egymást. Ezt az elõadást
november 4-én és 18-án bérletszünetben is megtekintheti a

nagyérdemû – miközben fiatal színészünk Mohácsi János
rendezésében az Illatszertár címû darabot próbálja, amelynek egyik fõszerepét játssza november 25-étõl.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

ÖSSZEFOGOTT A SZÍNHÁZ A SZPARIVAL
A Nyíregyháza Spartacus néhány hete kötött megállapodást a Nyíregyházi Állatparkkal, most pedig a
Móricz Zsigmond Színházzal írt alá szerzõdést a futballklub. Ennek értelmében a színházbérlettel rendelkezõ drukkerek fél áron vehetnek belépõket a Szpari
hazai meccseire.
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ISKOLÁK

ZRÍNYI: 100!

JUBILÁL A SZENT IMRE
Huszonöt évvel ezelõtt indította elsõ
osztályait a Szent Imre Katolikus Gimnázium. Az iskola azóta bõvítette nevelési,
oktatási palettáját, jelenleg 800 diák jár a
többcélú intézménybe. A jubileum alkalmából pénteken szentmisét, 25 kilométeres kerékpártúrát és kézmûves foglalkozásokat is tartottak.

Százéves a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium. Múlt héten csütörtökön tartották
a jubileumi díszünnepséget. A rendezvényen a testvériskolák képviselõi is jelen voltak, valamint öregdiák-ballagás, koszorúzás
is a program része volt. A jubileumi programsorozat végigkíséri a tanévet, decemberben ismét összeáll a ZIG Singers kórus,
tavasszal pedig mûvészeti gálával készül az
iskola.
A jeles évforduló alkalmából megannyi
programot hirdetett a 2017/18-as tanévre a
Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium. Szeptember elején például elstartolt a Zrínyis
Akadémia, amelynek célja az ismeretszerzés, ismeretátadás, valamint lehetséges példaképek és tudományos szenzációk bemutatása. Az oktatási intézmény jubileumi díszünnepséget is szervezett. Huszárné Kádár
Ibolya igazgató azt mondta, amikor 1917-

ben létrejött az intézmény a világégés kellõs közepén, szinte senki nem adott esélyt
arra, hogy kibírja az iskola a nehéz éveket.
Azóta pedig már eltelt 100 év.

FEJLESZTÉS IS VÁRHATÓ
A díszünnepséget az iskola tornatermében tartották – ott, a város polgármestere
köszöntõjében kiemelte, a Nyíregyházi
Zrínyi Ilona Gimnázium mindig is minõségi oktatást nyújtott, nagyon sok sikeres életpálya kezdõdött az intézményben, amelyet
hamarosan felújítanak.
– A következõ évben megindul a felújítás
– én azt gondolom, hogy ezt megérdemli a
Zrínyi. A város közel 200 millió forintos
beruházást végez majd rajta, a fenntartó, a
Nyíregyházi Tankerületi Központ pedig tovább fogja szépíteni a gimnáziumot.
(Szerzõ: Dér Vivien)

1992-ben két osztállyal kezdte meg elsõ
tanévét a Szent Imre Katolikus Gimnázium.
Három évvel késõbb már elindította nyolcosztályos gimnáziumi képzését, majd 2007ben általános iskolai osztályokkal bõvült az
intézmény. 2011-ben kiválóan akkreditált
tehetségpont, 2013-ban pedig Alapfokú
Mûvészeti Iskola is lett, közben pedig,
2012-ben óvodát indított a belvárosban.
Kaszásné Tóth Judit igazgatóhelyettes szerkesztõségünk megkeresésére elmondta,

büszkék arra, hogy a Talentumok programjukban sikerül a gyerekeknek a lehetõ legjobb képzést nyújtani és elõrehaladhatnak
a versenyeredményekben is, ehhez kapcsolódóan pedig lelkiekben is tudnak fejlõdni.

