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HAJLÉKTALANELLÁTÁS.
Október 15-étõl tilos
életvitelszerûen az
utcán élni, miután
hétfõtõl életbe lépett
egy új jogszabály.ÖRÖKBEFOGADÁS
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ZÖLD IRODAHÁZ

7
KÖZGYÛLÉS.
A múlt csütörtöki köz-
gyûlésen a képviselõk
döntöttek többek között
az intelligens gyalogos-
védelmi rendszerrõl is.

HAMARABB JELENIK MEG A NAPLÓ

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Nyíregyházi Napló következõ száma
a hosszú hétvége miatt (november 1–4.) nem a megszokott módon, november
másodikán, pénteken, hanem október 31-én, szerdán jelenik meg. Ha a terjesz-
téssel kapcsolatban bármilyen észrevételük, problémájuk lenne, keressenek min-
ket bizalommal a 06-42/411-883-as telefonszámon, vagy írjanak e-mailt az
info@nyiregyhazitv.hu címre. Köszönjük, hogy hétrõl hétre velünk tartanak! Ezzel
együtt szeretnénk tisztelettel figyelmükbe ajánlani, hogy kezdõdik a téli idõszá-
mítás, 2018. október 28-án, vasárnap hajnalban 3.00 órakor 2.00 órára kell vissza-
állítani az órát.

ELHELYEZTÉK A BUJTOSI USZODA ALAPKÖVÉT

Egy 50 méteres versenymedence és egy 25 méteres
tanmedence is lesz az új nyíregyházi, belvárosi uszo-
dában (címlapképünkön a látványterv). A komplexum
építése elkezdõdött a Continental Aréna mellett. A be-
ruházás 2,5 milliárd forintba kerül, és a tervek szerint
2019 õszére készül el a létesítmény – hangzott el az
idõkapszula-elhelyezési sajtóeseményen, múlt hét pén-
teken.

Nyíregyháza vízilabdát és úszást szeretõ közösségé-
nek régi álma, hogy modern környezetben sportolhas-
sanak az év minden napján. Bár a sóstói 50 méteres
medence mindig is a megyei vízilabdázás és úszás böl-
csõje marad, mégis mindenki örömmel fogadta a hírt,
hogy megépül a Bujtosi Uszoda a Continental Aréna
szomszédságában.

A tervek szerint egy 50 méteres, 10 pályás verseny-
medence mellett egy 25 méteres tanmedence és egy
250 férõhelyes lelátó is a komplexum része. Az elmúlt
hónapokban Magyarországon több uszoda építése kez-
dõdött.

VÍZILABDA ÉS ÚSZÁS
Nyíregyházán komoly hagyománya van az úszósport-

nak, a most épülõ új uszoda pedig segíti a vízilabda után-
pótlás-nevelést is. A létesítmény alkalmas lesz hazai és
nemzetközi, regionális felnõtt és utánpótlás vízilabda-
mérkõzések, úszó- és szinkronúszó-versenyek, edzõtábo-
rok megrendezésére. A beruházás emellett a helyi lako-
sok számára is új sportolási lehetõséget teremt, de az is-
kolai úszásoktatást is segíti.

SPORTOS CENTRUM
Az építkezést már sok egyéb beruházás elõzte meg az

építendõ létesítmény környezetében. – Ezekbõl például a
közmûberuházásokat emelném ki, melyek közül legfon-
tosabb a csapadékvíz-elvezetés volt, hiszen a tervezésnél
már az uszodát is figyelembe vettük. 2x2 sávosra bõvítet-
tük a Szegfû utcát, így a Continental Aréna, a márciusban
átadott Városi Jégpálya és a most megvalósuló Bujtosi
Uszoda is jól megközelíthetõ. A beruházás elindult, és
reméljük, jövõ év szeptemberére el is készül a létesítmény

– mondta köszöntõjében dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere, aki megköszönte dr. Szabó Tündének is a
fejlesztés megvalósulásában nyújtott segítségét.

MINDENKI TANULJON MEG ÚSZNI

Minden bizonnyal szívesen használt volna egy ilyen
modern létesítményt olimpikon korában Nyíregyháza or-
szággyûlési képviselõje. Az Emberi Erõforrások Miniszté-
riumának sportért felelõs államtitkára a helyi beruházás
jelentõségének méltatása mellett országos kitekintést is
adott.

– A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Programot is
elindítottuk országszerte, melynek keretében tanuszodák,
tornatermek és tantermek (TTT) valósulnak meg. Ezzel
együtt biztosítjuk, hogy minden család biztonságban tud-
hassa a gyermekét. Talán egyetlen olyan sportág ugyanis
az úszás, amelynek a nem tudása életveszélyt is okozhat,
ezért az a célunk, hogy 10 éves korra mindenki tanuljon
meg úszni – mondta dr. Szabó Tünde.

(Folytatás a 3. oldalon.)

10 EMLÉKEZÉS

1956 HÕSEI.
Múlt hét pénteken kez-
dõdtek az 1956-os for-
radalom és szabadság-
harc tiszteletére szerve-
zett megemlékezések.
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„CSALÁDBARÁT ÖNKORMÁNYZAT
2018” DÍJAT KAPOTT NYÍREGYHÁZA
Akkor családbarát egy település, ha több

generáció békés együttélését teszi lehetõ-
vé – mondta Novák Katalin, család- és if-
júságügyért felelõs államtitkár múlt pénte-
ken, a Nagycsaládosok Országos Egyesü-
lete (NOE) Családbarát önkormányzat dí-
jának átadóján az Országházban, ahol
harminc település kapta meg az elisme-
rést, köztük Nyíregyháza is. A díjat Jászai
Menyhért alpolgármester vette át Kardosné
Gyurkó Katalin elnöktõl. (Részletek jövõ
héten.)

ÁLLATI PROGRAMOK
Október 13-án rendezték meg a

Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola és
Óvodában az Állatok Világnapját. Ál-
lati bemutatót is tartottak, pitonnal,
egerészölyvvel és vadászgörénnyel is-
merkedhettek meg a gyerekek.

MÓRICZ-EMLÉKPLAKETT
A Móricz Zsigmond Kulturális Egye-

sület Móricz Zsigmond-emlékplakettjét
az október 17-ei ünnepélyes átadón
Végh Balázs Béla partiumi irodalomtör-
ténész, mûfordító, egyetemi oktató kap-
ta. A díjat a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtárban adták át.

SZÉCHENYIS VETÉLKEDÕ
Pénztártörténeti vetélkedõt tartottak

a 100 éves Széchenyiben. A Nyíregy-
házi Szakképzési Centrum intézményé-
ben hét középiskola csapata versengett.
A diákoknak különbözõ fizetõeszközö-
ket kellett felismerniük. A megmérette-
tés legjobbjai a zays diákok lettek.

KATUS NYÍRSZÕLÕSÖN
Tornaórával kezdõdött a csütörtök

reggel a Szõlõskerti Tagintézmény diák-
jainak. Katus Attila tartott zenés tornát,
megmozgatta a kicsiket és nagyokat egy-
aránt, majd életmódtanácsokat is adott,
többek között az egészséges táplálko-
zásról és a mozgás fontosságáról.

NYUGDÍJAS-TALÁLKOZÓ
Nyugdíjas-találkozót szervezett a

megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság, a Nyíregyházi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség és a Nyíregyházi Hi-
vatásos Tûzoltóparancsnokság. A ren-
dezvény célja a hagyományápolás és
az emlékek felelevenítése volt.

ÕSZI-TÉLI ÁTÁLLÁS
Idén is megrendezte a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Baleset-megelõzési Bizottsága
a jármûvezetõk õszi-téli átállását se-
gítõ akcióját a Nyír Plaza parkolójá-
ban, ahol a gyerekeket motorszimulá-
tor és kirakójátékok is várták.

SZELLEMI VETÉLKEDÕ
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége

által szervezett szellemi vetélkedõn nyír-
egyházi siker született. A Dialóg Nyug-
díjas Egyesület csapata, dr. Szõke
Lajosné, Héczei Józsefné és Erdélyi Ta-
más, Kardos Lászlóné klubvezetõ kísé-
retében elsõ lett a Játékos agytornában.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán buzdított a névválasztásra

AFS CSEREDIÁKOK
A napokban 7 thaiföldi vendég ér-

kezett az AFS Magyarország cseredi-
ák programja által Magyarországra,
hogy megtapasztalják azt, mi vár a
thaiföldi cserediákokra, ha hazánkat
jelölik meg célországnak. 4 napot töl-
töttek Nyíregyházán.

MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁG
A RINOCÉROSZBÉBI NEVÉT

Lezárult a szavazás, Csülök lett a neve
a Nyíregyházi Állatpark rinocéroszbébi-
jének. Az állat 16 hónap után, szeptem-
ber 26-án született és Nyíregyháza pol-
gármesterének közbenjárásával Orbán
Viktor fogadta örökbe. A miniszterelnök
szavazást indított múlt hét pénteken a kö-
zösségi médiában, így mindenki részt ve-
hetett a bébi nevének kiválasztásában.

