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FAKITERMELÉS A SÓSTÓI-ERDÕBEN

Fakitermelés kezdõdik a héten a nyíregyházi Sóstói-erdõben. A kórháztól északra
fekvõ területen, két egymás melletti erdõrészletben, négy hektáron dolgoznak majd
a fakitermelõk. A munkavégzés miatt átmenetileg lezárja a területen levõ séta- és
futóutat a Nyíregyházi Erdészet. Mivel az erdõrészlet érintkezik a Sóstói úttal, ott is
forgalomkorlátozásokra kell majd számítani. A fakitermelés elõreláthatóan 3-4 hé-
tig tart, az erdõsítést legkésõbb jövõ tavasszal, õshonos fafajokkal elvégzik. A fa-
anyag egy részét feldolgozás után értékesítik, de a szociális tûzifaprogramba is jut
belõle. Az erdõjáróktól türelmet, megértést és fokozott odafigyelést kér a munka-
végzés ideje alatt a NYÍRERDÕ Zrt.

NEVET KAPOTT.
Sóstón, a református
templom nyugati
oldalán egy belsõ,
csendes kis utca
nyújtózott névtelenül...ÚJJÁÉPÜLT
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HALOTTAK NAPJA
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ELISMERÉS
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JÖN AZ E-RECEPT
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Díszvilágítást kapott a belvárosi református templom a reformáció emlékévében.
Az épületet megvilágító reflektorokat a kedd esti istentisztelet után kapcsolták fel.
Már csak ez volt az egyetlen templom Nyíregyháza szívében, amelynek hiányzott
a díszvilágítása. A reflektorokat az önkormányzat vásárolta és a mûködtetéssel
járó költségeket is vállalja. További képek: nyiregyhaza.hu.

FÉNYÁRBAN ÚSZIK

361 ÚJ PARKOLÓ A KÓRHÁZBAN
TAVASZRA ELKÉSZÜLHET A BERUHÁZÁS

Ünnepélyes keretek között tették le az
alapkövét annak a parkolóháznak, amely
a Jósa András Oktatókórházban épül a régi
Gyermekosztály helyére. Ezzel 361 újabb
parkolóhely áll majd a kórház dolgozói,
betegei és látogatói rendelkezésére. A ki-
vitelezési munkálatok 2018 tavaszára fe-
jezõdnek be.

Dr. Ónodi-Szûcs Zoltán, az Emberi Erõ-
források Minisztériumának egészségügyért
felelõs államtitkára az ünnepségen az el-
múlt évek nagy helyi kórházi beruházása-
iról szólva azt mondta, hogy az egészség-
ügyi intézmények közül a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórházba érkezett a legtöbb
uniós forrás az elmúlt idõszakban.

HÁROM FONTOS CÉL VOLT

– Amikor a fejlesztésekrõl kellett dönte-
ni, akkor három célról, a betegek bizton-
ságáról, az ellátás hatékonyságáról, vala-
mint a betegek és dolgozók kényelmérõl
kellett gondoskodni – fogalmazott az ál-
lamtitkár. A nemrégiben befejezõdött, több
mint 16 milliárd forintos tömbkórház pro-
jektet megemlítve dr. Ónodi-Szûcs Zoltán

megjegyezte: a mostani fejlesztés inkább
már a kényelemrõl szól, mivel a korábbi
nagy gyógyászati fejlesztések sikeresen be-
fejezõdtek.

BÕVÜLÕ LEHETÕSÉGEK

A kórház területén jelenleg 241 parko-
lóhely van, ami nem elegendõ az évente a
fekvõbeteg-ellátásban csaknem 80 ezer, a
járóbeteg-ellátásban pedig több mint 2
millió beteget fogadó intézménynek. A
hamarosan felépülõ több mint 5000 négy-
zetméter alapterületû, kétszintes parkoló-
ház 361 gépjármû befogadására lesz alkal-
mas. Ezzel és a már meglévõkkel együtt,
500-ra bõvül a parkolóhelyek száma a kór-
házban. Dr. Kovács Ferenc polgármester
elmondta, a kórház közvetlen közelében
lévõ 192 parkolóhely rendszerint tele van,
és a társasházaknál is állandó problémát
okoz a megállás. A kétszintes parkolóház
építése egy kiemelt projekt, aminek meg-
valósításával nagymértékben javulnak
majd a betegek, a látogatók és a dolgozók
parkolási lehetõségei is.

(Szerzõ: Kanócz Rita, MTI)

(Folytatás a 2. oldalon.)

A kétszintes parkolóház látványterve. A beruházás elõreláthatólag tavaszra fejezõdik be
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KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS
A Nyíregyháza és Térsége Nyugdí-

jas Szövetség szervezésében Szépko-
rúak kézimunka-kiállítása nyílt meg
szerdán a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban. A tárlat megtekinthetõ 2017.
november 5-éig, naponta 9 és 19 óra
között.

ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓ
Ismét akcióban voltak a Közterület-

felügyelet munkatársai. Október 16-
án, hétfõn délelõtt tetten értek egy il-
legális hulladéklerakót a Tüzér utcán.
Az elkövetõ a szabálysértést elismer-
te. Vele szemben szabálysértési eljá-
rást kezdeményeztek.

TÛZOLTÓK A PETÕFIBEN
Nagy meglepetés érte a napokban

a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános
Iskola Petõfi Sándor Tagintézményének
kisiskolásait. Megérkeztek a tûzoltók,
akik játékos, érdekes, humoros, hasz-
nos feladatokon keresztül ismertették
meg velük hivatásukat.

ÁLLATRICSAJ
Pénteken este állatricsajtól volt han-

gos a Városmajori Mûvelõdési Ház,
amikor a mátészalkai Szalka Consort
zenészei a francia zeneszerzõ, Saint-
Saens által megálmodott humoros fan-
táziában egy egész állatkertet idéztek
a zenerajongó közönség elé.

LENGYEL KIRÁNDULÁS
A Sto Lat Lengyel-Magyar Baráti Tár-

saság idén Zakopanéban járt. Kirándu-
lást szerveztek Wadowicébe, részt vet-
tek a fõtéren álló barokk bazilikában
tartott nagyszabású koncerten, az utol-
só napon pedig az 1987 méter magas
Kasprowy Wierchre is túrát tettek.

HÚSZÉVESEK
Fennállásának huszadik évforduló-

ját ünnepelte a Változókorú Nõk Egye-
sülete a Városmajori Mûvelõdési Ház-
ban, ahol alakulásuk óta tevékenyked-
nek. Hetente gerinctornán vesznek
részt,  minden évet pedig kirándulás-
sal zárnak.

ÖRÖMSÉTA AZ ÁLLATPARKBAN
Meghallgatásra talált az imánk „oda-

fent”, hisz csodálatos napsütéses idõben
élvezhették városunk nyugdíjasai a néze-
lõdést, sétát a Nyíregyházi Állatparkban
az önkormányzat és az Idõsügyi Tanács
által október 11-ére szervezett „Nyugdí-
jas Napon”.

Ezen a napon minden nyugdíjas ingye-
nesen léphetett be az állatpark területére,
és csodálhatta meg a gyönyörû, természe-
tes környezetben élõ, különleges állatok
sokaságát, hiszen az „Idõsbarát Önkor-
mányzat” kitüntetéssel járó pénzjutalmat
erre fordítottuk, a városvezetéssel karölt-
ve. Az idõs emberek között járva megta-
pasztalhattuk, hogy nemcsak egy szimpla
állatparki látogatás volt ez, hanem egy
örömséta, nagy találkozások évek óta nem
látott ismerõsökkel, egymásnak való örven-
dezés, jókedv, derû, nevetés. Nagyon sok
ember számára ez volt életében vagy sok-
sok év óta az elsõ séta a parkban.

KÖSZÖNET ÉRTE

Köszönet ezért a lehetõségért az önkor-
mányzatnak az Idõsügyi Tanács részérõl,
de tolmácsolnom kell sok-sok résztvevõ-
nek ott, a helyszínen kifejezett köszöne-
tét. Természetesen köszönet illeti meg az
állatpark dolgozóit is elõzékeny, udvarias

és praktikus munkavégzéséért nyitástól
zárásig. Mint azt megtudtuk, végül majd-
nem 1700 nyugdíjas élt ezzel a lehetõség-
gel. Reméljük, kedvet csináltunk az állat-
park látogatásához azoknak is, akik eddig
kihagyták ezt a kellemes szórakozást.

Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács
titkára

„Minden nyugdíjas nagy örömmel
fogadta és köszöni, hogy részese le-
hetett azon a gyönyörû szép napon e
meglepetésnek, és kérik, a jövõben is
legyenek ilyen jó ötletek. Köszönjük a
figyelmességet, az idõsekrõl való gon-
doskodást. Kardos Lászlóné nyugdíjas,
a Dialóg Nyugdíjas Egyesület elnöke.”

17OKTÓBER
KEDD

16OKTÓBER
HÉTFÕ

INGYEN PÉKÁRU
Október 16-a a Kenyér Világnapja.

Ennek alkalmából ingyen pékárukat
osztottak a Kossuth téren. A karitatív
akció keretében hat pékség fogott
össze, a termékek osztásában pedig a
Magyar Vöröskereszt megyei szerve-
zetének munkatársai segítettek.