FOGLALKOZÁSOK, BESZÉLGETÉSEK
Színes programokkal is ünnepelték a 25
éves jubileumot. A 4.-es diákok például
Szent Imre jelképét, a fehér liliomot üvegfestékkel alkották meg – megannyi kézmûves foglalkozást szerveztek, a nagyobbak
pedig nyári élménybeszámolót tartottak,
többek között ifjúsági zarándoklatról is
meséltek iskolatársaiknak. A 25 éves jubileum alkalmából több diák részt vett egy
25 kilométeres kerékpártúrán, Nyírtelekig,
majd vissza, az iskolájukig.
(Szerzõ: Dér Vivien)

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 alapján); elsõ éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során elért 360 pont;
– a családban az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57 000 forintot.
A pályázathoz kérjük benyújtani:
1.) adatlapot (letölthetõ: www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehetõ a Polgármesteri 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 tanulmányi átlagát tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát (legutóbbi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv másolata, 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, önfoglalkoztató esetén NAV és a könyvelõ által kiállított igazolás, gyerektartás, családi pótlék, árvasági ellátás, nyilatkozatok stb.);
7.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával, vagy
Okmányiroda által igazoltan).
A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. november 21.
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.
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SPORT

OKTÓBER
CSÜTÖRTÖK
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ÉVZÁRÓ

NYOLC KÖZÖTT

Egy évtizede már, hogy Nyíregyházán mûködik az ország legnagyobb
szépkorúakból álló sportklubja. A tagsági igazolvánnyal rendelkezõk fokozatosan növekvõ száma 450 fõre duzzadt az elmúlt esztendõben. Az idény
lezárására október utolsó csütörtökén
került sor, amikor is a Nyíregyházi
Sportcentrum egy ünnepi ebédre invitálta a klub minden tagját. Sitku
Ernõ, a Sportcentrum élsportigazgatója köszönte meg a nyugdíjasok
egész éves aktivitását, és kívánt további sok szép sporttal teli mozgalmas esztendõt.

Nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy
Fucsovics Márton tovább írja mesebeli
történetét Bázelben. A nyíregyházi teniszezõtõl már az is csoda volt, hogy a
fõtáblára került, majd ott két olyan játékost búcsúztatott, akik az elsõ ötven
környékén állnak a világranglistán.
Múlt pénteken aztán a 4. (!) helyezett
bosnyák Marin Cilic következett, és
Marci 3 óra 2 perces csatára késztette.
Csak két tie-breakben tudta legyõzni az
elsõszámú magyar férfi teniszezõt a világ egyik legjobbja, és hajszálon múlt
a bombameglepetés. Hétfõtõl a világranglistán Fucsovics Márton a 84.

SPORTVETÉLKEDÕ
FÓKUSZBAN A JÉGKORONG
Játékos sportvetélkedõt rendeztek óvodásoknak. Több mint 500 gyerek vett részt
a versenyen, melyet a Continental Arénában tartottak. A kicsik közül senki sem távozhatott üres kézzel, mindenki aranyérmet kapott.
Az óvodások lelkesen készültek a játékos
sportvetélkedõre. Több mint húsz éve rendszeresen megszervezik Nyíregyházán számukra a versenyt. Ez egy jó alkalom arra a
Sportcentrum edzõinek, hogy a legügyesebbeket kiválasszák, és megismertessék velük
a szakágakat, köztük egy újdonságot is.

FIGYELTÉK A KICSIKET

OKTÓBER

PÉNTEK

27

VISSZAVÁGTAK

MAGYAR KUPA

Néhány napja a bajnokságban nagy
csatát vívott egymással a Vasas és a
Fatum Nyíregyháza. Akkor 3–2-re a
fõvárosiak nyertek. Most a MEVZA
Kupában, Zágrábban találkoztak a felek, a mieink visszavágtak, végig kézben tartva a mérkõzést magabiztosan
gyõztek 3–1-re. A csapathoz visszatért
Argentínából Josefina Fernandez, az
ütõ azonban még nem lépett pályára.
A legeredményesebb Matic volt, aki 18
pontot szerzett.