Magyarországon elõször a Nyíregyhá-
zi Állatparkban született indiai páncélos
rinocérosz. Orbán Viktor miniszterelnök
– elfogadva a felkérést – örökbe fogadta a
bébit. Ezután gondoskodott a kicsi névadá-
sáról, hivatalos közösségi oldalán orszá-
gos szavazást indított.

RENGETEGEN LÁTTÁK

A lehetõségek között ott volt a Fülig
Jimmy és a Chico is, s mint a kormányfõ
szellemesen megjegyezte: ezúttal nem kell
kétharmad a döntéshez... A szavazás hét-
fõn lezárult és a Csülök név nyert hatal-
mas fölénnyel. Érdemes megjegyezni, mert
ez is Nyíregyházára irányította a figyelmet,

hogy a névválasztásra buzdító videót kö-
zel félmillióan látták!

A CSÜLÖK NYERT

– Lezárult hát a szavazás, köszönöm,
hogy ennyien részt vettetek benne. Elsöp-
rõ többséggel a Csülök név gyõzött. Ke-
resztapaként azt fogom tehát javasolni a
nyíregyházi állatkertnek, hogy az általam
örökbefogadott kis rinocérosz Rejtõ Jenõ
egyik hõse után a Csülök nevet kapja. Ked-
ves Csülök, remélem, mihamarabb szemé-
lyesen is találkozunk. Viszlát, Nyíregyhá-
zán! – osztotta meg Orbán Viktor hivata-
los közösségi oldalán.

ÖRÖMTELI VISSZHANGJA VOLT

A Nyíregyházi Állatpark dolgozói na-
gyon örülnek a választott névnek, utólag
elárulták, hogy õk is ezt szerették volna
adni a bébinek. – 2015 õszén egy jótékony-
sági akció keretén belül járt a Nyíregyházi
Állatparkban a miniszterelnök úr és töb-
bek között eljutott a Délkelet-Ázsia házba
is, ahol meglátta a páncélos rinocéroszo-
kat, amik tényleg a Föld legritkább állatai.
A gondozók meséltek neki errõl a külön-
leges állatról, s ez a beszélgetés jutott eszé-
be a kollégáimnak, amikor megszületett a
pici rinó, és úgy gondolták, meg kellene
próbálni az örökbefogadást. Polgármester
úr intézte el ezt a dolgot és amennyire én
tudom, nagy örömére mindenkinek, nagy
visszhangja volt a miniszterelnökségen,
örömmel vették a felkérést – nyilatkozta
kérdésünkre Gajdos László, a Nyíregyhá-
zi Állatpark igazgatója. A bébit a látoga-
tók mindennap 11 órától 13 óráig tekint-
hetik meg a Zöld Piramis nagytermében.

(Szerzõ: Kanócz Rita)
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Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, id. Miklóssy Ferenc, a kivitelezõ KEVIÉP Kft. tulajdonosa, ügyve-
zetõje, Szurovcsák Ivett, magyar bajnoki ezüstérmes úszó, dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Szabó Tünde, sportért

felelõs államtitkár, Szanics Gergely, vízilabda serdülõ csapat kapitánya és Kõhalmi Richárd, az AQUA SE elnöke

JÖVÕ ÕSSZEL MÁR AZ ÚJ BELVÁROSI USZODÁBAN TEMPÓZHATUNK
A MODERN KOMPLEXUM VERSENYEKNEK IS HELYET ADHAT

(Folytatás az 1. oldalról.)

Ünnepélyesen elhelyezték múlt hét pénteken a Bujtosi
Uszoda alapkövét, mellyel szimbolikusan is elindult az a
beruházás, melynek elõkészítõ munkálatai néhány hónap-
pal ezelõtt már megkezdõdtek. A közel 2,5 milliárd fo-
rintos beruházás 70 százalékban TAO-s forrásból, vala-
mint a Magyar Állam által biztosított 750 millió forintos
önerõbõl valósulhat meg. A tervek szerint 2019 õszére
készül el az új uszoda.

Az uszoda építésének elõzményei 2016-ig nyúlnak
vissza, ekkor indult el a projekt Nyíregyháza MJV és az
AQUA Sport Egyesület együttmûködésének köszönhetõ-
en. A beruházás egyik fontos mérföldköve volt az egyesü-
let által a Magyar Vízilabda Szövetséghez benyújtott pá-
lyázat. Az épület tervezését a KELETTERV Kft. végezte. A
lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást követõen a kivite-

lezõ kiválasztása is megtörtént. Az uszoda építési munká-
latait augusztus eleje óta a nyertes debreceni KEVIÉP Kft.
szerzõdés szerint végzi. Az uszoda segítheti majd a vízi-
labda-válogatott felkészülését is.

A VÍZILABDA-VÁLOGATOTT AVATHATJA

– Ez az uszoda is bekapcsolódhat az úszók, vízilabdá-
sok felkészülésébe, és segítheti, hogy a 2020-as olimpián
eredményesek legyünk. Az AQUA SE-nek ezzel meglesz
a megfelelõ vízfelülete, hogy jó körülmények között ké-
szülhessenek a fiatalok, és ennek eredménye a felnõtt csa-
pat lehet. Jelenleg OB II-es együttese van Nyíregyházá-
nak, reméljük, rövidesen OB I-es lesz  – mondta a hely-
színen Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke,
akinek néhány héttel ezelõtti megválasztása után ez volt
az elsõ jelentõsebb hivatalos vidéki útja. Sõt, pohárkö-
szöntõjében elõzetesen megígérte, hogy az avatáson a
válogatott játszik majd Nyíregyházán...

AZ AQUA SE

A 2004-ben alapított AQUA Sport Egyesület, mint köz-
hasznú sportszervezet, a megyében egyedüliként lehetõsé-
get biztosít arra, hogy a fiatalok komplexen ismerkedhesse-
nek meg a legsikeresebb hazai csapatsport, a vízilabda nagy-

szerûségével. Az egyesület rendszeresen részt vesz az Or-
szágos Utánpótlás Bajnokságban gyermek és serdülõ kor-
osztályú csapatokkal. Minden bajnoki évben résztvevõi a Dél-
Keleti Bajnokság versenysorozatnak, ahol évrõl évre szép
sikereket érnek el. Alapító és rendszeres résztvevõi az Észak-
Keleti Liga Kupának, amelyen több csapattal is szerepelnek.

Egyelõre még munkagépek dolgoznak az épülõ uszoda
területén

OB II felnõtt csapat

AZ ÉPÜLETBEN HELYET KAP:

– szabványos 50 méteres, 10 pályás, 220 cm mélysé-
gû versenymedence,

– 25 méteres tanmedence, 70 és 120 cm közötti vál-
tozó vízmélységgel,

– 250 férõhelyes galériás nézõtér,
– sportolói és közönségöltözõk, bírói, edzõi öltözõk,

valamint a hozzájuk tartozó vizesblokkok,
– recepció, fogadó- és várakozóterek, kamera- és be-

léptetõ rendszer,
– irodák, technikai helyiségek, versenyiroda, orvosi

szoba,
– napelemes rendszer.

ÚJRA VAN FELNÕTT CSAPAT
Nagy büszkeségük, hogy utánpótlás-nevelõ egyesület-

ként hét év után, idén újra felnõtt csapata van Nyíregyhá-
zának, az AQUA SE az idén õsztõl újra az OB II-es felnõtt
bajnokságban szerepel! A csapatot saját nevelésû ifi és
nyíregyházi kötõdésû fiatal játékosok alkotják. Az egye-
sületben közel 200 fõ sportol napi rendszerességgel, egy-
re több lány is ezt a sportot választja. Hosszú távon sze-
retnék biztosítani a vízilabdázás jövõjét Nyíregyházán, egy
olyan masszív utánpótlás-bázis kiépítésével, amely meg-
felelõ körülmények között képes lehet akár egy profi fel-
nõtt nõi/férfi csapat kialakítására is.

(Szerzõ: Dankó László)Az épülõ uszoda éjszakai látványterve

Egyre több kislány vízilabdázik az AQUA Sport
Egyesületben
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KÖZELEG MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA:
ELHUNYT SZERETTEINKÉRT GYÚJTUNK GYERTYÁT

Mindenszentek és halottak napja várhatóan idén is nagy
tömegeket mozgat majd meg országszerte. November
elsõ napjainak estéin a temetõk megtelnek a mécsesek és
gyertyák fényével, ezrek keresik fel a sírokat, hogy az
ünnep csendes méltóságát megõrizve emlékezzenek meg
elhunyt rokonaikról, barátaikról, ismerõseikrõl.

Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temet-
kezési Kft. megbízott ügyvezetõje az Északi temetõ rend-
jével kapcsolatban elmondta, mint ahogy azt már a ko-
rábbiakban is megszokhatták a látogatók, a várható zsú-
foltság miatt korlátozzák a temetõ gépkocsiforgalmát.
2018. november elsején, csütörtökön 7.00 és 10.00 óra
között lehet csak autóval behajtani, de 11.00 óráig a gép-
jármûvekkel el kell hagyni a temetõ területét! Behajtási
díjat nem kell fizetni. Október 27-én (szombaton), 28-án
(vasárnap), 29-én (hétfõn) és 30-án (kedden) 7.00 és 19.00
óra között lesz nyitva az Északi temetõ. Október 31-én
(szerdán) és november 1-jén (csütörtökön) viszont meg-
hosszabbított nyitvatartás mellett, este nyolcig látogatha-
tó. A temetõbe továbbra is négy kapun keresztül lehet majd
belépni. Kérik a látogatókat, hogy a nyitvatartási idõ vé-
géig hagyják el a területet. Amennyiben ez nem történik
meg, ezen idõpont után már csak a Pazonyi úti teherpor-
tánál lehet elhagyni a temetõ területét, ahol 24 órás porta-
szolgálat van.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

2018. november 2-án, pénteken ünnepi megemléke-
zést tartanak a Hõsök temetõjében (Dugonics utca).

– A nyíregyházi Hõsök temetõjében több mint 2800 sír-
ban, 14 nemzet elsõ világháborúban elhunyt katonái nyug-
szanak békésen egymás mellett. Olyan sírok ezek, me-
lyekben egy apa, fiú, férj vagy võlegény alussza örök ál-
mát, aki hazavágyott és akit hazavártak. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. – Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával,
civilek és civil szervezetek segítségével – immár 12. éve,
mindenszentek napjához közeli napon 2800 darab mé-
cses gyújtásával emlékezik a hõsökre. Az idei ünnepsé-

GONDNOKSÁGI ÜGYELET, NYITVATARTÁS:
2018. október 27-én, szombaton 8.00–16.00 – ügyelet
2018. október 28-án, vasárnap 8.00–16.00 – ügyelet
2018. október 29-én, hétfõn 7.30–16.00 – munkaidõ; 16.00–17.00 – ügyelet
2018. október 30-án, kedden 7.30–16.00 – munkaidõ; 16.00–17.00 – ügyelet
2018. október 31-én, szerdán 7.30–16.00 – munkaidõ; 16.00–17.00 – ügyelet
2018. november 1-jén, csütörtökön 7.30–18.00 – ügyelet

Ügyeleti idõben a gondnokságon kizárólag sírhely-újraváltásra lesz lehetõség – a sírhely felett rendelkezõk vagy
írásbeli meghatalmazottjaik számára –, a temetõlátogatók részérõl pedig felvilágosítás kérhetõ sírhellyel kapcsolatban.

günk 2018. november 2-án, pénteken 15.00 órakor kez-
dõdik római katolikus liturgiával, majd ezután mécses-
gyújtással fejezõdik be. Az ünnepi liturgiát Takács Tamás
alezredes, kiemelt vezetõ tábori lelkész tartja a temetõ-
ben nyugvó elhunytakért.

KÉT HETET IS VÁRNI KELL A TEMETÉSRE
A megbízott ügyvezetõtõl megtudtuk, a Nyíregy-

háza Megyei Jogú Város fenntartásában és a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. üzemelteté-
sében lévõ temetõk területén 2018. szeptember 30-
áig összesen 991 temetést tartottak, melybõl 633 ur-
nás és 358 koporsós temetés volt.

– A nyíregyházi Északi temetõben – napi 5 temetés
végrehajtása mellett – a temetés típusától függõen je-
lenleg két hétre tudunk idõpontot adni. A vonzáskör-
zetben lévõ temetõk esetében a temetés típusától füg-
gõen a várakozási idõ 6–9 nap.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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HAJLÉKTALANELLÁTÁS – SZIGOR A FEDÉL NÉLKÜLIEK ÉRDEKÉBEN
A RENDÕRÖK ELÕSZÖR FIGYELMEZTETNEK, A MELEGEDÕK ÉS MENEDÉKHELYEK VÁRJÁK ÕKET

Október 15-étõl tilos életvitelszerûen az utcán élni,
miután életbe lépett egy új jogszabály. Az Országos Rend-
õr-fõkapitányság Kommunikációs Szolgálatától megtud-
tuk, a rendõrség az elsõ három napban országszerte 133
esetben alkalmazott helyszíni figyelmeztetést, és 3 sza-
bálysértési elõkészítõ eljárást indított.

Az új jogszabály az egész országban tiltja, hogy a haj-
léktalanok az utcán éljenek. Eszerint már nemcsak az ön-
kormányzat által kijelölt területeken nem tartózkodhatnak
hajléktalanok, hanem egyetlen közterületen sem. A hajlék-
talanokat a múlt héten hétfõtõl életbe lépett törvény alap-
ján háromszor figyelmeztethetik az életvitelszerû utcán élés
miatt, a negyedik alkalommal szabálysértési eljárás indul
ellenük. Ügyükben a bíróság dönt, közmunkára vagy elzá-
rásra ítélhetik õket. Nyíregyházán több tucat hajléktalant
érinthet a változás, akiket várnak a szállókba, hiszen a cél,
hogy ne az utcán fagyoskodjanak.

TÁJÉKOZTATJÁK ÕKET
 
A szakemberek igyekeznek minden utcán élõ hajlék-

talant felkeresni és eljuttatni hozzájuk az információkat
Nyíregyházán is. Fodor Béla, a Periféria Egyesület utcai
szociális munkása szerint ez 40-45 embert érinthet vá-
rosunkban. A fogadtatásról még nincsenek tapasztalatok,
de szerinte nyilván tudomásul kell venniük majd. Persze

nem mindenki fogadta kitörõ örömmel, hogy október 15-
étõl már nem élhet az utcán. Volt, aki azt mondta, õ bi-
zony akkor sem megy be a szállóra, ha ezért megbünte-
tik.

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI OKOK

A múlt héten hétfõn életbe lépett törvényben az is sze-
repel, hogy közegészségügyi okok miatt akár meg is sem-

misítik azoknak a hajléktalanoknak a tárolhatatlan holmi-
jait, akiket október 15-e után is az utcán találnak.

300 MILLIÓS TARTALÉKALAP SEGÍT

A törvénnyel párhuzamosan ugyanakkor a fedél nélkü-
liek érdekében a kormány döntött egy 300 millió forintos
hajléktalanellátási tartalékalap létrehozásáról is. Ez az
összeg biztosítja, hogy a nappali melegedõk és az éjsza-
kai menedékhelyek nyitvatartása illeszkedjen egymáshoz.
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JÉGIDÕ DIÁKOKNAK SAJÁT PÁLYÁN

A múlt csütörtöki közgyûlésen a képviselõk tájékozta-
tót hallgattak meg a Nyíregyházi Tankerületi Központ
fenntartásában lévõ iskolák tanévindításáról és a Nyír-
egyházi Szakképzési Centrum tevékenységérõl. Döntöt-
tek többek között az intelligens gyalogosvédelmi rend-
szer megvalósításáról, valamint a diáksport támogatásá-
ra a Városi Jégpályán jégidõ vásárlásáról.

A két közgyûlés között történt események összefogla-
lóját fontos információkkal egészítette ki dr. Kovács Fe-
renc polgármester. A város májusban pályázatot nyújtott
be az Ebrendészeti telepet mûködtetõ civil szervezetek és
települési önkormányzatok címû felhívására. Az Agrármi-
nisztérium több mint 2 millió forint támogatásról döntött,
amelybõl a Szállási úti, a NYÍRVV fenntartásában lévõ
Gyepmesteri telep tereprendezése valósulhat meg.

TÁMOGATJUK DEBRECENT

Október 16-án aláírták azt a szándéknyilatkozatot,
amellyel városunk Debrecent támogatja az Európa Kultu-
rális Fõvárosa 2023 cím elnyerése érdekében. Mint elhang-
zott: számunkra is kedvezõ lehet, ha a szomszédos me-
gyeszékhely nyer, mellyel tavaly év végén stratégiai meg-
állapodást kötött az önkormányzat.

INDULHAT A TÜNDE UTCA FELÚJÍTÁSA

A Gazdaságfejlesztést és munkaerõ mobilitás ösztön-
zését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délke-
leti és délnyugati területein címû projekthez tartozóan, a
Tünde utca felújítására vonatkozóan megtörtént a vállal-
kozási szerzõdés aláírása. Ez azt jelenti, hogy még eb-
ben az évben elkezdõdhet a kivitelezés. (Múlt héten pe-
dig arról számoltunk be, hogy nemsokára kezdõdhet a
Borbányára a Tünde utcán keresztül vezetõ kerékpárút
építése is.)