ADOMÁNYOZOTT A MÚZEUM
Bútorokat adományozott a Jósa

András Múzeum a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat nyíregyházi csoport-
jának. A múzeum belvárosi raktárá-
ban kapott helyet eddig 28 fotel is.
Azokat most rászoruló családok kap-
ják meg.

KOMOLY MÉRFÖLDKÕ

OLVASÓI LEVÉL

(Folytatás az 1. oldalról.)

A kórházi parkolóház megépítése kap-
csolódik a Pólus programhoz, de nem eu-
rópai uniós forrásból, hanem állami támo-
gatással valósul meg. A kivitelezési mun-
kálatok megkezdése az elhúzódó közbe-
szerzési eljárások miatt indulnak a várt-
nál késõbb.

– Ez a beruházás a Tömbkórház Projekt-
nek az utolsó szakasza. Voltak közbeszer-
zési problémák, forráshiányos helyzetek,
azonban hála a kormányzatnak és azok-
nak a jó érzésû embereknek, akik segítet-
tek nekünk, újra tudtuk indítani ezt a be-
ruházást és sikeresen lezajlottak a közbe-
szerzések. Ez egy nagyon komoly mérföld-
kõ ismét az intézményünk életében –
mondta el dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház fõigazgatója.

Az építkezés ideje alatt a kórház terüle-
tén 79 parkolóhelyet le kell zárni a Sebésze-
ti Tömb, a Gyermekrehabilitációs Osztály
régi épülete és az Intézeti Gyógyszertár kö-
zelében, ezért a kórházvezetés kéri a bete-
gek és a látogatók türelmét. Elõreláthatólag
2018 tavaszára befejezõdnek a munkálatok.

Dr. Kovács Ferenc polgármester,
dr. Ónodi-Szûcs Zoltán egészségügyért
felelõs államtitkár, dr. Hajnal Judit, az
ÁEEK térségi igazgatója és dr. Adorján

Gusztáv fõigazgató

A VÁROS IS SEGÍT
Ülésezett Nyíregyháza Megyei Jogú

Város Köznevelési Tanácsa, amelyen tájé-
koztatást adtak az állami fenntartású köz-
nevelési intézmények a 2017/2018-as tan-
évkezdés tapasztalatairól, emellett össze-
állították a Nyíregyháza Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórum szolgáltatási térképét és
beszámoltak a köznevelési intézményeket
érintõ, gyermekjóléti rendszerben történõ
változásokról is. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlése még 2016. év végén

határozta el, hogy létrehozza a város Köz-
nevelési Tanácsát. Idénre ez meg is való-
sult, és évente legalább kétszer üléseznek.

– Minden felvetést érdeklõdéssel várunk,
gyakorlatilag a mi, az önkormányzat ré-
szérõl az a kérdés, hogy miben tudunk
segíteni, hozzátenni, erõsíteni, kiegészíte-
ni azt, amit ma már állami fenntartásban
mûködõ iskolák végeznek – mondta el dr.
Kovács Ferenc polgármester.

(Kanócz Rita)

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK
A parkolóházzal párhuzamosan

épül a dolgozói óvoda, hamarosan
üzembe helyezik a második MR-ké-
szüléket, tervben van egy nõvérszálló
építése, felújítanák a Sebészeti Tömb
és a rendelõintézet épületeit, elvégzik
egy másik telephelyen lévõ pihenõház
rekonstrukcióját, de lesz laborfejlesz-
tés és egynapos sebészeti szolgáltatás
is – sorolta a fõigazgató.
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ÚJABB ÉLMÉNYEK VÁRNAK AZ ÁLLATPARKBAN
LÁTOGATÓCENTRUM ÉS HÓPÁRDUCKIFUTÓ IS ÉPÜL

Letették az új látogatóközpont és a hópárduckifutó
alapkövét a Nyíregyházi Állatparkban. A beruházás 372
millió forintból, közel száz százalékban vissza nem térí-
tendõ európai uniós pályázatból valósul meg, melyet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyert.

A projekt célja egy olyan turisztikai vezérpont, egy lá-
togatócentrum kialakítása (egy látvány fókamedencét is
magában foglalva) Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ „kapu-
jában”, amely élményekkel gazdagítja majd már a belé-

pést is az állatparkba. Ez a térségi jelentõségû, látogató-
barát fejlesztés lehetõvé teszi a vendégek modern, kényel-
mes körülmények között történõ fogadását.

KORSZERÛ KAPU, GYORSABB BELÉPÉS
Az új „Látogatócentrum” megépülésével zavartalan-

ná válik a nagy létszámú csoportok belépése, nõ a bejá-
rat áteresztõképessége, csökken a zsúfoltság és a torló-
dás veszélye. A hatékony és szakszerû beléptetés mel-
lett értékmegõrzõ szekrény, valamint pénzváltó és bank-
automaták is rendelkezésre állnak majd, mindemellett
pedig megvalósul az épület komplex akadálymentesíté-
se is.

A VÁROST IS AJÁNLJA
– Méltatlan volt az eddigi bejárat, de jövõ tavaszra ez

már a múlté lesz. A látogatóközpontban be tudjuk majd
mutatni nemcsak az állatpark, hanem Sóstógyógyfürdõ,
Nyíregyháza és akár a megye turisztikai attrakcióit, lehe-
tõségeit is. Ez azért is fontos, mert a legutóbbi adatok sze-
rint több mint a 35 százaléka külföldi a hozzánk érkezõk-
nek. S mivel több napot töltenek nálunk, elengedhetetlen,
hogy jó képet és lehetõségeket mutassunk nekik a megye-
székhelyrõl már az érkezéskor – mondta el szerkesztõsé-
günknek dr. Kovács Ferenc polgármester.

OTTHON ÉREZHETIK MAGUKAT
A projekt részeként megvalósuló kifutó nyitott, fû-

tetlen építmény falaiba nagyméretû, biztonsági üve-
gezésû betekintõ ablakokat építenek be, melyek to-
vább növelik majd a látványt és az élményt. A kifutó
belsõ kialakítása természetes földfelületet, valamint

szikla- és vízfelületet kap, az eredeti élõhelyet imitáló
növényesítéssel. A meglévõ gyalogossétány és a kifu-
tó betekintõ felületei között sajtolt beton járda térbur-
kolat készül. A kifutóban kap majd helyet az állat-
parkban jelenleg is élõ hópárducpár.

ÚJ ATTRAKCIÓK, ÚJ LÁTOGATÓK

A látogatóközponton és hópárduckifutón kívül más att-
rakciók is megvalósulnak a Nyíregyházi Állatparkban.
Gajdos László igazgató szerkesztõségünk megkeresésére
hangsúlyozta, új látogatókat szerezni csak új látványossá-
gokkal lehet, éppen ezért nagyon lényeges, hogy legalább
háromévente megújuljon a park. – Összesen 6 milliárd
700 milliós fejlesztés valósul meg a Nyíregyházi Állatpark-
ban a jövõben. Már elõkészítés alatt van az India Ház, az
Afrikai Madárröpde és az igazi nagy, európai szintû állat-
bemutató, a Jégkorszak is. S ne feledkezzünk meg a már
épülõ Pangea Ökocentrumról sem.

A kivitelezési munkák idejére ideiglenesen új helyre köl-
töztek a Nyíregyházi Állatpark bejárata és pénztárai, né-
hány méterrel a „régi” mellé. Ám a nyitvatartás zavartalan,
az állatpark a megszokott módon várja a látogatókat – 2018
tavaszától már új bejárattal és látogatócentrummal.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

Az alapkõ letétele jelzi: újabb fejlesztés teszi még
vonzóbbá az állatparkot

ÚJJÁÉPÍTETTÉK A DOHÁNY UTCAI JÁTSZÓTERET
Átalakították és bõvítették a Dohány utcai játszóteret.

A korábbi játékvárat elbontották és helyére egy négytor-
nyú, többfunkciós játékot építettek. Mászóháló, alagút
és két csõcsúszda is várja a gyerekeket, a játszóteret pe-
dig gumi ütéscsillapító burkolat teszi biztonságosabbá. A
fejlesztés nettó 10,2 millió forint értékû.

Az Apáczai Csere János Általános Iskola diákjai tán-
cos-zenés mûsorral köszönték meg a Dohány utcai ját-
szótér felújítását. A fejlesztés már tavaly elkezdõdött –
emlékezett vissza Jeszenszki András. Az önkormányzati
képviselõ azt mondta az átadóünnepségen: elõször

kondiparkot alakítottak ki, valamint növelték a hinták
számát a játszótéren. Most pedig – az itt lakók nagy örö-
mére – befejezõdött a játszótér felújítása, bõvítése is.

EZ MÁR A 29.

Sok fejlesztés, beruházás azért valósul meg Nyíregyhá-
zán, hogy a gyerekek egészségesen fejlõdhessenek – errõl

már a város polgármestere szólt. Dr. Kovács Ferenc ki-
emelte, jövõ tavasszal a bölcsõde-, óvoda- és is-
kolafelújítások folytatódnak. Ezen kívül nagyon fontos a
mozgás; a Dohány utcai már a 29. új játszótér, amit az
elmúlt 4 év alatt építettek, nagyon sokat pedig felújítottak
a városban. Sok játszótérnél, többek között a Dohány ut-
cainál is van kondipark, hiszen arra is törekszik a város,
hogy a szülõk, nagyszülõk a gyerekekkel együtt tudjanak
játszani, mozogni – tette hozzá a polgármester.