Sokat fejlõdtek ebben az évben a
Flexi-Team versenyzõi és ennek meg
is lett az eredménye. A Magyar Kupa
döntõben nyolc érem mellett számos
értékes helyezést szereztek. A munka
nem áll meg, hiszen új és érdekes feladatok várnak a versenyzõkre 2018ban is! Sok fiatal korosztályt ugrik,
ezért olyan kategóriák és lehetõségek
nyílnak meg számunkra, amelyre eddig az egyesületnek nem volt lehetõsége.

– Ezúttal a jégkorong szakágunkat szerettük volna népszerûsíteni, mivel decemberben elkészül a jégpálya, és az a cél,
hogy megismertessük a gyerekekkel a hokit. Edzõink ilyenkor figyelik a kicsiket, és
a legügyesebbeket igyekszünk kiválasztani és megtartani a sport mellett. Persze a
legfontosabb, hogy jól érezzék magukat és
szeressenek mozogni. Igyekszünk ehhez
minden feltételt biztosítani – mondta Kósa
Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje.

JÁTÉKOS FELADATOK
A jégkorongozók egy kis bemutatót is
tartottak, és a gyerekek nagyon élvezték a
versenyt. A feladatokat igyekeztek úgy
összeállítani a szervezõk, hogy könnyen
végrehajthatóak legyenek.
– Természetesen olyan feladatokat kaptak az ovisok, melyeket könnyen teljesíthetnek, és sok-sok játékot is belecsempésztünk. A lényeg, hogy vidámak legyenek, jól

A dömperes feladat az ovisok egyik
kedvence volt
érezzék magukat, közben pedig mozogjanak – mondta Bíróné Nádasi Marianna
szervezõ.

MEGKAPTÁK A JÁTÉKOKAT
A gyerekek által használt eszközöket
aztán az óvodák megkapták, így a jövõben
is játszhatnak, sportolhatnak velük. 32 óvodából több mint 500 gyerek vett részt, ilyen
sokan pedig még soha nem indultak. Senki
sem távozott üres kézzel, minden induló
aranyérmet kapott.

ABSZOLÚT BAJNOK!
SPORTPROGRAM
November 4., szombat 18.00 Continental Aréna, Nyíregyházi KC–Balassagyarmat kézilabda-mérkõzés
November 5., vasárnap 13.00 Tiszavasvári úti csarnok, Kölcsey DSE–Mátészalka kézilabda-mérkõzés

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 5., vasárnap 18.00 Nyíregyházi KC–Balassagyarmat kézilabdamérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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Rangos testépítõ és fitneszversenyeket
rendeztek az elmúlt hétvégén Magyarországon. Budapesten a Bodysport Kupát
tartották, ami egy nyílt, nemzetközi szabadidõs és egyben vb kvalifikációs verseny
volt. Nyíregyházáról Elek Nikoletta is rajthoz állt, és hatalmas sikert ért el.
– Minden szezonban rendkívül erõs a
mezõny, nekem már ez volt itt a 4. megmérettetésem, de eddig nem sikerült dobogós helyen végeznem. Most viszont
megérte kitartónak lenni, mert nemcsak
kategóriagyõzelemmel zártam, hanem a
modellek abszolút bajnoka lettem. Ez volt
életem legelsõ abszolút gyõzelme, amiért
már évek óta dolgozok – mondta Elek Nikoletta.
Vasárnap már Hódmezõvásárhelyen indult a WBPF Nemzetközi Bajnokságon és
vb kvalifikációs versenyen, ahol szintén
kategória- és abszolút bajnok lett! Rendszeresen részt vesz a WBPF versenyein,
ezért is tölti el ekkora boldogsággal, hogy
már nemcsak junior Európa-bajnokuk, hanem végre abszolút bajnokuk is lehetett.

Elek Nikoletta két versenyen is gyõzött
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PROGRAMOK

lé. A természetvédelmi program minden érdeklõdõ számára
nyitott, különösen a szombati családi napon. Aki szeretne
részt venni, akár egy-két napra vagy pár órára is, jelentkezzen! További információ: Petrilláné Bartha Enikõ: 70/2492407; Szigetvári Csaba: 20/512-3311, szcsaba74@gmail.com.
A részvétel ingyenes. A tábor önellátó.
MÁRTON-NAPI NÉPSZOKÁSOK. Márton püspök legendája, valamint libafigurák készítése november 9-én 13.00
órától az Orosi Fiókkönyvtárban.