ZÖKKENÕMENTES TANÉVKEZDÉS

A napirendek tárgyalása során a képviselõk tájékozta-
tót hallgattak meg a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenn-
tartásában lévõ iskolák 2018/2019-es tanév indításáról.
Nyíregyházán a tankerület fenntartásában 6 intézmény-
ben 16 feladatellátási helyen folyik általános iskolai neve-
lés-oktatás. A tanévet összesen 269 általános iskolai osz-
tály kezdte meg, ebbõl az elsõs osztályok száma 33. Ez az
elõzõ évhez képest 2-vel csökkent, az elsõ osztályok szá-
ma azonban nem változott. A tanévet 6607 általános is-
kolai tanuló kezdte meg Nyíregyházán, ebbõl az elsõ osz-
tályosok száma 823 fõ. Tavalyhoz képest 48 fõvel csök-
kent a tanulólétszám, azonban az elsõ osztályosok száma
24 fõvel nõtt. A Nyíregyházi Tankerületi Központhoz 6
olyan intézmény tartozik Nyíregyházán, ahol érettségit adó
képzést folytatnak. A tanévet 98 osztályban 3211 tanuló
kezdte meg, tavalyhoz képest az osztályok száma nem,
de a tanulók száma 21-gyel kevesebb lett. A tankerület
fenntartásában 5 feladatellátási helyen mûködik kollégi-
um, ahol 38 kollégiumi csoportban jelenleg 611 gyermek
elhelyezése valósul meg. Ez az elõzõ évhez képest cse-
kély mértékû növekedést mutat.

SZÍNES SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

A közgyûlésen hasonlóképpen tájékoztató hangzott el
a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tevékenységérõl,
melyhez tíz szakképzõ intézmény tartozik. Tagintézmé-
nyeik képzési kínálata számos területet fed le, többek kö-
zött az egészségügy, informatika, építõipar, autóipar, vegy-
ipar, kereskedelem, vendéglátás, turizmus, szolgáltatóipar,
gépészet, faipar számára folytatnak képzéseket, amelye-
ken belül jelentõs figyelmet kapnak a megyei hiányszak-
mák. Arra törekszenek, hogy a náluk végzett diákok piac-
képes tudással, megfelelõ szintû szakmai és személyes
kompetenciákkal rendelkezzenek. Ezáltal feleljenek meg

a következõ iskolafok, illetve a leendõ munkahely elvárá-
sainak, és a modern termelésbe bevonható, jól képzett és
megbízható, széles körû alapismeretekkel rendelkezõ
munkavállalókká váljanak.

KÖSZÖNTÉK A FEJLESZTÉSEKET

A két intézmény vezetõje megköszönte azokat a fej-
lesztéseket és támogatásokat, amelyeket az önkormány-
zattól kaptak. Dr. Kovács Ferenc polgármester erre azzal
reagált, hogy a városvezetés azt gondolja, mindegy, ki a
mûködtetõje és fenntartója az iskoláknak, az oktatás, a
fiatalok jövõje kiemelten fontos Nyíregyháza életben. Az
önkormányzat ezért hozta létre a Köznevelési Tanácsot,
ahol együtt tudják megtárgyalni, hogy hogyan segíthetik
az oktatás helyzetét.

ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉGGEL
KORCSOLYÁZHATNAK

Még a szeptemberi közgyûlés döntött az önkormány-
zat tulajdonát képezõ ingatlanon a Szabolcsi Jégsport
Egyesület által megvalósított jégpálya térítés nélküli át-
adás-átvételérõl és a Nyíregyházi Sportcentrum részére
történõ üzemeltetésbe adásáról. (Mint ismert: március-
ban adták át egy több évtizedes álom megvalósulása-
ként a régóta áhított Városi Jégpályát.) Most a diáksport
támogatása kapcsán a Városi Jégpályán a november 1.
és március 30. közötti idõszakra összesen 764 óra jég-
idõ vásárlásáról döntöttek több mint 20 millió forint ér-
tékben, hogy segítsék a diákok korcsolyatanulását. (Nem-
régiben megírtuk: várhatóan november elején nyit ki a
pálya.)

ÚJABB LÉPÉS A NYUGATIHOZ

A közgyûlés az egyik napirendi pont keretében Nyíregy-
háza közigazgatási területén több helyszínt kiemelt fejlesz-
tési területté nyilvánított. Ennek kapcsán elhangzott, hogy
jó ütemben halad a Nyugati elkerülõ útszakasz építése.

MUSTÁRHÁZAS DÖNTÉS

Napirendre került az Ifjúsági Ház mûködtetése és az
ifjúsági feladatok ellátása. Az Ifjúsági Házban zajló prog-
ramokra, rezsiköltségre, valamint a helyszínen található
Diákpolgármesteri Iroda mûködtetésére az idei évi költ-
ségvetésbõl az ifjúsági célfeladat elõirányzatából 5 980
000 forint támogatást biztosított az önkormányzat. A Kul-
turális Életért Közhasznú Egyesülettel kötött feladatellátási
szerzõdést további egy évvel, 2019. december 31. napjá-
ig meghosszabbították, a támogatást az elõzõ évivel meg-
egyezõ összegben állapították meg.

KÖZGYÛLÉS: A GYALOGÁTKELÕK ÚJ GENERÁCIÓJA IS MEGÉRKEZIK NYÍREGYHÁZÁRA

Idén már saját pályán korizhatnak a nyíregyházi diákok is

KÉPVISELÕK AZ „OKOSZEBRÁKRÓL”
Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezetõ, Fidesz-KDNP:

Lehet majd több is
Dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-

KDNP frakcióvezetõje szerkesztõsé-
günknek hangsúlyozta, sajnos na-
ponta lehet hallani olyan híreket,
hogy zebrán gázoltak el embereket,
ezért örülnek ennek a modern meg-
oldásnak. A késõbbiekben szeretnék
ezt az okoszebrát a város több terü-
letén is megvalósítani.

Jeszenszki András önkormányzati képviselõ, MSZP:

Segíti a közlekedés
biztonságát

Jeszenszki András, az MSZP önkor-
mányzati képviselõje azt mondta te-
levíziónknak, minden olyan fejlesztést
támogatnak, ami a közlekedés bizton-
ságát segíti, és ez tipikusan egy ilyen
lehetõség. Emellett nagyon fontosnak

tartanák, hogy a város foglalkozzon a kerékpáros köz-
lekedés problémáival is, hiszen sok biciklis nem tartja
be a szabályokat.

Béres Csaba önkormányzati képviselõ, Jobbik:

Minden ilyet támogatunk
Béres Csaba, a Jobbik önkormány-

zati képviselõje úgy tudja, hogy már
több városban mûködnek ezek az okos
gyalogátkelõhelyek, amelyek a közle-
kedésbiztonságot növelik. A Nyíregy-
házi Televíziónak így fogalmazott: tá-
mogatnak minden balesetmegelõzést
célzó fejlesztést, örülnek a megvalósításának.

KORSZERÛ GYALOGOSVÉDELEM

A képviselõk megtárgyalták az intelligens gyalogosvé-
delmi rendszer közérdekû kötelezettségvállalás útján törté-
nõ megvalósításáról szóló elõterjesztést. Ebben a gyalogos-
biztonság terén fellelhetõ innovatív közlekedésbiztonsági
megoldások közül, egy hatékonynak ítélt, úgynevezett
„okoszebra” kialakítására tettek javaslatot a Korányi F. ut-
cán, az Északi temetõ hátsó bejáratához közeli gyalogátke-
lõhelyen. A Generali a Biztonságért Alapítványnál a város
pályázaton több mint 2 millió forintos, 100 százalékos tá-
mogatást nyert el. A tervek szerint a rendszer november
30-áig kiépülhetne, 3 éves fenntartási kötelezettséggel.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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MÉG ZÖLDEBB LESZ A ZÖLD IRODAHÁZ
Mármint energetikai, környezetvédelmi szempontból.

Több mint 400 millió forintos uniós forrásból korszerûsí-
ti ugyanis a kormányhivatal a belváros egyik meghatáro-
zó épületét, a zöld irodaházat, valamint a megyeháza egy
épületszárnyát. A munkák december közepéig tartanak.

A kormányhivatal több európai uniós forrást nyert el
épületei energetikai hatékonysága fejlesztésére. Az úgy-
nevezett zöld irodaházban a hivatal munkatársai dolgoz-
nak. Az Agrárfejlesztési Fõosztályon, valamint a Foglal-
koztatási Fõosztályon dolgozó kollégáknak nap mint nap
munkahelye ez az épület.

FELEANNYI ENERGIÁVAL
– A zöld irodaházban 200 millió forint értékben zajla-

nak megújítási munkálatok, ami jelent külsõ szigetelést,
nyílászárócserét és napelemek telepítését is, ennek ered-
ményeképpen kevesebb mint felére fog csökkenni az az
energia, amibe kerül ennek az ingatlannak a mûködteté-
se – válaszolt érdeklõdésünkre Román István, megyei kor-
mánymegbízott.