SZÍNES, MODERN JÁTÉKOK

A korábbi játékvárat elbontották és helyére egy négy-
tornyú, többfunkciós játékot építettek. Mászófal, má-

szóháló, láncos átjáró, alagút és két csõcsúszda is várja
a gyerekeket – a játszóteret pedig gumi ütéscsillapító bur-
kolat teszi biztonságosabbá. Ignéczi Csabáné, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. ügyvezetõje elmondta, a fejlesztés nettó
10,2 millió forint értékû. A modern játékok mellett pedig
új padokat és hulladékszelencéket is kihelyeztek, ezzel
is próbálják a gyerekeket a környezettudatosságra ne-
velni.

A Dohány utcai játszóteret nem szalagátvágással, ha-
nem héliumos lufik elengedésével avatták fel. Az esemé-
nyen elhangzott, hamarosan a kertvárosi Kõris utcai ját-
szótér is megújul.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Ignéczi Csabáné, dr. Kovács Ferenc és Jeszenszki András
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A KRIZANTÉMOK, MÉCSESEK ÉS KOSZORÚK IDÕSZAKA
KÖZELEG MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA

Közeleg mindenszentek és halottak napja, amikor a te-
metõkben meglátogatjuk elhunyt szeretteink sírjait, el-
helyezzük rajtuk a kegyelet virágait és meggyújtjuk az
emlékezés lángjait. Bár igazi „tömegekre” majd csak jövõ
hétvégétõl számítanak a fenntartók, már most sokan lá-
togatnak ki a temetõkbe. Érdemes észben tartani: most
még végezhetõk sírköves munkálatok a temetõben, azon-
ban október 28. és november 2. között már nem.

Idén november elseje szerdára, másodika pedig csütör-
tökre esik, azonban mint ahogy Róka Zsolttól, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetõjétõl

megtudtuk, már a mostani hétvégétõl is teljes kapacitással
várják a látogatókat. Míg egy átlagos napon 500–1000 fõs
látogatói számmal szoktak számolni, mindenszentek és
halottak napjára ez megsokszorozódik. A korábbi évek

2017. október 30-án, hétfõn
7:30–16:00 – munkaidõ; 16:00–17:00 – ügyelet

2017. október 31-én, kedden
7:30–16:00 – munkaidõ; 16:00–18:00 – ügyelet

2017. november 1-jén, szerdán 7:30–18:00 – ügyelet

SZOLGÁLTATÓIRODAI ÜGYELET
NYITVATARTÁSA

2017. október 31-én, kedden
7:30–16:00 – munkaidõ; 16:00–18:00 – ügyelet

2017. november 1-jén, szerdán 7:30–18:00 – ügyelet

Ügyeleti idõben a gondnokságon kizárólag sírhely-új-
raváltásra lesz lehetõség – a sírhely felett rendelkezõk vagy
írásbeli meghatalmazottjaik számára –, a temetõlátoga-
tók részérõl pedig felvilágosítás kérhetõ sírhellyel kap-
csolatban. A szolgáltatóirodában lehetõség lesz sírjelzõ
kereszt vásárlására táblával, névfelírással és felvilágosí-
tás kérhetõ temetkezéssel kapcsolatban.

AZ ÉSZAKI TEMETÕ NYITVATARTÁSA

2017. október 28-án, szombaton 7:00–20:00
2017. október 29-én, vasárnap 7:00–20:00
2017. október 30-án, hétfõn 7:00–20:00
2017. október 31-én, kedden 7:00–20:00
2017. november 1-jén, szerdán 7:00–20:00

A temetõbe 4 kapun keresztül lehet belépni. Kérik, hogy
ezeken a napokon 20:00 óráig hagyják el a temetõ terü-
letét. Amennyiben ez nem történik meg, ezen idõpont
után már csak a Pazonyi úti teherportánál lehet elhagy-
ni a temetõt, ahol 24 órás portaszolgálat van.

2017. november 2-án, csüt.-ön 7:00–17:00

GONDNOKSÁGI ÜGYELET
NYITVATARTÁSA

2017. október 28-án, szombaton 8:00–16:00 – ügyelet
2017. október 29-én, vasárnap 8:00–16:00 – ügyelet

tapasztalatai szerint közel 10 000 ember látogatja majd
meg szerettei sírjait.

INGYEN LEHET BEHAJTANI

Az ügyvezetõ az Északi temetõ rendjével kapcsolatban
elmondta, mint ahogy azt már a korábbiakban is meg-
szokhatták a látogatók, a várható megnövekedett forga-
lom miatt korlátozzák a temetõ gépkocsiforgalmát. 2017.
november elsején, szerdán 7 és 10 óra között lehet csak
autóval behajtani, de 11:00 óráig a gépjármûvekkel el kell
hagyni a temetõ területét! Behajtási díjat nem kell fizetni.

ENGEDÉLY ÉS SZAKKÉPESÍTÉS NÉLKÜL

A tájékoztatás során megtudtuk, hogy csakúgy, mint
sajnos minden évben, idén is megjelentek a temetõben –
mindenszentekhez és halottak napjához közeledve – a te-
metõlátogatókat munkaszerzés céljából megszólító olyan
vállalkozók is, akik engedéllyel, szakképesítéssel nem ren-

delkeznek. Kérik a tisztelt temetõlátogatókat, hogy saját
érdekükben gyõzõdjenek meg arról a megbízás elõtt, hogy
a vállalkozó rendelkezik-e a munka elvégzéséhez szük-
séges anyagokkal, eszközökkel, illetve megfelelõ telep-
hellyel, engedéllyel, szakképesítéssel. A temetõ üzemel-
tetõje és az önkormányzat nem tud felelõsséget vállalni
az esetleges károk, el nem végzett vagy szakszerûtlen
munkák tekintetében. Kérik, hogy amennyiben a fenti,
jogszerûtlen esetek valamelyikével találkoznak a temetõ
területén, jelezzék azt a temetõ üzemeltetõjének.

ÚJ RAVATALOZÓ, ÁTÉPÍTETT KERÍTÉS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. je-
lentõs összegû karbantartási munkálatokat végeztetett az
orosi temetõ területén. A ravatalozó épületét kellett meg-
újítani, hiszen utoljára a 2000-es évek elején korszerûsítet-
ték azt. Többek között bádogosmunkákat végeztek, festet-
tek, a lábazat állapotát javították, a szertartástér is meg-
újult, valamint a padokat és a haranglábat is újrafestették.
Persze nem csak itt történtek fejlesztések. Mindenszentek-
re megszépül a Sóstóhegyi ravatalozó, és még az idén meg-
újul a bejárati kapu és fakerítés, az Északi temetõnél pedig
már korszerûsítették a vízvezeték-hálózatot, illetve a Pa-
zonyi úti átépített 100 éves kerítést is hamarosan átadják.
A munkálatok mindenszentekre befejezõdnek.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

2017. október 31-én, kedden ünnepi megemléke-
zést tartanak a Hõsök temetõjében (Dugonics utca),
ahol több mint 2800 sírban, 14 nemzet elsõ világhá-
borúban elhunyt katonái nyugszanak. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. – Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatá-
sával, civilek és civil szervezetek segítségével – im-
már 11. éve, mindenszentek napjához közeli napon
2800 darab mécses gyújtásával emlékezik a hõsökre.
Az idei ünnepség 2017. október 31-én, kedden 15:00
órakor kezdõdik izraelita liturgiával, majd ezután
mécsesgyújtással fejezõdik be. Az ünnepi liturgiát
Somos Péter, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség hitéleti
vezetõje tartja a temetõben nyugvó elhunytakért.
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A LEGÉLÕBB TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT KÜLFÖLDIEK
NYÍREGYHÁZÁN

Tizenhárom külföldi hallgató kezdte meg tanulmá-
nyait a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán,
egészségügyi szociális munka mesterszakon. A Nigé-
riából, Jordániából, Szíriából és Egyiptomból érkezett
fiatalokat Nyíregyháza alpolgármestere, Jászai Meny-
hért köszöntötte a városházán (képünkön).

„Egészségügyi szociális munka mesterszak” ha-
zánkban elõször 2008-ban, Nyíregyházán indult. Az-
óta már Pécsett is indult ilyen képzés, ám csak Nyír-
egyházán van angol nyelvû oktatás. A Debreceni Egye-
tem Egészségügyi Karán az idei az elsõ tanév, amikor
külföldi hallgatókat is fogadhattak, hiszen sikeresen
akkreditálták a mesterszakot angol nyelven. 13-an
kezdték meg tanulmányaikat Nyíregyházán, vala-
mennyien ösztöndíjjal érkeztek a városba. Tamam
Habib Szíriából jött. A fiatalember elmondta, máris
nagyon megszerette Nyíregyházát. Nyugodt telepü-
lés és hasonlít az õ városához. Szerinte a nyíregyházi-
ak kedvesek és még akkor is megpróbálnak segíteni,
ha nem beszélnek angolul.            (Szerzõ: Dér Vivien)

A városvezetés és a bizottságok vezetõi a díjjal, mely
elismerte a magas szintû együttmûködést

A „Legélõbb testvérvárosi kapcsolat” címet kapta meg
Nyíregyháza, a német Iserlohn és a lengyel Chorzów vá-
rosokkal közösen. A Lebendige Stadt Alapítvány kiírásá-
ra 32 országból 320 pályázat érkezett. A díjjal a három
város kulturális csereprogramjait és az uniós projektek-
ben való együttmûködésüket ismerték el.