PROGRAMOK
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: november 4-én 9.30–12.30: Esernyõ készítése
papírtányérból. 10.00: Babaangol. 7-én 14.00–16.00: Varjú
készítése papírból. 9-én 14.00–16.00: Mécsestartó készítése
vegyes technikával.
XII. MEGYEI TEXTILMÛVÉSZET Szakágainak Konferenciájára, Szakmai Bemutatójára és kiállítására várják az érdeklõdõket november 4-11-18-25-én, szombatonként 10.00–
17.00 óráig a Megyei Népmûvészeti Alkotóházban (Nyíregyháza, Széchenyi u. 20.). A megrendezendõ szakágak alkotói
évenként november hónap minden szombatján részt vehetnek az „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület és a Népmûvészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete közös rendezvényén. A programsorozat mindenki számára ingyenes, de regisztráció szükséges: Puskásné 42/786-141,
30/448-5500; Gráf Zs. 42/441-617, 70/256-6988. A rendezvénysorozat négy textilmûvészeti ág szakmai továbbképzése, melyre bárki jelentkezhet.

NYÍLT NAP A ZAYBAN
A Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Nyíregyháza, Család u. 11.) nyílt napot tart november 15-én 8.00
órától. Tájékoztató elõadás szülõk részére 10.00 órától. Részletek az iskola honlapján: www.zay.hu.
FARKAS ÉS RÓKA... A Burattino Bábszínház elõadásai:
november 4-én 16.00: Farkas és róka a lakodalomban. 5-én
10.00: Zsákbamacska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B
épület II. emelet.
SZÉPKORÚAK KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁSA a Váci Mihály
Kulturális Központban. Megtekinthetõ: november 5-éig.
„MÚLTRÓL MINDENKINEK”. A megyei levéltárban november 6-án 10.00 órától a „Múltról mindenkinek” címû rendezvénysorozat keretében bemutatkoznak a nyíregyházi evangélikus egyházközségek, a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium és a Nyíregyházi Evangélikus Levéltár.
SZENIOR TÁNCTANODA KATÁVAL. A Mozdulj Nyíregyháza! keretében ingyenes szenior táncház minden csütörtökön 14.00 órától, illetve már hétfõnként 10.00 órától is az
Alvégesi Mûvelõdési Házban (Honvéd u. 41.). Mozgásforma
50 év felettieknek, ami könnyen elsajátítható, nem kell hozzá táncpartner, sem tánctudás, és régi magyar slágerekre táncolhat. Infóvonal: 30/586-8628, 42/462-400.
RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
November 7-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj! 10-én 10.00: Kerekítõ.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 4., szombat 19.00 Sherlock Holmes – A
sátán kutyája, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 A név: Carmen, Pankotay bérlet, MÛvész Stúdió
November 6., hétfõ 9.30 Mirr-Murr kalandjai, Aladdin bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Mirr-Murr kalandjai, Babszem Jankó bérlet,
MÛvész Stúdió
November 7., kedd 9.30 Mirr-Murr kalandjai, Bubu
bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Mirr-Murr kalandjai, Csingiling bérlet, MÛvész
Stúdió
November 8., szerda 14.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Ady bérlet, Nagyszínpad
19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Korányi
bérlet, Nagyszínpad
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Bajnay Kornél Miklós (14. sz. vk. önkormányzati
képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. november 13., 17.00 óra.
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2017. november 14., 17.00 óra.
Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2017. november 15., 17.00 óra.
Helyszín: Nyírjes, orvosi rendelõ, váróterem.
TEXTILKIÁLLÍTÁS. Gyetván Magdolna textilmûvész kiállításának megnyitója november 7-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Közremûködik: Dóka Eszter (hegedû).
SZENT LÁSZLÓ DICSÉRETE... A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége Nyíregyházi Csoportja várja az érdeklõdõket november 7-én 17.00 órakor tartandó rendezvényükre. Helyszín: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola
Könyvtára (Bethlen G. u. 13–19.). Témája: Szent László dicsérete énekekben. Elõadást tart: Tirpák Ferenc egyházzenész,
tanár. A rendezvény nyilvános és ingyenes.
„WALLENBERG NYOMÁN” vetélkedõ elõdöntõje november 8-án 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
ÖREGEDÉS MÛVÉSZETE – a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiájának ismeretterjesztõ elõadássorozata a
Váci Mihály Kulturális Központban. November 8-án 15.00:
Õszintén a megújuló energiákról. Elõadó: dr. Göõz Lajos
professor emeritus. A belépés díjtalan.