A megyeháza B épületén, az Egy-
ház utca felõli frontján szintén ener-
getikai megújítás zajlik, hasonló pa-
raméterekkel. Itt is a külsõ falat, sõt
a padlásteret is szigetelik, nyílászá-
rót cserélnek és napelemeket sze-
relnek. Ez a két beruházás együtt
több mint 400 millió forintos támo-
gatásból valósul meg, európai uni-
ós forrásokból, a Környezet- és
Energiahatékonysági Operatív Prog-
ramban.

EGYÜTTMÛKÖDVE NYÍREGYHÁZÁVAL
– A zöld irodaház megmarad zöld irodaháznak. A fel-

újítás során figyelemmel voltunk Nyíregyháza városkép-
védelmi rendeletére, és együttmûködve az önkormány-
zattal úgy alakítottuk ki a beruházást, hogy ezeknek a
szempontoknak is megfeleljünk. Mindamellett, hogy az
épületek megújulnak, a mûködtetésük olcsóbb lesz. Fon-
tos missziója ezeknek a kormányhivatali beruházásoknak

NEMSOKÁRA RÉGI FÉNYÉBEN RAGYOG A JÚLIA
OKTÓBER VÉGÉN KINYITHAT A JELENTÕS KORSZERÛSÍTÉSEN ÁTESETT FÜRDÕ

Hamarosan, várhatóan október utolsó napján újranyit-
ják a  Júlia  Fürdõt. Az energetikai korszerûsítési munká-
latok mellett nem tervezett, ám szükségszerû felújításo-
kat is végeztek a gyógyintézménynél. Így a pályázati, 189
millió forint mellett további 100 millió forintot költöttek
a Júlia korszerûsítésére.

Júniusban még a munkaterület átadására készültek a
fürdõ dolgozói, most pedig már a finisbe érkeztek a felújí-
tási munkálatok. Helyszíni bejárást tartottak pénteken a
Júliában – a polgármester, a kivitelezõ cég képviselõi
mellett többek között törzsvendégek is megtekintették a
munkálatokat.

„ÖRÜLÜNK, HOGY MEGÚJULT!”

– ’86-tól járok ide rendszeresen. Télen szinte minden-
nap vendég vagyok, szaunázni szoktam általában, de ko-

rábban úsztam, jártam masszázsra is. Örülünk, hogy ké-
szen van; ezt a fürdõt szeretjük a legjobban – egy  törzs-
gárda is van, akikkel már 40 éve ide járunk. Örülünk an-
nak, hogy megújult! – mondta a Nyíregyházi Televízió-
nak Ladányi Miklós. Az 1970-es évek elején épült meg a 
Júlia Fürdõ, amely néhány évvel ezelõtt, egy több ütem-
ben zajló rekonstrukció révén vált multifunkcionális gyógy-
fürdõvé. Az uszodateret a ’80-as évek elején építették a
fürdõhöz – ennél az épületrésznél is végeztek nem terve-
zett, ám szükségszerû felújításokat.

ÚJ TETÕ ÉS VILÁGÍTÁS

– Ami problémát jelentett a kivitelezés során, az a fa
tartószerkezetnek az állapota és a tetõszerkezet, ami saj-
nálatos módon az elõzõ évtizedek alatt tönkrement. A te-

tõszerkezetnél a fedés és a kereszt-
ben lévõ szelemenek acélrögzítõ
elemei is teljes  egészében újak
lettek. Ez nem volt része ugyan az
eredeti projektnek, de így a követ-
kezõ évtizedekre megoldottuk a
tetõszerkezet problémáját. Ha
alatta körbenézünk, akkor látjuk,
hogy új a világítás a  medencetér-
ben. S ami nagyon fontos, hogy
még 1982-es volt a csempeburko-
lat  is. Teljesen új került a 25 méte-
res medencébe is, a termálvilágnak

pedig a járóburkolatát cseréltük ki – nyilatkozta dr. Podlovics
Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója.

FRISS BURKOLATOK
A korábbi csempén sokan meg-megcsúsztak, most

olyan  burkolóanyagot választottak, amely érdesebb felü-
letû, így biztonságosabb  lehet majd a nedves, vizes felü-
leten közlekedni. A szaunavilágot is  újradeszkázták, va-
lamint a kinti medencéknél is végeztek felújítási  munká-
latokat, azok szintén új burkolatot kaptak.

KETTÕS CÉLLAL
– Az elmúlt évtizedek elhasználódása, vagy korábbi,

nem jó kivitelezése, mulasztása összeadódott, ez plusz

100 millió forintot  igényelt. Ráadásul fontos  volt, hogy
idõben ne nyúljon el nagyon a fejlesztés, hiszen amint a 
törzsvendégektõl is hallhattuk, nagyon várják a nyitást. Re-
mélhetõleg egy olyan beruházást tudtunk  most is megva-
lósítani, ami a következõ évtizedekre garancia arra, hogy
a  vendégek elégedettek lehetnek – ez volt az egyik cél, a
másik cél  pedig az üzemeltetés, elsõsorban az energeti-
kai költségek csökkentése – mondta a bejáráson dr. Ko-
vács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

ELÉGEDETTEK VELE

A kinti medencéknél, a vendégek igényeinek megfe-
lelõen két új  nyakzuhanyt is felszereltek. – Ez azért is
nagyon jó, mert úszás elõtt szinte kötelezõ az izmokat 

fellazítani, és  tudjuk, hogy mindenhol sorban állnak  érte
az emberek, úgyhogy nagyon örülünk ezeknek is, és
minden nagyon szép – fogalmazott egy másik törzsven-
dég, Szûcs Lehel.

ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS

A  Júlia  Fürdõnél ezek mellett többek között nyílászá-
rókat cseréltek, hõszigetelték a tetõt, a homlokzatot,
napelemrendszert is  telepítettek, a bejárat elõtt pedig egy
nagyobb részt letérköveztek, hogy megfelelõ mennyiségû
biciklitároló is a vendégek részére álljon majd itt. A fürdõt
várhatóan október 31-én nyitják meg újra.

(Szerzõ: Dér Vivien)

az, hogy a város még szebbé, még élhetõbbé válik ezen
munkáknak köszönhetõen – fogalmazott a Nyíregyházi
Televíziónak Román István. A felújítás december közepéig
tart mind a Hõsök terén, mind az Egyház utcai épületben.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Dr. Podlovics Roland

Dr. Kovács Ferenc polgármester örömmel nyugtázta a
bejáráson, hogy a törzsvendégek elégedettek a

látottakkal

Nemcsak az energiahatékonysága javult az épületnek,
hanem szépült is

Látványos és érzékelhetõ a korszerûsítés

Román István,
megyei kormány-

megbízott
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HIRDETÉS

CÍMFELÜLVIZSGÁLATI HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE
A HÉTEN A HIVATAL BEFEJEZI A TISZAVASVÁRI ÚTTÓL ÉSZAKRA FEKVÕ TERÜLETEK, UTCÁK, BOKROK KÖZLÉSÉT

XX. RÉSZ

Ha a közölt adatokban bárki szerint hiba található, arról a közzétételt követõ 30 napon belül értesítse a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát.
Postacím: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. E-mail: igazgatas@nyiregyhaza.hu, hivatali kapu: nyirhazaig, telefon: 42/524-560

Nyíregyháza, Alkotás utca
Ssz.    hrsz.       cím
1.  24276 Alkotás 1.
2.  24094/6 Alkotás 2.
3.  24090 Alkotás 2/A
4.  24089 Alkotás 2/B
5.  24275 Alkotás 3.
6.  24095/4 Alkotás 4.
7.  24172 Alkotás 4/A
8.  24272 Alkotás 5.
9.  24173 Alkotás 6.