Iserlohn 1989-ben kötött testvérvárosi kapcsolatot Nyír-
egyházával, majd a városi partnerségét kiterjesztette Iserlohn
és az Európai Unió 2004-es bõvítése után felvette a kap-
csolatot a lengyelországi Chorzów-val is. A fõ hangsúly a
kulturális csereprogramokon volt az elmúlt években. Most
többek között ezt díjazták, valamint a három város uniós
projektekben való sikeres együttmûködésének is köszön-
hetõ a „Legélõbb testvérvárosi kapcsolat” cím.

2007-ben, Iserlohn kezdeményezésére egy közös kon-
ferencia keretében elhatározták, hogy közös projekteket
alakítanak ki. Ezek közé tartoztak a fiatalok számára szer-
vezett workshopok, a konferenciák a nõk egyenjogúságá-
ért, és az inklúzióról (befogadásról) szóló konferenciaso-
rozatok. Sok önkéntes kiveszi a részét a kölcsönös diák-
cserék, valamint a sport- és kulturális projektek területén.
A szoros együttmûködés további új kapcsolatokat teremt,
amelyeket az önkormányzatok közötti hálózatok és az ön-
kéntes bizottságok mûködtetnek.

TURISZTIKAI TERVEK

Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, nemcsak el-
ismerés a díj, hanem biztatás is a jövõre nézve: a turizmus

területén ugyanis szorosabb és aktívabb együttmûködést
szeretnének elérni, akár a gyógyturizmust is megcélozva.

NÉMET ELKÉPZELÉSEK

A német delegáció konkrét tervekkel érkezett Nyíregy-
házára. Thomas Herlinghaus, az Iserlohni Nyíregyháza-
Bizottság elnöke elmondta, küldöttségük tagja többek kö-
zött egy német gospel kórus képviselõje. Õ a kórusok kö-
zötti együttmûködéseket szeretné bõvíteni és felvenné a
kapcsolatot a Cantemusszal is. Mindezen felül fontosnak
tartják, hogy az uniós, ifjúsági csereprogramokat is tovább
élénkítsék.                                         (Szerzõ: Dér Vivien)
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Évente 40 millió kilométert tesznek meg az Országos
Mentõszolgálat jármûvei. A Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei mentõgépkocsik ebbõl mintegy 3 millió kilométert
teljesítenek. A jármûvek így hamar használódnak, ezért
az Országos Mentõszolgálat valamennyi eset- és roham-
kocsiját lecseréli. Jövõ év márciusáig összesen 193 új jár-
mû érkezik a mentõállomásokra. A nyíregyházi múlt csü-
törtökön kapta meg az elsõ új esetkocsiját.

Az átadáson dr. Csató Gábor, az Országos Mentõszol-
gálat fõigazgatója elmondta, ez az elsõ fecske, még 7
darab érkezik a megyébe, így a 18 mentõállomáson to-
vábbi 7 esetkocsit cserélnek le. A kiváltott jármûvek egy

Hamarosan vége a tesztidõszaknak, november elsejétõl
már e-receptre írják fel a gyógyszereket az orvosok az
úgynevezett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér-
ben (EESZT). A betegek szempontjából ez azt jelenti, hogy
egy felírási igazolással is kiválthatják majd orvosságaikat,
de ha elveszítik, akkor sincs baj: elegendõ lesz ehhez akár
csak az e-Személyi igazolványuk felmutatása is.

Március elején már harminc patikában megkezdõdött
az e-recept alkalmazását tesztelõ kísérleti program, no-
vember elsejétõl pedig élesben is mûködni fog. Dr. Hankó
Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke a Nyír-
egyházi Napló kérdésére elmondta, a tesztidõszak tapasz-
talata, hogy a rendszer biztonságosan mûködik: mindazok
az adatok, amelyek a recept felírásakor az orvos számító-
gépérõl felkerültek az EESZT-be, pontosan ugyanúgy je-
lentek meg a vizsgálatban részt vevõ gyógyszertárak szá-
mítógépein is. Úgyszintén tapasztalat, hogy a rendszer
gyorsan mûködik, s ha a gyógyszerészek megismerik a
rendszert és begyakorolják az új módszert, több idejük
maradhat a beteggel való konzultációra is.

– Az e-recepthez szükséges adatokat az EESZT nevû
rendszer tárolja, amelynek adatbázisához minden támo-
gatott gyógyszert rendelõ (vényíró) orvos és minden gyógy-
szertár a saját számítógépén keresztül képes kapcsolódni.
Az adatbázis elérhetõ a kezelõorvosnak, a gyógyszertár-
nak és a betegnek is, ebbõl fakadóan mindannyian olyan
plusz információkhoz juthatnak, amelyekkel a betegek

gyógyszeres kezelése és gyógyszerekkel való ellátása sok-
kal biztonságosabb lesz – magyarázta.

Dr. Hankó Zoltán elmondta, a magánellátásban még
2018 novemberéig megmarad a papír alapú recept, nekik
ugyanis addig kell kötelezõen csatlakozniuk a rendszer-
hez. A papír alapú recept a közellátásból sem tûnik el
teljesen, mivel ha házhoz hívjuk az orvost, õ továbbra is
csak papír alapú receptet tud majd adni, illetve bizonyos
speciális készítmények továbbra is csak így lesznek elér-
hetõek.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

E-SZEMÉLYIVEL A KÓRHÁZBAN IS
Közel 80 egészségügyi dolgozó válthatta ki hétfõn

új e-Személyi igazolványát a Jósa András Oktatókór-
házba kitelepült mobil kormányablakban. November
1-jétõl indul az Elektronikus Egészségügyi Szolgálta-
tási Tér, az ügyintézéshez és a betegellátáshoz pedig
szükséges számukra az új típusú azonosító okmány.

– Ismert az a tény, hogy az egészségügyi intézmé-
nyeknek november elsejétõl kötelezõ csatlakozniuk
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez.
Ahhoz, hogy itt, a kórházban is be tudjunk lépni a
rendszerbe és a betegek dokumentációival dolgozhas-
sunk, szükség van egy azonosítóra, ami az e-Szemé-
lyi igazolványon keresztül valósulhat meg. Minden
orvosnak, aki betegellátást fog végezni, illetve annak
a szakszemélyzetnek is, akik közvetlenül a betegellá-
tásban részt vesznek, azoknak van szükségük erre, hisz
ezáltal tudjuk a betegeinket nyomon követni és per-
sze, nagyobb betegbiztonságot is tudunk ezáltal biz-
tosítani – magyarázta dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató-
kórház fõigazgatója.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

HOGYAN KAPHATOM MEG A GYÓGYSZEREMET?
1. A receptet az orvos a számítógépén ugyanúgy kitölti

mint eddig.
2. Ezzel párhuzamosan a beteg kap egy úgynevezett

„felírási igazolást”, amin mindazok az adatok rajta
lesznek, amelyek eddig is szerepeltek a recepten.

3. A felírási igazolást ezt követõen magával viszi a be-
teg a gyógyszertárba. Ezt átadja a gyógyszerésznek
és – a kiadási igazoláson történõ aláírás után – meg-
kapja gyógyszerét. Abban az esetben, ha a betegnél
nincs ott a felírási igazolás, vagy elveszítette azt, de

megfelelõ személyazonosítóval igazolni tudja magát
(e-személyi, hagyományos személyi és a TAJ kártya),
felírási igazolás nélkül is kiválthatja a gyógyszerét.
Arra is lehetõség lesz, hogy ne a beteg maga, hanem
egy hozzátartozója kapja kézbe az orvosságot. Eb-
ben az esetben számára át kell adni a felírási igazo-
lást, és õ ennek a birtokában kiválthatja a gyógyszert.
(A hozzátartozó viszont, a beteggel ellentétben, fel-
írási igazolás nélkül nem válthatja ki a beteg gyógy-
szerét.)

Dr. Adorján Gusztáv, a Jósa András Oktatókórház
fõigazgatója volt hétfõn délelõtt az elsõ, aki a megyei

kormányhivatal mobil kormányablakában kézhez
kaphatta az e-személyijét

BARÁTKOZZUNK VELE: NYAKUNKON AZ E-RECEPT!
A TESZTIDÕSZAKOT KÖVETÕEN NOVEMBER ELSEJÉTÕL MÁR ÉLESBEN MÛKÖDIK

VILÁGSZÍNVONALÚ ESETKOCSI ÉRKEZETT
MÁRCIUSIG MINDET LECSERÉLIK AZ ORSZÁGBAN

Román István kormánymegbízott megnyitójában ki-
emelte, hogy Magyarország Kormánya az egészségügy
folyamatos fejlesztése mellett kötelezte el magát, és ez
megmutatkozik az eszközpark fejlesztésében, a munka-
vállalók munkakörülményeinek javításában egyaránt.