SZIVÁRVÁNYHÍD – Szepesi Zsuzsanna verseskötetének
bemutatója november 9-én 14.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Beszélgetõpartner: Czimbula Novák Ibolya.
KVÍZ-PARTI középiskolásoknak november 9-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia Egyesület várja az érdeklõdõket 19. történelmi elõadássorozatára, amelynek témája „A Kárpát-medence népei és élete a
honfoglalás elõtti idõktõl napjainkig” II. rész. November 9én 17.00: A zsidóság betelepülése és integrálódása a 19. században. Elõadó: dr. Kövér György, egyetemi tanár, MTA levelezõ tagja. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
FOTÓKIÁLLÍTÁS. Tiszatelek, a folyóparti gyöngyszem –
bringával, fényképezõgéppel árkon-bokron át. Kazai Béla
fotókiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Közremûködik: Asztalos Noémi (furulya). Megnyitó: november 10-én
16.30-tól.
KIÁLLÍTÁS ÉS KONCERT. A Városmajori Mûvelõdési Ház
programjai: november 10-én 17.00: Kiállításmegnyitó a nyíregyházi Ács Mónika kusudama- és a nagykárolyi Horváth
Ottó origamialkotásaiból. Közremûködik: Juhász Dániel
(ének, harmonika). 17.30: Volt egyszer egy Táncdalfesztivál
– könnyûzenei koncert a Polip Band és vendégei közremûködésével (belépõdíjas).
SZÍNESET ÁLMODTAM. A Kodály Zoltán Általános Iskola
tanulóinak kiállítása látható a Váci Mihály Kulturális Központban. Megtekinthetõ: november 10-éig.

A „MENNYEZÕ MESTEREK NYOMÁBAN” címû kiállítás
látható a Váci Mihály Kulturális Központban november 8ától 25-éig. Megnyitó: 17.00 óra. A belépés díjtalan! A Korzó Galéria alkotói november 24-25-én (9.00–17.00 óráig) adventi vásárral zárják a kiállítást.

„A REFORMÁCIÓ HATÁSA...”. A Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat, a Tiszántúli Református Egyházkerület és az Északi
Evangélikus Egyházkerület szervezésében a Reformáció 500.
évfordulója alkalmából, a Tudomány Napja keretében november 13-án 14.00 órától a Nyíregyháza-Városi Református
Templomban a megyében élõ protestáns lelkészek és polgármesterek találkozóját szervezi „A reformáció hatása Magyarországon” címmel.

ÕSZI MADÁRDERÛS NAPOK a nyíregyházi Szelkó-tónál.
Az E-misszió Egyesület november 9–12. között ismét õszi
madárgyûrûzõ napokat szervez a nyíregyházi Szelkó-tó mel-

ALAPKÕLETÉTEL. November 18-án 9.00 órakor kerül sor
Örökösföldön az új református templom alapkõletételére a
Törzs és Szalag utca keresztezõdésében levõ területen.

EMLÉKJELEK ’56-NAK

REFORMÁTUSOK TALÁLKOZÓJA. November 18-án 10.00
órától tartják a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Reformátusok Találkozóját a Continental Arénában, mely ünnepi istentisztelettel kezdõdik, majd azt kulturális mûsorok követik. A
részvétel jelentkezéshez kötött, amelyet a református lelkészi hivatalokban lehet megtenni.