10.  24174/1 Alkotás 6/A
11.  24174/2 Alkotás 6/B
12.  24174/3 Alkotás 8.
13.  24271 Alkotás 9-9/A
14.  24271/A Alkotás 9-9/A
15.  24271/A/1 Alkotás 9.
16.  24271/A/2 Alkotás 9/A
17.  24175/1 Alkotás 10.
18.  24175/A Alkotás 10.
19.  24175/1/A/1 Alkotás 10/A
20.  24175/1/A/2 Alkotás 10/B
21.  24175/1/B Alkotás 10/C
22.  24268 Alkotás 11/A-B
23.  24268/A Alkotás 11/A-B
24.  24268/A/1 Alkotás 11/A
25.  24268/A/2 Alkotás 11/B
26.  24267 Alkotás 11/C
27.  24176 Alkotás 12.
28.  24265/6 Alkotás 13.
29.  24177 Alkotás 14.
30.  24178/1 Alkotás 14/A
31.  24265/1 Alkotás 15.
32.  24265/1/A Alkotás 15.
33.  24265/1/A/1 Alkotás 15/A
34.  24265/1/A/2 Alkotás 15/B
35.  24178/3 Alkotás 16.
36.  24178/4 Alkotás 18.
37.  24237/8 Alkotás 19.
38.  24178/5 Alkotás 20.
39.  24180 Alkotás 22.
40.  24237/7 Alkotás 23.
41.  24181/1 Alkotás 24.
42.  24237/6 Alkotás 25.
43.  24182/1 Alkotás 26.
44.  24237/5 Alkotás 27.
45.  24182/3 Alkotás 28.
46.  24182/3/A Alkotás 28.
47.  24182/3/A/1 Alkotás 28/A
48.  24182/3/A/2 Alkotás 28/B
49.  24237/4 Alkotás 29.
50.  24183 Alkotás 30.
51.  24236/7 Alkotás 31.
52.  24184 Alkotás 32.
53.  24236/6 Alkotás 33.
54.  24185 Alkotás 34.
55.  24236/3 Alkotás 35.
56.  24236/3/A Alkotás 35.
57.  24236/3/A/1 Alkotás 35/A
58.  24236/3/A/2 Alkotás 35/B
59.  24236/11 Alkotás 35/C
60.  24235 Alkotás 35/D
61.  24186/8 Alkotás 36.
62.  24199 Alkotás 37.
63.  24186/14 Alkotás 38.
64.  24198/1 Alkotás 39.
65.  24186/12 Alkotás 40.
66.  24198/8 Alkotás 41.
67.  24198/8/A Alkotás 41.
68.  24198/8/A/1 Alkotás 41/A
69.  24198/8/A/2 Alkotás 41/B
70.  24186/9 Alkotás 42.
71.  24198/11 Alkotás 43.
72.  24198/11/A Alkotás 43.
73.  24198/11/A/1 Alkotás 43/A
74.  24198/11/A/2 Alkotás 43/B
75.  24186/18 Alkotás 44-46
76.  24198/13 Alkotás 45.
77.  24198/16 Alkotás 47.
78.  24186/16 Alkotás 48-50.
79.  24197 Alkotás 49.
80.  24196/2 Alkotás 51.
81.  24186/2 Alkotás 52.
82.  24196/1 Alkotás 53.
83.  24186/1 Alkotás 54.
84.  24195 Alkotás 55.
85.  24187 Alkotás 56.
86.  24194 Alkotás 57.
87.  24188 Alkotás 58.
88.  24193 Alkotás 59.
89.  24189 Alkotás 60.
90.  24192 Alkotás 61.
91.  0524/24 Alkotás 62.
92.  24191 Alkotás 63.
93.  0524/41 Alkotás 64.
94.  0524/36 Alkotás 65.
95.  0524/44 Alkotás 66.
96.  0524/16 Alkotás 67.

Nyíregyháza, Bedõbokor
Ssz.   hrsz.        cím
1. 0585/3 Bedõbokor 2.
2. 0585/4 Bedõbokor 3.
3. 0585/15 Bedõbokor 3/A
4. 0586/16 Bedõbokor 3/B
5. 0585/3 Bedõbokor 3/C
6. 0586/2 Bedõbokor 4.
7. 0586/1 Bedõbokor 5.
8. 0585/19 Bedõbokor 5/A
9. 0585/20 Bedõbokor 5/B

10. 0585/21 Bedõbokor 5/C

11. 0585/22 Bedõbokor 5/D
12. 0585/23 Bedõbokor 5/E
13. 0585/24 Bedõbokor 5/F
14. 0585/25 Bedõbokor 5/G
15. 0585/26 Bedõbokor 5/H
16. 0585/27 Bedõbokor 5/I
17. 0585/9 Bedõbokor 5/J
18. 0585/7 Bedõbokor 5/K
19. 0585/6 Bedõbokor 5/L
20. 0585/12 Bedõbokor 6.
21. 0585/13 Bedõbokor 7.
22. 0585/14 Bedõbokor 7/A
23. 0585/2 Bedõbokor 8.
24. 0588/2 Bedõbokor 9.
25. 0588/3 Bedõbokor 10.
26. 0588/8 Bedõbokor 16.
27. 0588/9 Bedõbokor 16/A
28. 0593/6 Bedõbokor 17.
29. 0594/1 Bedõbokor 18.
30. 0594/7 Bedõbokor 19.
31. 0593/3 Bedõbokor 20.
32. 0594/8 Bedõbokor 21.
33. 0595/42 Bedõbokor 22.
34. 0594/4 Bedõbokor 23.
35. 0595/43 Bedõbokor 24.
36. 0595/3 Bedõbokor 25.
37. 0595/4 Bedõbokor 26.
38. 0595/57 Bedõbokor 27.
39. 0594/6 Bedõbokor 28.
40. 0595/41 Bedõbokor 29.
41. 0595/58 Bedõbokor 30.
42. 0595/73 Bedõbokor 31.
43. 0595/74 Bedõbokor 32.
44. 0595/48 Bedõbokor 33.
45. 0595/49 Bedõbokor 34.
46. 0595/5 Bedõbokor 35.
47. 0595/6 Bedõbokor 36.
48. 0595/7 Bedõbokor 37.

Nyíregyháza, Debrõbokor
Ssz.   hrsz.        cím
1. 0573/2 Debrõbokor 1.
2. 0573/5 Debrõbokor 1/A
3. 0573/52 Debrõbokor 1/B
4. 0579/36 Debrõbokor 1/C
5. 0579/2 Debrõbokor 2.
6. 0579/58 Debrõbokor 3.
7. 0579/14 Debrõbokor 4.
8. 0579/24 Debrõbokor 4/A
9. 0579/23 Debrõbokor 5.

10. 0579/16 Debrõbokor 6.
11. 0579/5 Debrõbokor 6/A
12. 0579/6 Debrõbokor 7.
13. 0579/7 Debrõbokor 8.
14. 0579/27 Debrõbokor 9.
15. 0579/62 Debrõbokor 9/A
16. 0579/64 Debrõbokor 10.
17. 0579/55 Debrõbokor 11.
18. 0579/9 Debrõbokor 12.
19. 0579/10 Debrõbokor 13.
20. 0595/21 Debrõbokor 14.
21. 0595/10 Debrõbokor 14/A
22. 0595/11 Debrõbokor 14/B
23. 0595/52 Debrõbokor 14/C
24. 0595/53 Debrõbokor 14/D
25. 0595/75 Debrõbokor 15.
26. 0595/19 Debrõbokor 16.
27. 0595/17 Debrõbokor 17.
28. 0595/55 Debrõbokor 18.
29. 0571/7 Debrõbokor 19.
30. 0582/6 Debrõbokor 20.
31. 0582/10 Debrõbokor 21.
32. 0582/5 Debrõbokor 22.
33. 0582/11 Debrõbokor 23.
34. 0582/4 Debrõbokor 26.
35. 0582/17 Debrõbokor 28.
36. 0582/14 Debrõbokor 29.
37. 0582/3 Debrõbokor 30.
38. 0582/12 Debrõbokor 30/A
39. 0582/2 Debrõbokor 31.
40. 0572/5 Debrõbokor 31/A
41. 0572/3 Debrõbokor 32.
42. 0572/4 Debrõbokor 32/A
43. 0572/7 Debrõbokor 33.
44. 0572/8 Debrõbokor 34.
45. 0572/9 Debrõbokor 35.
46. 0572/10 Debrõbokor 36.

Nyíregyháza, Fokos utca
Ssz.    hrsz.    cím
1. 0518/58 Fokos 1.
2. 31610 Fokos 1/A
3. 31608 Fokos 1/B
4. 31607 Fokos 1/C
5. 31602 Fokos 1/D
6. 31604/11 Fokos 2.
7. 31611 Fokos 2/A
8. 31605 Fokos 2/B
9. 0518/59 Fokos 3.

10. 31604/12 Fokos 4.
11. 0518/60 Fokos 5.
12. 31604/13 Fokos 6.
13. 0518/61 Fokos 7.
14. 31604/14 Fokos 8.
15. 0518/68 Fokos 10.
16. 0518/121 Fokos 11.
17. 0518/67 Fokos 12.
18. 0518/120 Fokos 13.
19. 0518/66 Fokos 14.
20. 0518/119 Fokos 15.
21. 0518/65 Fokos 16.
22. 0518/118 Fokos 17.

23. 0518/172 Fokos 18.
24. 0518/117 Fokos 19.
25. 0518/130 Fokos 20.
26. 0518/116 Fokos 21.
27. 0518/129 Fokos 22.
28. 0518/115 Fokos 23.
29. 0518/128 Fokos 24.
30. 0518/114 Fokos 25.
31. 0518/127 Fokos 26.
32. 0518/113 Fokos 27.
33. 0518/126 Fokos 28.
34. 0518/125 Fokos 30.
35. 0518/124 Fokos 32.
36. 0518/123 Fokos 34.