– Nekünk az egészségügy egésze egyaránt fontos, de
a mai jó alkalom arra, hogy a mentõszolgálat dolgozóira
irányítsa a figyelmet – hangsúlyozta. Ismertette, hogy a

kormány döntésének értelmében a jövõ évtõl kezdõdõ-
en a 2010 elõtti idõszakhoz viszonyítva csaknem meg-
duplázódik a mentõszolgálat éves költségvetése és 39,7
milliárd forintból gazdálkodhat a szervezet. 200 új men-
tõgépjármû állt, illetve áll szolgálatba az év végéig, és
folyamatosan cserélõdnek majd a mentést segítõ eszkö-
zök. A napokban pedig megjelent az új munkaruhák be-
szerzésérõl szóló tender is.

A közéleti személyiségek jelenléte is üzenet: a mentõ-
szolgálat fontos ügy. Az önkormányzat nevében Rákóczi

Ildikó képviselõ (balról a második) volt jelen

Képzett és mûvelt a szakembergárda a kocsikon

szinttel lejjebb lépnek és mentõautóként látják majd el a
lakosságot.

MINDEN ADOTT A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN

A nyíregyházi mentõállomáson jelenleg 9 mentõkocsi
teljesít szolgálatot, 1 rohamkocsi, 1 esetkocsi, 3 24 órás
mentõgépkocsi és 4 nappalos mentõautó, amelyek a me-
gyeszékhely és hét környezõ település ellátását biztosít-
ják, de a rohamkocsi az egész megyébe eljuthat. A most
kapott új jármû a legkorszerûbb típus. Dr. Korcsmáros Fe-
renc regionális igazgató hangsúlyozta, olyan eszközrend-
szere van, amely világviszonylatban megállja a helyét. De
szerinte gépjármû és eszköz nem elég ahhoz, hogy maxi-
málisan szolgálja a betegeket, ha nincs rajta képzett és
mûvelt szakember. Büszkén állította, hogy a megyében
és Nyíregyházán még ez is adott.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
október 24. napján (kedd) 14.00 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 érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iro-
dahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. To-
vábbi információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543)
ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

KITÜNTETTÉK
MARGÓCSY ISTVÁNT

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület
elsõ ízben 2009-ben Móricz Zsigmond ne-
velt fiának, Móricz Imrének adományozott
emlékplakettet. A következõ esztendõkben
is fontos szempont volt, hogy a kitüntetett
kapcsolódjon megyénk kulturális életéhez,
de munkásságát nem feltétlenül kötötték
Móricz személyéhez. Az egyesület idei ün-
nepségén dr. Margócsy István irodalomtör-
ténészt, kritikust, az ELTE nyugalmazott tan-
székvezetõjét jutalmazta.

A kitüntetett, a XVIII–XIX. századi ma-
gyar irodalom jeles kutatója köszönettel és
meglepetéssel fogadta a díjat. Mint mond-
ta: „Az irodalmi korszakok nem lezárt te-
rületek.” Valóban sok idõt töltött a klasszi-
kus magyar irodalommal, de gimnazista-
kora óta nagyrabecsüléssel és érdeklõdés-
sel olvasta Móricz mûveit.

ÚJRAOLVASNI MÓRICZOT

– Az utolsó 20–25 évben nagyon sok ér-
dekes új kezdemény indult, hogyan kell új-

raolvasni Móricz Zsigmondot, és nem ke-
vés tanulmány született, mely egészen más
szemszögbõl vizsgálja az írót, mint a szo-
cialista korszaknak nagyon ideologikus
monográfiái. Móricz-képünket radikálisan
átalakította – azt gondolom –, hogy meg-
jelentek hatalmas terjedelemben a naplói.
Az is köztudott, hogy még hatalmasabb
terjedelemben vannak a kiadatlan naplói.
Ezek a munkák a móriczi írásmûvészetet
és szemléletet egészen más megvilágítás-
ban mutatják, mint az iskolában tanultuk.
De nagy feltûnést keltettek a színpadi fel-
dolgozásban megszületõ pszichologizáló
házasságregényei is.

A Móricz Egyesület vezetõinek és tag-
ságának van információja további napló-
részletek kiadásáról, hiszen annak szer-
kesztõje Cséve Anna – egy korábbi kitün-
tetett –, a Petõfi Irodalmi Múzeum munka-
társa olykor-olykor hírt ad munkájáról. Az
újabb napló megjelenése további olvasó-
kat hozhat a Móricz életmû számára.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

ELSÖPRÕ CANTEMUS GYÕZELEM

Újabb elsöprõ sikert aratott a Nyíregyházi Cantemus
Kórus Cantemus Gyermekkara. Múlt héten csütörtökön
a lengyelországi Biesko-Bialában mérettették meg ma-
gukat a Xlll. Gaude Cantem nemzetközi kórusversenyen.
A 23 felnõtt-, ifjúsági és gyermekkar közül a cantemusos
lányok és karnagyuk összesen hat díjat hoztak el.

Lengyelországban mérettette meg magát a Nyíregyházi
Cantemus Kóruscsalád Cantemus Gyermekkara. 13. alka-
lommal rendezték meg a Gaude Cantem nemzetközi ver-
senyt a Nyíregyházával egyre szorosabb partnerségben
lévõ városban. Szabó Dénes, Kossuth- és Liszt-díjas kar-
nagy, a Nemzet Mûvésze kérdésünkre elmondta, a talál-
kozó elsõsorban a lengyel kórusoknak nagy kihívás, hi-
szen mindig õk vannak többségben a megmérettetésen.
Idén 23 kórusból 20 lengyel volt és csak 3 külföldi. Köz-
tük 2 cseh és 1 magyar, a Cantemus Gyermekkar. Az el-
múlt 13 év alatt négyszer a Bielsko-Biala-i kórus nyerte
meg a versenyt, most viszont magyar siker született.

BIZONYÍTOTTÁK NAGYSÁGUKAT

A lengyelországi eseményen dr. Ulrich Attila alpolgár-
mester is részt vett, aki elmondta, nagyon büszke volt a
nyíregyházi gyerekekre. Hozzátette, Szabó Dénes maxi-
mális elismerést érdemel, hiszen fantasztikus munkát vé-
gez és mindenhol bebizonyítja nagyságát kórusaival, bár-
merre is jár a világban.

LEGJOBB GYERMEKKAR, LEGJOBB KARVEZETÕ

A 23 kórusból mindössze 3 volt külföldi, ezért is nagy
dolog, hogy hat díjat is átvehetett a nyíregyházi kórus és
karvezetõjük. A Cantemus Gyermekkar megkapta a Gyer-
mekkari Kategória I. helyét, a legjobb gyermekkarnak járó

LENGYELORSZÁGBAN IS LETETTE NÉVJEGYÉT NYÍREGYHÁZA SIKERKÓRUSA

Zsûri különdíjat, a Legjobb Külföldi Kórus díját, a Kato-
wicei Zeneakadémia Nagydíját, a Nagydíjat, illetve Sza-
bó Dénes, Kossuth- és Liszt-díjas karnagy, a Nemzet
Mûvésze a Legjobb Karvezetõ különdíját is. (További rész-
letek: a Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsorában,
pénteken 18.25-tõl.)
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UTCA VISELI NEVÉT A REFORMÁTUS PÜSPÖKNEK
Sóstófürdõn, a református templom nyugati oldalán egy

belsõ csendes kis utca nyújtózik a templom elõtti parko-
lótól az Állomás utcáig. Ez a nem is oly rég még névte-
lenségbe burkolózott, s a településrésznek fõként vasár-
napokon óriási forgalmat bonyolító csendes kis utcája a
reformáció 500. évfordulóján felvette annak a Csiha Kál-
mánnak a nevét, aki mind a határon túl, mind az anyaor-
szágban és a diaszpórában élõ magyar reformátusság lel-
ki õrállója volt.

A Nyíregyháza-Sóstói Református Egyházközség pres-
bitériumának kezdeményezésére Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlése úgy döntött, hogy kérésünknek
megfelelõen nevet ad ez eddig névtelen kis utcának. A
névadó, Csiha Kálmán az anyaország számos gyülekeze-
tében hirdette az élõ Isten élõ igéjét, ébresztgetett, Isten
szeretetére, hazaszeretetre és nemzettudatra nevelt. Több
alkalommal járt a sóstói gyülekezetben és teljes hiteles-
séggel így tanított: „a nemzet csak úgy tud megmaradni,
ha Istenhez tér és befogadja az Evangéliumot”.

Õrállóul adtalak téged. (Ezékiel 3, 17) Ez az ószövet-
ségi ige olvasható Csiha Kálmán püspök nyughelyének
talapzatán a marosvásárhelyi temetõben. Ez így is volt,
hûségesen õrt állt igehirdetéseivel, szolgálataival Parti-
umban, Erdélyben, az anyaországban, a református egy-
házban, a világ 43 országába szétszóródott református
magyarság között és azok fölött Isten igéjével és Szent-
lelkével a szívében. Élete égõ fáklyakánt való önfeláldo-
zó szolgálat volt, küldetés még a hat éven át tartó bebör-
tönöztetése alatt is, melyben Krisztus szava vezérelte:
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak
titeket. ...” (Jn 15, 16).