Ilyés Gábor helytörténész legújabb kötetét a forradalom 60. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázat keretében készítette el. A kiadvány a megye településein található 1956-os emlékjelek leltára. Az elsõ
szabad, 1989-es megemlékezéstõl a kézirat lezárásáig (2017. június 15.) szinte minden évben állítottak
valamilyen típusú emlékjelet megyénkben az 1956os forradalomnak. Ennek köszönhetõen a 228 településbõl 73-ban található emlékjel, összesen 124 darab.
A 60. évfordulóra létrehozott Emlékbizottság támogatásának köszönhetõen összesen 27 településen emeltek új emlékjelet, alakítottak ki „Büszkeségpontot”,
illetve újították fel a már meglévõt.
Az emlékalbum elõszavát Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke írta.
Ezt követõen 1956 emlékezete Szabolcs-SzatmárBereg megyében címmel egy rövid tanulmányban az
emlékjelek állításának története olvasható, majd a szerzõ településenként haladva, fotók segítségével mutatja be az egyes emlékjeleket, köztük természetesen a
városunkban találhatókat is. A kötet végén egy életrajzi adattár olvasható az emlékjeleken szereplõ személyekrõl. A kötet megrendelhetõ az emlekjelek@gmail.com elektronikus levélcímen.

SZALAGAVATÓK
AZ
-N
Folytatódik a hétvégén a Nyíregyházi Televízióban
a középiskolák szalagavató mûsorainak vetítése. Ezúttal a Vasvári Pál Gimnázium érettségizõinek produkcióiból láthatnak válogatást, szombaton 20.30-kor, ismétlésben vasárnap 9.30-kor és 22.00-kor, valamint
szerdán 20.00-tól.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

LUTHER MÁRTON
NYÍREGYHÁZI EMLÉKEZETE 3.
Luther Márton emlékét tér és utca is õrzi városunkban. Az evangélikus templom elõtti terület elsõ elnevezését az ott található templomról kapta: Templom-sor
(1840). Tér-jellege késõbb alakulhatott ki, így a város
képviselõ-testülete 1890-ben Templom térre módosította elnevezését. Ez volt egészen 1910-ig, amikor Luther
lett a tér névadója. 1954-ben a kozák lovas szobrát
megrendelõ Malinovszkij marsallról nevezték át. A névváltoztatás nem talált kedvezõ fogadtatásra a lakosság
körében, így azt 1962-ben Felszabadulás térre változtatták, mígnem 1988-ban visszakapta és ma is õrzi régi
nevét.
A mai Luther utcának is több elnevezése ismert. Elõször a csabai betelepülõkrõl nevezték el, majd Debreceni utca volt a neve. 1900-ban az evangélikus elemi
iskoláról Iskola utcára keresztelték, majd 1910-ben Lutherrõl nevezték el. 1945 után az utca is, akárcsak a tér
elõbb Malinovszkij nevét viselte, majd Felszabadulás
útja volt. A rendszerváltozást követõen újra Luther a
névadó, ahogyan errõl az utca elején található, 2003ban leleplezett névtábla is tanúskodik Luther bronzba
öntött arcképével, Németh Erika szobrászmûvész alkotásával (képünkön).
Ha az utcákon maradunk, akkor említésre méltó a
nagytemplom közelében felépített és Lutherrõl elnevezett ház. Az evangélikus egyház vezetõsége 1927 de-
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cemberében jelezte a városnak, hogy saját telkein emeletes bérházat kíván építeni. December 27-én Nagy Elek
városi fõmérnök az engedély megadását javasolta a képviselõ-testületnek. 1928. március 6-án bontási engedélyt
kértek a telek épületeire, majd Kotsis Iván mûegyetemi
tanár tervei szerint és Adorján János helyi építész vezetésével elkezdõdött az építkezés. A ház példás gyorsasággal elkészült, hiszen még ez év október 25-én kérték
a várostól a lakhatási engedélyt, és az elsõ lakók már
november elsején be is költöztek. Ebben az épületben
rendezte be püspöki hivatalát Geduly Henrik.
Napjainkban a Luther-ház mellett az Iskola utcai kollégium is õrzi a nagy reformátor nevét.
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