Nyíregyháza, Játék utca
Ssz.     hrsz.      cím
1. 24149 Játék 1.
2. 24186/13 Játék 1/A-B
3. 24186/13/A Játék 1/A-B
4. 24186/13/A/1 Játék 1/A
5. 24186/13/A/2 Játék 1/B
6. 24186/8 Játék 2.
7. 24044/2 Játék 3.
8. 24044/1 Játék 3/B
9. 24042 Játék 3/C

10. 24047 Játék 4.
11. 24153 Játék 4/A
12. 24152 Játék 4/B
13. 24151 Játék 4/C
14. 24039 Játék 5.
15. 24046 Játék 6.
16. 24038 Játék 7.
17. 0518/42 Játék 8/A-B
18. 0518/42/A Játék 8/A-B
19. 0518/42/A/1 Játék 8/A
20. 0518/42/A/2 Játék 8/B
21. 24037 Játék 9.
22. 0518/51 Játék 10.
23. 24036 Játék 11.
24. 0518/155 Játék 12/A-B
25. 0518/155/A Játék 12/A-B
26. 0518/155/A/1 Játék 12/A
27. 0518/155/A/2 Játék 12/B
28. 24035 Játék 13.
29. 0518/146 Játék 14/A-B
30. 0518/146/A Játék 14/A-B
31. 0518/146/A/1 Játék 14/A
32. 0518/146/A/2 Játék 14/B
33. 0518/153 Játék 15.
34. 0518/64 Játék 16.
35. 0518/151 Játék 17.
36. 0518/73 Játék 18/A-B
37. 0518/73/A Játék 18/A-B
38. 0518/73/A/1 Játék 18/A
39. 0518/73/A/2 Játék 18/B
40. 0518/148 Játék 19.
41. 0518/121 Játék 21.
42. 0518/172 Játék 23.
43. 0518/132 Játék 25.

Nyíregyháza, Levél köz
Ssz.    hrsz.    cím
1. 24014/2 Levél 1.
2. 24028 Levél 2.
3. 24029/2 Levél 2/A
4. 24009/2 Levél 3.
5. 24024 Levél 4.
6. 24007 Levél 5.
7. 24023 Levél 6.
8. 24020 Levél 8.
9. 24019 Levél 10.

10. 24016 Levél 12.
11. 24006 Levél 14.

Nyíregyháza, Pihenõ utca
Ssz.      hrsz.     cím
1. 24094/4 Pihenõ 1/A-1/B
2. 24094/4/A Pihenõ 1/A-1/B
3. 24094/4/A/1 Pihenõ 1/A
4. 24094/4/A/2 Pihenõ 1/B
5. 24094/1 Pihenõ 1.
6. 24086 Pihenõ 2.
7. 24088 Pihenõ 2/A
8. 24087 Pihenõ 2/B
9. 24096 Pihenõ 3.

10. 24085 Pihenõ 4.
11. 24084 Pihenõ 4/A
12. 24097 Pihenõ 5.
13. 24083 Pihenõ 6.
14. 24099/1 Pihenõ 7.
15. 24079/2 Pihenõ 8.
16. 24101 Pihenõ 9.
17. 24079/1 Pihenõ 10.
18. 24104 Pihenõ 11.
19. 24078/1 Pihenõ 12.
20. 24105 Pihenõ 13.
21. 24076 Pihenõ 14.
22. 24108 Pihenõ 15.
23. 24073 Pihenõ 16.
24. 24109 Pihenõ 17.
25. 24072 Pihenõ 18.
26. 24112 Pihenõ 19.
27. 24071 Pihenõ 20.
28. 24113/1 Pihenõ 21.
29. 24070 Pihenõ 22.
30. 24113/6 Pihenõ 23.
31. 24069 Pihenõ 24.
32. 24116 Pihenõ 25.
33. 24068 Pihenõ 26.
34. 24119 Pihenõ 27.
35. 24067 Pihenõ 28.
36. 24120 Pihenõ 29.
37. 24066 Pihenõ 30.

38. 24123 Pihenõ 31.
39. 24065 Pihenõ 32.
40. 24124 Pihenõ 33.
41. 24064 Pihenõ 34.
42. 24127 Pihenõ 35.
43. 24063/2 Pihenõ 36.
44. 24128 Pihenõ 37.
45. 24059 Pihenõ 38.
46. 24131 Pihenõ 39.
47. 24058 Pihenõ 40.
48. 24132 Pihenõ 41.
49. 24057 Pihenõ 42.
50. 24135/2 Pihenõ 43.
51. 24056 Pihenõ 44.
52. 24033/2 Pihenõ 45.
53. 24055 Pihenõ 46.
54. 24032/1 Pihenõ 47.
55. 24054 Pihenõ 48.
56. 24029/1 Pihenõ 49.
57. 24052 Pihenõ 50.
58. 24052/A Pihenõ 50.
59. 24052/A/1 Pihenõ 50/A
60. 24052/A/2 Pihenõ 50/B
61. 24028 Pihenõ 51.
62. 24051 Pihenõ 52.
63. 24048 Pihenõ 54.
64. 24047 Pihenõ 56.
65. 24034/2 Pihenõ 58.
66. 24031/2 Pihenõ 60.
67. 24030/2 Pihenõ 62.
68. 24027/2 Pihenõ 64.
69. 24026/2 Pihenõ 66.
70. 24024 Pihenõ 68.

Nyíregyháza, Suba utca
Ssz.    hrsz.   cím
1. 0518/47 Suba 5.
2. 0518/57 Suba 6.
3. 0518/48 Suba 7.
4. 0518/56 Suba 8.
5. 0518/49 Suba 9.
6. 0518/49/A Suba 9.
7. 0518/49/A/1 Suba 9/A
8. 0518/49/A/2 Suba 9/B
9. 0518/55 Suba 10.

10. 0518/50 Suba 11-11/B
11. 0518/50/A Suba 11-11/B
12. 0518/50/A/1 Suba 11.
13. 0518/50/A/2 Suba 11/B
14. 0518/54 Suba 12.
15. 0518/51 Suba 13.
16. 0518/148 Suba 14.
17. 0518/151 Suba 15.
18. 0518/147 Suba 16.
19. 0518/150 Suba 17.
20. 0518/101 Suba 18.
21. 0518/94 Suba 19.
22. 0518/102 Suba 20.
23. 0518/103 Suba 20/A
24. 0518/95 Suba 21.
25. 0518/104 Suba 22.
26. 0518/96 Suba 23.
27. 0518/108 Suba 24.
28. 0518/97 Suba 25.
29. 0518/98 Suba 27.

Nyíregyháza, Tagló köz
Ssz.    hrsz.   cím
1. 28653/3 Tagló 1.
2. 24078/3 Tagló 2.
3. 28653/9 Tagló 2/A
4. 28653/4 Tagló 3.
5. 24078/4 Tagló 4.
6. 28653/5 Tagló 5.
7. 24079/1 Tagló 6.
8. 28653/6 Tagló 7.
9. 24079/2 Tagló 8.

10. 28654 Tagló 9.
11. 24083 Tagló 10.
12. 28655 Tagló 11.
13. 24084 Tagló 12.
14. 28656 Tagló 13.
15. 24085 Tagló 14.
16. 28657 Tagló 15.
17. 24086 Tagló 16.
18. 28658 Tagló 17.
19. 28660/5 Tagló 19.

Nyíregyháza, Tagló utca
Ssz.    hrsz.   cím
1. 28653/9 Tagló 1.
2. 28653/3 Tagló 1/A
3. 28653/7 Tagló 1/B
4. 31607 Tagló 2.
5. 24077/2 Tagló 3.
6. 31602 Tagló 4.
7. 24077/1 Tagló 5.
8. 0518/46 Tagló 6.
9. 24075 Tagló 7.

10. 0518/45 Tagló 8.
11. 24074/15 Tagló 9/A
12. 24074/10 Tagló 9/B
13. 24074/9 Tagló 9/C
14. 24074/8 Tagló 9/D
15. 24074/6 Tagló 9/E
16. 24074/5 Tagló 9/F
17. 24074/4 Tagló 9/G
18. 24074/3 Tagló 9/H
19. 24074/2 Tagló 9/I
20. 24074/13 Tagló 9/J
21. 0518/44 Tagló 10.
22. 24061 Tagló 11.
23. 0518/43 Tagló 12.
24. 24050 Tagló 13.