KONCEPCIÓS PER ÁLDOZATA

Fõtiszteletû dr. Csiha Kálmán az Erdélyi Református Egy-
házkerület 44. püspöke, az Egyetemes Magyar Tanácsko-
zó Zsinat elsõ elnöke volt. 1929. szeptember 17-én szüle-

tett Érsemjénben. Iskoláit Érmihályfalván, Sárospatakon,
Debrecenben, Zilahon, Nagyváradon végezte. 1954-ben
Kolozsváron, az Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Inté-
zetben szerzett református lelkészi képesítést. Segédlel-
készként megszervezte az Arad-Gáj-i önálló egyházköz-
séget. 1957-ben egy koncepciós perben 10 év nehézbör-
tönre ítélik. Börtönéveit Kolozsváron, Marosvásárhelyen,
Szamosújváron és Zsiláván tölti. Bezárva is az a bizonyos-
ság vezérelte, hogy Istent kizárni nem lehet, õ gondot fog
viselni rá.

HITT A SZABADULÁSÁBAN

Mindig érezte, hogy Isten kiszabadítja, ezért öntudato-
san készült a szabadulásra és társaitól nyelveket tanult,
hogy késõbb ezeknek hasznát vehesse. Hat és fél év után,
általános amnesztiával szabadult. Ekkor látja elõször 6 éves
kislányát. Megpróbáltatásait, szenvedéseit rögzítette em-
lékirataiban, amelyek – jeles igehirdetéseivel együtt – csak
a rendszerváltás után jelenhettek meg nyomtatásban. 1975-
ben gyakorlati teológiából doktorál. Szolgálati helyei Arad-
Gáj, Gógánváralja, Marosvásárhely, Kolozsvár. Egyház-
építõ munkája során a Marosmenti egyházmegye espere-
sévé választják, majd az Erdélyi Református Egyházkerü-
let generális direktorává, 1990-ben pedig az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület püspökévé. Az építkezések és a
szórványmunka támogatása mellett a püspök nem feled-
kezett meg az egyházközségek látogatásáról sem. 1993-
ban elnyerte a Debreceni Református Teológiai Akadémia
díszdoktori címét.

A MAGYARSÁG VÁNDORPRÉDIKÁTORA

Nevének méltó megörökítése azonban mindenek fölött
igehirdetõi tevékenységéhez kapcsolódik. Korának egyik
legfelkészültebb és legtudósabb bibliamagyarázója volt,
prédikációi személyes erõvel hatottak. 2000 után püspöki
tisztségét letéve az egész Kárpát-medencei magyarság

igehirdetõjévé lett, és élete végéig több száz gyülekezet-
ben szolgált nemcsak egy-egy alkalom erejéig, hanem
egész hetes igehirdetés-sorozatokkal.

Titka és népszerûsége azonban nemcsak abban rej-
lett, hogy mindig átélt üzenetet mondott, hanem abban
is, hogy sosem akart más lenni, mint igehirdetõ. Üzenete
minden esetben a konkrét hallgatósághoz szólt, abban a
konkrét helyzetben, melyben õket látta. Egyszerre volt
pap és próféta. Mint pap, népe sorsát hordozta, mint pró-
féta, népe jövõjét kereste. A 2004 decemberében tartott
tragikus kimenetelû népszavazás után, mikor az anyaor-
szág állampolgárai közönyösségükkel elvesztegették er-
kölcsi jogukat arra, hogy anya-országnak nevezzék ma-
gukat, mert rettentõ mostoha-anyának bizonyultak, még
nagyobb igyekezettel járta Magyarország gyülekezeteit.
Üzenete egyértelmû és világos volt. Csiha Kálmán a
magyarság vándorprédikátora lett. Ez a minõsítés – régi
idõkbe visszatekintve is – csak azokat illette, akik tudták
és gyakorolták, hogy lelki-szellemi, politikai-földrajzi
szétszórtságban élõ népüket újra és újra fel kell keresni-
ük, illetve a vigasztalás és remény evangéliumát kell hir-
detniük. 10 évvel ezelõtt, 2007. november 7-én hunyt el
Marosvásárhelyen. Életéért és szolgálataiért is legyen Is-
tené a dicsõség.

ÜNNEPSÉG JÖVÕ SZOMBATON

Hosszú éveken át végzett anyaországi szolgála-
tairól emlékezünk meg hálás szívvel azon az ün-
nepségen, melyet a Nyíregyháza-Sóstói Református
Egyházközség 2017. október 28-án szervez a sóstói
Millenniumi Református Templomban. A 11 órakor
kezdõdõ istentiszteleten emléktáblát avatunk a név-
adó püspök emlékére. Ez az ünnepség gyülekeze-
tünkben egyben a reformáció 500. évfordulójának
záróeseménye is lesz.

Nt. Kósa László, református lelkész
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LEENANE SZÉPE, AKI CSÚNYA
A kortárs dráma „csodagyerekének” tartott McDonagh

27 évesen írt remekmûvét, a Leenane szépét állítja színre
Göttinger Pál, a Móricz Zsigmond Színház fõrendezõje.

Az ír–angol szerzõ Alhangya, Párnaember, Vaknyugat
címû darabját már láthattuk teátrumunkban, a mozi ked-
velõi az Erõszakikat is megtekinthették Colin Farrell-lel a
fõszerepben. Megannyi megrázó, ugyanakkor felejthetet-
len élmény. Vajon mit tartogat számunkra ez a csak keve-
sek által ismert, elõször 1996-ban játszott dráma? – kér-
deztük a rendezõtõl.

SZERETET ÉS GYÛLÖLET

– Pályám eleje óta érdekelnek az olyan történetek, ahol
a feltétel nélküli, odaadó szeretet és a gyûlölet egyaránt
jelen van, a tragikus se veled, se nélküled kapcsolatok. Eb-

ben a darabban anya és lánya
csak együtt tudnak élni, miköz-
ben pokollá teszik egymás éle-
tét. Azért is érdekelt Martin
McDonagh mûve, mert sok-
ban hasonlít a valóságos em-
beri viszonyokhoz, s bizonyos
vagyok benne, hogy minden
nézõ ugyanezt érzi majd. A
darab választása során persze
az is fontos szempont volt,
hogy a nagyszínpadon egy
sokszereplõs elõadás megy
majd ugyanabban az idõben,
ezért egy jól „kiosztható”, kis

létszámú kamaradarabot kellett színre vinni. Bár nincs ben-
nem kortárs drámával kapcsolatban „apostoli” hivatástu-
dat, de nagyon szeretem, ha a közönség nem tudja eleve,
mi lesz a darab vége. Az általam rendezett „mai” mûveket
csak nagyon kevesen ismerik még, így a nézõk „mennek”
a történettel, érdeklik õket a fordulatok, izgulnak, mi lesz a
vége, s ezt én nagyon kedvelem.

BOMBASZTIKUS MEGOLDÁSOK

Mint Göttinger Pál elmondta, a szerzõ hatalmas em-
berismerettel rendelkezik. Bár McDonagh darabjai elsõ-

sorban a bombasztikus megoldások, az erõszaknak már-
már karikatúraszerû ábrázolása miatt lettek híresek, de sok
gyengédség is található bennük, kiszolgáltatottság, fájda-
lom. Ugyanakkor nem tud olyan sötét lenni a történés, hogy
ne lenne mégis nagyon vicces. Roppant szórakoztató írás-
mûvek is ezek. Leenane egy nyugat-írországi falucska, a
három létezõ fjord egyikének a partján helyezkedik el. Az
isten háta mögöttiségnek a szimbóluma; hegyek veszik kö-
rül, nehezen megközelíthetõ, a tenger felõl nyitott, de a
többi településtõl elzárt. A gyengédséget leszámítva a sze-
retet minden jelét mutatja anya és lánya, akiket Pregitzer
Fruzsina és Kuthy Patrícia alakít. Ragaszkodnak egymás-
hoz, számíthatnak a másikra, vagyis minden adva van, ami
miatt nagyon jónak kellene lenni a kapcsolatuknak, mégis
pokoli dolgok származnak a bezártságuk miatt. A negyven-
éves „lány” aggódik, hogy az életben rá már semmi jó nem
vár, a hátralévõ élete az anyja ápolásával fog eltelni, az
idõs asszony pedig azt érzi, az õ élete véget ért. Ez a hely-
zet mindkettõjükbõl a legrosszabbat hozza ki.

– Egyre komolyabban felmerül annak az esélye, hogy a
lány kitörhet ebbõl a helyzetbõl, de hogy ez hogyan ala-
kul a késõbbiekben, ezt nem mondom el – folytatta a fõ-
rendezõ. – Van a darabban helyzetkomikum, de elsõsor-
ban nyelvi természetû humorral találkozunk benne. A kis
falu lakossága is komikus, amihez még hozzájárul a szó-
beli és tettleges kegyetlenség mindennapossága, abszur-
ditása. Pedig ezek az emberek nyugalomban is élhetné-
nek, ha nem akarnának mindenképpen változtatni! Nem
szoktam tanulságokat megfogalmazni, de ha olyan ember
ül majd be a nézõtérre, aki úgy érzi, a szüleivel vagy a
gyermekeivel szemben lelkileg van valami tartozása, az
biztosan fog találni ismerõsöket a darabban. Bizonyára
olyanok is lesznek, akik rájönnek, hogy õk maguk is mi-
lyen kicsinyesek sokszor, s jót nevetnek majd rajta.
Nagyidai Gergõ és Martinkovics Máté játszik még az elõ-
adásban. Premierje november 17-én, pénteken 19 óra 30
perctõl lesz a Krúdy Kamarában.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Már próbálják a Leenane szépe címû darabot, képünkön Pregitzer Fruzsina, Kuthy Patrícia és Göttinger Pál

Göttinger Pál
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

P Á L Y Á Z A T O T  H I R D E T
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: beosztott mérnök, közlekedési szakterület.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõ).
                                  
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 224/2017. (IX. 28.) szá-
mú határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik a város közlekedésének fejleszté-
sével kapcsolatos feladatok ellátásában. Közremûködik az önkormányzati és nem
önkormányzati szervekkel közös pályázatok elõkészítésében. Részt vesz tervpályá-
zatok összeállításában. Önkormányzati beruházásban megvalósuló fejlesztések kap-
csán részt vesz tervegyeztetéseken, szakhatósági bejárásokon és egyeztetéseken,
beruházás munkaközi koordinációin. Segíti a közlekedésmérnök munkáját.

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

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építõmérnöki diploma.

Elõnyt jelent: minimum 3 év szakmában eltöltött gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás,

– problémamegoldás, kommunikációs készség, objektivitás, írásbeli kifejezõ készség,
– jármûvezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, a

fõbb tantárgyak felsorolásával,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl

szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismer-

hetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2017. december  1-jével
betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás me-
nedzsment munkatársa nyújt a 06-42/524-567 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erõ-
forrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu

– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 22., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Vasas nõi röplabdamér-
kõzés közvetítése

Október 20., péntek 16.30 Continental
Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–Tö-
rökbálint kosárlabda-mérkõzés
Október 21., szombat 17.00 Con-
tinental Aréna, Fatum Nyíregyháza–
Vasas nõi röplabdamérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

NÉGYEZER NÉZÕ
Megyei rangadót rendeztek a lab-

darúgó NB II-ben. A Nyíregyháza
Spartacus a Kisvárdát fogadta, több
mint négyezer nézõ elõtt! A találkozó
nagy csatát igen, gólt azonban nem
hozott. A Szpari jelenleg hetedik a ta-
bellán, és a hétvégén Siófokra látogat.
Az együttes számára egy sûrû hét kez-
dõdik, mivel Csornán Magyar Kupa
mérkõzést játszik október 25-én, majd
a Csákvár érkezik a Városi Stadionba
október 29-én.

GOLFÉRMEK
Junior, felnõtt, mid amatõr, szenior és

profi válogatottak hatfõs csapatai között
tartotta a Magyar Golf Szövetség a sze-
zonzáró kétnapos versenyét. A nyíregy-
házi Závaczki Bálint egyéniben és a ju-
nior csapat tagjaként is a dobogó legfel-
sõ fokára állhatott három alkalommal is.
A csapat bruttó, a csapat nettó mellett a
teljes, profikkal megtûzdelt mezõnyt
utasította maga mögé Bálint, élete leg-
jobb eredményét produkálva -1, illetve
-5-ös ütésszámot elérve.

KEMPO
Szegeden rendezték a Délvidék

Kupa kempoversenyt, ahol eredménye-
sen szerepeltek a nyíregyházi Tai Qi SE
versenyzõi. Sokszor több számban is
dobogóra léphettek Miló András nagy-
mester tanítványai. A legsikeresebb
Vaskó Dániel volt, aki elsõ helyezett lett
fegyveres és pusztakezes katában, il-
letve semi contactban is, de Vaskó Dá-
vid, Lõrinc Lotti, Galyas Regina, Né-
meth Mirjam, Mikula Judit és Vaskóné
Gönczi Mariann is eredményes volt.

SELEJTEZÕ
A Magyar Birkózó Szövetség után-

pótlás Országos Területi Bajnokságát
idén Szerencsen rendezték meg. A
Nyírsport SE 7 versenyzõt nevezett a
regionális megmérettetésre, ahol eldõlt,
kik indulhatnak az országos bajnoksá-
gon. A gyermek II korcsoportban Ma-
ros István aranyéremmel zárt, míg Ma-
ros Martin a dobogó 2. fokára állha-
tott. Oláh Márton, Nagy Levente,
Gönczi Tamás és Ónodi Szabolcs is to-
vábbjutott az országos bajnokságra.

4238!

AZ ELSÕ HAZAI BAJNOKI

Jól sikerült a bajnoki rajt a Fatum Nyír-
egyháza számára. A nõi röplabdások 3–0-
ra gyõztek a Palota otthonában. Szomba-
ton a Vasas érkezik a Continental Aréná-
ba.

Kezdésnek tökéletes volt. A Fatum Nyír-
egyháza magabiztosan gyõzte le a nõi röp-
labdabajnokság elsõ fordulójában a Palo-
tát. Szombaton biztos, hogy nehezebb dol-
guk lesz a hölgyeknek, ugyanis a Vasast
fogadják az elsõ hazai meccsen. A fõváro-
siak kerete alaposan megváltozott a nyári
szünetben, így nehéz felkészülni belõlük.
A szakmai stáb azonban úgy véli, nem is
most kell még jól játszani, hanem majd a
bajnokság második szakaszában.

– Az elsõ körben a legfontosabb, hogy
az elsõ háromban legyünk, az érdemi rész
majd januárban kezdõdik, így nem tekint-
hetõ értékmérõnek a szombati összecsapás.
Nehéz volt feltérképezni a Vasast, csak a
felkészülési meccsbõl, illetve az MTK elle-

ni találkozójukból tudunk információkat
szerezni – mondta Horváth András veze-
tõedzõ.

Az angyalföldiek szintén magabiztos
gyõzelemmel rajtoltak. 3–0-ra verték az
MTK-t, és úgy tûnik, Jókay Zoltánnak sike-
rült ismét jó csapatot építenie. Új légiósok
érkeztek a piros-kékekhez, rajtuk kívül pe-
dig fõleg saját nevelésû játékosok alkotják
a keretet. A nyíregyháziak abban bíznak,
sikerül a Vasast is legyõzni.

– Sokat dolgoztunk a nyári szünetben,
és úgy érzem, egy jó csapat alakult ki, így
gyõzelmet várok a Vasas elleni meccsen –
mondta Tóth Fruzsina.

A fiatal liberó és Villám Lilla a válogatott
tagjaként az EB-n is részt vett. A Fatumban
több olyan játékos is van, aki szerepelt a fõ-
városiaknál, számukra külön pikáns lehet az
összecsapás. A nyíregyháziaknál Josefina
Fernandez még nem tért vissza Argentíná-
ból, az ütõ október végén érkezik. A Vasas
elleni meccs szombaton 17 órakor kezdõdik.

A MEVZA Kupában már játszott hazai környezetben a Fatum Nyíregyháza. Most a
bajnokságban is bemutatkozik a csapat

JEGYZET

„Nem találtam parkolót. A világ vé-
gén kellett megállnom, lemaradtam va-
lamirõl?” – mondta az egyik Szpari-szur-
koló múlt vasárnap levegõ után kapkod-
va. Látszott, hogy sietett, de a kezdõ síp-
szó elõtt mégsem foglalhatta el helyét a
Városi Stadionban. Nemcsak parkoló
nem volt a Kisvárda elleni meccs elõtt,
de a pénztáraknál is kígyózott a sor. So-
kan voltak kíváncsiak a megyei derbire,
összesen 4238-an. Rekord az õsszel.

És rekord az egész fordulóban. De
nemcsak az NB II-ben, hanem az NB I-
ben is! A Puskás Akadémia–Ferencváros
találkozót ezerrel kevesebben látták, az
átlag nézõszám pedig 1845 volt, azaz a
Szpari meccsén több mint kétszer annyi-

an voltak, mint az élvonalbeli mérkõzé-
seken átlagban. És bár gólt nem láthattak
a nézõk, a hangulat fantasztikus volt.

Persze ez a szám még mindig nagyon
messze van a kilencvenes évek eleji tíz-
ezres, és még messzebb a nyolcvanas
évek húszezres nézõszámától, de talán
ismét elkezdõdött valami. A nézõtér
ugyanis tele volt fiatalokkal, gyerekek-
kel, nõkkel, családokkal. Készültek a
szelfik, büszkén osztották a diákok a
közösségi portálokon: én is itt vagyok!
Nyíregyháza bizonyította, legyen szó
bármelyik osztályról, bármilyen csapat-
ról vagy helyezésrõl, a városban szere-
tik a focit!

(Szerzõ: Dankó László)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 21., szombat 19.00 Sherlock Holmes – A sá-
tán kutyája, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad
Október 24., kedd 9.30 A kék pék, Tarzan bérlet,
MÛvész Stúdió
11.00 A kék pék, Tom és Jerry bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Simor bér-
let, Nagyszínpad
19.00 A csemegepultos naplója, Bérletszünet, Krúdy
Kamara
Október 25., szerda 9.30 A kék pék, Törpapa bérlet,
MÛvész Stúdió
11.00 A kék pék, Vízipók bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Diótörõ herceg, Csõrike bérlet, Nagyszínpad
Október 26., csütörtök 10.00 Diótörõ herceg, Hófe-
hérke bérlet, Nagyszínpad
14.00 Diótörõ herceg, Hókuszpók bérlet, Nagyszín-
pad
19.30 A név: Carmen, Bozóky kamara bérlet, MÛvész
Stúdió
Október 27., péntek 10.00 Diótörõ herceg, Csipkeró-
zsika bérlet, Nagyszínpad
14.00 Diótörõ herceg, Dumbó bérlet, Nagyszínpad
19.30 A név: Carmen, Ruttkai kamara bérlet, MÛvész
Stúdió

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Dr. Vinnai Gyõzõ (Sz-Sz-B megye 2.
számú vk. országgyûlési képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. október 25.,

15.30–17.00 óráig.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.,

Választókerületi Iroda.

SZALAGAVATÓK ÚJRA AZ              -N

AEROBIK. A Kertvárosi Közösségi Ház aerobik foglal-
kozást hirdet. Helyszín: Kertvárosi Közösségi Ház (Prága
u. 7.). Idõpont: péntekenként 15.00–16.00 között. Jelent-
kezni lehet a 42/342-213-as számon, személyesen a hely-
színen vagy e-mailben a kertvaros@vacimuv.hu címen.

ÉLNI NÉLKÜLE 1-2. Az Élõ Irodalom – Élõ Könyv Mû-
hely antológiájának bemutatója október 20-án 16.30-tól
a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. A kötetet
bemutatja: Szilágyi Sándorné.

FARKAS ÉS RÓKA... A Burattino Bábszínház elõadásai:
október 21-én 16.00: Farkas és róka a lakodalomban. 22-
én 10.00: Az elásott kincs (Vitéz László). Helyszín: Korzó
Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA. Október 24-én 14.00: Klíma-
változás és fenntarthatóság. Elõadó: dr. Kiss Ferenc, álta-
lános rektorhelyettes. Helyszín: Római Katolikus Plébánia
és Társszékesegyház.

REFORMÁCIÓ A TIRPÁKOK KÖRÉBEN címû tanulmány-
kötet bemutatója október 24-én 17.00 órától a Móricz Zsig-
mond könyvtár kamaratermében. A kötetet bemutatják: Sza-
bó Sarolta, a szerkesztõ, dr. Kovács László Attila igazgató
lelkész, dr. Reszler Gábor ny. fõiskolai tanár.

MÛVÉSZET- ÉS MESETERÁPIA – Keijzerné Stekler An-
géla elõadása október 24-én 17.00 órától a Városmajori
Mûvelõdési Házban.

ÖNVÉDELMI OKTATÁS. A Kertvárosi Közösségi Ház ön-
védelmi oktatást hirdet nemre és korra való tekintet nél-
kül. Vezetõ: Miló András Sifu. Helyszín: Kertvárosi Kö-
zösségi Ház (Prága u. 7.). Idõpont: kedden és csütörtökön

A Nyíregyházi Televízió folytatja a már több mint egy évtizedes hagyományát: ezúttal is teret ad a középiskolások
látványos szalagavatós produkcióinak. Az elsõ adást, a kölcseysek táncát október 21-én, szombaton 20.30-tól lát-
hatják, majd ismétlésben pedig vasárnap reggel és este, valamint szerdán este.

INGYENESEN ÁTVIZSGÁLJÁK

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelõ-
zési Bizottság együttmûködõ partnereivel 2017. októ-
ber 21-én 10–16 óráig közlekedésbiztonsági családi
napot szervez a Nyír Plaza bevásárlóközpontban és
parkolójában. A közös akció célja, hogy segítsék a
jármûvezetõk õszi-téli átállását.

„KOSSUTH CÍMERT AKARUNK!”
A Jósa András Múzeum október 23-án 12.00–17.00

óráig hazai és nemzetközi írók, költõk tollából meg-
énekelt versekkel átszõtt történelmi utazásra hívja Önt
és kedves családját. Az ünnepi program során az ese-
ményeket korabeli fegyverbemutatóval, interaktív nyo-
mozós játékkal és a szabadságot jelképezõ madárka
elkészítésével idézzük fel. Az ünnep kezdetén a múze-
um bejáratát õrzõ oroszlánok mellett megyénk hõseire
emlékezve 52 mécsest gyújtunk, amely mellé a nap
folyamán mindenki folyamatosan elhelyezheti a saját
mécsesét. Ünnepelje velünk a szabadság napját!

SZAVAZZATOK RÁM!

A szallas.hu az Év Szállása és az Év Turisztikai Tele-
pülése mellett idén szeretné megtalálni az Év Turiszti-
kai Attrakcióját is. A lehetséges gyõztesek között pe-
dig a Nyíregyházi Állatpark is szerepel! A nyíregyhá-
zi nevezetesség jelenleg elsõ helyen áll a sorban, több
mint kétezer voksot már bezsebelt, maga mögé utasí-
totta a keszthelyi Festetics-kastélyt, az Aggteleki csepp-
kõbarlangot, a Miskolctapolcán található Barlangfür-
dõt és az egri várat is. Ez még nem a végleges ered-
mény, a sorrend bármikor változhat, szavazzanak a
Nyíregyházi Állatparkra a www.blog.szallas.hu/
keressuk-az-ev-turisztikai-attrakciojat/ weboldalon.

14.45–15.45 között. Érdeklõdni lehet a 42/342-213-as szá-
mon, személyesen a helyszínen vagy e-mailben a kertva-
ros@vacimuv.hu címen.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: Amerikából jöttem –
Sipos László, Forster-érmes fotográfus kiállítása és elõadása
Kalandozások a Niagarától az Iguazúig címmel október
26-án 15.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

A BESSENYEI TÁRSASÁG következõ programja: Felejtés
és megbocsátás. Kováts Judit Megtagadva és Elszakítva c.
regényei nyomán beszélgetés a szerzõvel október 26-án
16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ október 27-én 16.30-tól a
Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Vendég:
Vári-Fábián László. Beszélgetõpartner: Babosi László.

SZÉPKORÚAK KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁSA a Váci Mihály
Kulturális Központban. Megtekinthetõ: november 5-éig.

FÉNYKÉPEK SÓSTÓRÓL. Boros György fotómûvész,
Fényképek Sóstóról címû tárlata látható a Sóstói Múze-
umfalu Pálinkaházában. A kiállítás november 30-áig te-
kinthetõ meg.

IKONOK „Festett teológia” – Varga Tarzíciusz Mester
kárpátaljai képzõmûvész és tanítványainak kiállítása lát-
ható a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõis-
kolán. Megtekinthetõ: október 31-éig, 10.00–17.00 óráig.

RESTAURÁTOROK MÛHELYTITKAI II. címmel kiállí-
tás nyílt a Jósa András Múzeumban. A tárlat megtekinthe-
tõ: december 1-jéig.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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LUTHER MÁRTON
NYÍREGYHÁZI EMLÉKEZETE 1.

A nyíregyházi evangélikus egyház
a kezdetektõl hûséges õrzõje és ápo-
lója a Luther Márton által elindított re-
formáció örökségének. Az 500. évfor-
duló felé közeledve tekintsük át, hogy
az idõk folyamán hogyan õrizték a
nagy reformátor emlékét.

Luther Márton születésének 400. év-
fordulója alkalmából, 1883. november
11-én nemzetiszínû lobogókat helyez-
tek el az evangélikus egyház épülete-
in, míg a templomot virágokkal és zöld
gallyakkal díszítették. A délelõtti tót
nyelvû istentiszteletet Barthalomaei-
desz János esperes, míg a magyar nyel-
vût Farbaky József tartotta. Az utóbbi
„különösen népes és fényes volt”, azon
megjelent a „városi összes intelligen-
cia is”. E „történeti nevezetességû nap,
amely Luther Márton születése által
örökké nagy és nevezetes lesz a protestantizmus s az
ezzel új irányt vett általános felvilágosodás és közmû-
velõdés történetének lapjain, méltóan lett megülve és
ünnepelve Nyíregyházán, a protestánsság ez életerõs
fészkében” – foglalta össze az ünnepet a Nyírvidék tu-
dósítója.

Ötven évvel késõbb nem felejtkeztek el Luther szü-

letésének 450. évfordulójáról sem.
Ebbõl az alkalomból az összes hely-
beli középiskola evangélikus tanulói
számára ünnepséget rendeztek a gim-
názium dísztermében. A mûsor köz-
énekbõl, szavalatokból és Luther éle-
tét ismertetõ vetítettképes elõadásból
állt, ez utóbbit Máczay Lajos vallás-
tanár tartotta. E jeles alkalmat össze-
kötötték a gimnázium udvarának új-
rafásításával: Geduly Henrik püspök,
a kormányzótanács több tagjának és
a tanári kar jelenlétében emlékfákat
ültettek el. Kiemelt helynek számított
a tornaterem elõtti terület, ahová egy-
egy Luther- és Kossuth-tölgyet ültet-
tek, míg a többi helyre 27 platánju-
hart helyeztek el az iskola diákjai,
amelyeket történelmi és közéleti
nagyságokról neveztek el, illetve egy-

egy emléktáblácskával jelöltek meg.
A reformáció emléknapja alkalmából tartott évenkénti

megemlékezések visszatérõ részei voltak a Luther Már-
ton alakját idézõ versek, énekek, úgymint az Erõs vár a
mi Istenünk, vagy a Luther éneke.