25. 0518/42 Tagló 14.
26. 24049 Tagló 15.
27. 0518/153 Tagló 16.
28. 24046 Tagló 17.
29. 0518/152 Tagló 18.
30. 24035 Tagló 19.
31. 0518/82 Tagló 20.
32. 24034/1 Tagló 21.
33. 0518/81 Tagló 22.
34. 24031/1 Tagló 23.
35. 0518/80 Tagló 24.
36. 24030/1 Tagló 25.
37. 0518/79 Tagló 26.
38. 24027/1 Tagló 27.
39. 0518/78 Tagló 28.
40. 24026/1 Tagló 29.
41. 0518/93 Tagló 30.
42. 24025 Tagló 31.
43. 0518/92 Tagló 32.
44. 24022 Tagló 33.
45. 0518/91 Tagló 34.
46. 24021 Tagló 35.
47. 0518/90 Tagló 36.
48. 24018 Tagló 37.
49. 0518/22 Tagló 38.
50. 24017 Tagló 39.
51. 0518/164 Tagló 40.
52. 24002 Tagló 41.

Nyíregyháza, Teke utca
Ssz.    hrsz.   cím
1. 24178/2 Teke 1.
2. 24164 Teke 2.
3. 24161 Teke 3.
4. 24163 Teke 4.
5. 24162 Teke 5.
6. 24113/4 Teke 6.
7. 24113/7 Teke 7.
8. 24113/3 Teke 8.
9. 24113/6 Teke 9.

10. 24113/2 Teke 10.
11. 24059 Teke 11.
12. 24113/1 Teke 12.
13. 24061 Teke 13.
14. 24063/2 Teke 14.
15. 31602 Teke 15.
16. 24074/13 Teke 16.
17. 31604/10 Teke 17.
18. 31607 Teke 18.
19. 31604/9 Teke 19.
20. 31605 Teke 20.
21. 31604/8 Teke 21.
22. 0518/32 Teke 22.
23. 31604/7 Teke 23.
24. 31604/6 Teke 25.
25. 0518/203 Teke 27.
26. 0518/205 Teke 29.

Nyíregyháza, Tenisz utca
Ssz.   hrsz.    cím
1. 24171 Tenisz 1.
2. 24095/3 Tenisz 1/A
3. 24098 Tenisz 2.
4. 24095/1 Tenisz 2/A
5. 24170 Tenisz 3.
6. 24099/2 Tenisz 4.
7. 24169 Tenisz 5.
8. 24102 Tenisz 6.
9. 24168 Tenisz 7.

10. 24103 Tenisz 8.
11. 24167 Tenisz 9.
12. 24106 Tenisz 10.
13. 24166 Tenisz 11.
14. 24107 Tenisz 12.
15. 24165 Tenisz 13.
16. 24110 Tenisz 14.
17. 24163 Tenisz 15.
18. 24111 Tenisz 16.
19. 24162 Tenisz 17.
20. 24117 Tenisz 18.
21. 24160 Tenisz 19.
22. 24118 Tenisz 20.
23. 24159 Tenisz 21.
24. 24121 Tenisz 22.
25. 24158 Tenisz 23.
26. 24122 Tenisz 24.
27. 24157 Tenisz 25.
28. 24125 Tenisz 26.
29. 24156 Tenisz 27.
30. 24126 Tenisz 28.
31. 24155 Tenisz 29.
32. 24129 Tenisz 30.
33. 24154 Tenisz 31.
34. 24130 Tenisz 32.
35. 24151 Tenisz 33.
36. 24133 Tenisz 34.
37. 24148 Tenisz 35.
38. 24134 Tenisz 36.
39. 24147 Tenisz 37.
40. 24136/1 Tenisz 38.
41. 24146 Tenisz 39.
42. 24044/2 Tenisz 40.
43. 24145 Tenisz 41.
44. 24043 Tenisz 42.
45. 24144 Tenisz 43.
46. 24033/1 Tenisz 44.
47. 24143 Tenisz 45.
48. 24032/2 Tenisz 46.
49. 24142 Tenisz 47.
50. 24029/2 Tenisz 48.
51. 24141 Tenisz 49.
52. 24014/2 Tenisz 50.
53. 24140 Tenisz 51.
54. 24009/3 Tenisz 52.
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HIRDETÉS

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

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

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

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

denkori legkisebb öregségi nyugdíj két és félszeresét, azaz 250%-át, azaz 71
250 forintot.

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

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

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

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

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

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

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

A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. november 23.

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 (Nyírkos Mária, telefon: 42/524-585) kérhetõ.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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1956 HÕSEIRE EMLÉKEZTÜNK 13 HELYSZÍNEN
Múlt hét pénteken kezdõdtek az 1956-os forradalom

és szabadságharc 62. évfordulója tiszteletére szervezett
megemlékezések, 11 helyszínen. A keddi, önkormányza-
ti ünnepségen dr. Kovács Ferenc polgármester mondott
beszédet, a Nyíregyházi Egyetem színjátszói Dandos-
ballada címmel drámai játékot adtak elõ, majd a Hõsök
terén megkoszorúzták az ’56-os emlékmûvet.

A szabolcsi megyeszékhelyre 1956. október 26-án ért el
a forradalom híre. A helyi események két vezéralakja, a

lázadás és a hétköznapi élet megszervezõje, Szilágyi Lász-
ló és Tomasovszky András, illetve a forradalom helyi sze-
replõi, áldozatai emléke elõtt tisztelegtek idén is rokonok,
városlakók, közéleti személyiségek, diákok és pedagógu-
sok az ’56-os õszi események nyíregyházi helyszínein. –
Összekötõ kapocs volt a szerepük a város és a határon lévõ
települések között, s természetesen Nyíregyházán is min-
dig igyekeztek fenntartani a híráramlást és a belsõ rendet
is, egyik elsõ intézkedésük a nemzetõrség felállítása volt –
szólt a forradalmárok szerepérõl Holmár Zoltán történész.

OKTÓBER 26., NYÍREGYHÁZA
A visszaemlékezések szerint 1956-ban október 26. fizetés-

nap volt, sok ember gyûlt össze vidékrõl is a városban, spon-

tán tömegdemonstráció indult a zöld irodaház elõtt. Elsõ lé-
pésként a tüntetõk leverték a vörös csillagot az épület faláról.
A börtönnél délután jelentek meg az emberek Tomasovszky
és Szilágyi vezetésével, kérték a bent lévõ politikai foglyok
szabadon bocsátását. A rendõrséggel is felvették a kapcsola-
tot, ahogy a néphadsereg tiszti karával is, a Damjanich Lakta-
nya parancsnokával is többek között, és kérték az õ, tehát a
rendvédelmi szervek átállását a forradalom oldalára. Az ak-
kori hírek szerint ÁVH-sok foglyul ejtettek kossuthos diákokat.
Ezért vonult a tömeg az iskolához, de ott kiderült, hogy téves a
hír. Ennek ellenére a fiatalok mégis a forradalmárok mellé áll-
tak. A Damjanich Laktanya elé vonultak a tüntetõk, hogy fegy-
vert szerezzenek. A laktanyaparancsnok utasítására a katonák
könnyfakasztó gránátot használtak és belelõttek a tömegbe. A
két vértanút, Szilágyi Lászlót és Tomasovszky Andrást 1958

májusában, az itteni börtönben végezték ki. Rájuk és a töb-
bi áldozatra emlékeztek pénteken a volt ÁVH épületénél,
megkoszorúzták a Nagy Imre dombormûvet, a börtön fa-
lán elhelyezett emléktáblát, Szilágyi László, Dandos Gyu-
la, Bán István, Babicz Béla és Rácz István emléktábláját is.

NEM HÕSNEK SZÜLETTEK
A Váci Mihály Kulturális Központ adott otthont az önkor-

mányzati megemlékezésnek, ahol dr. Kovács Ferenc polgár-
mester mondott ünnepi beszédet. Mint hangsúlyozta, nem-

„EGYÜTT A CSALÁD,
EGYÜTT A NEMZET”

Idén már 3. alkalommal rendezte meg
a Kárpát-medencei Fiatalok Találkozóját a
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általá-
nos Iskola és Kollégium.

Az eseményre a testvérvárosunkból, a ro-
mániai Szatmárnémetibõl, valamint a szlová-
kiai bodrogszerdahelyi és a szepsi iskolákból
is érkeztek diákok. Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 62. évfordulója mellett, a ha-
tárainkon túl élõ vendégekkel a nemzeti össze-
tartást is ünnepelték, valamint az oktatási in-

NEKROLÓG

BÚCSÚ HENZSEL ÁGOTA
FÕLEVÉLTÁROSTÓL

tézményhez kötõdõ civil szervezet alapításá-
ra is emlékeztek. Az ünnepi köszöntõk után a
Szent Imre Katolikus Egyesület elismeréseket
adományozott, többek között pedagógusok-
nak és intézményvezetõknek, emellett dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármeste-
re a Szent Imre-díj arany fokozatát vehette
át. A civil szervezet munkáját, támogatá-
sát és az önkéntes dolgozók pillanatait örö-
kítették meg egy fotókiállításon, valamint
a diákok rajzokkal is kedveskedtek nekik.

(Szerzõ: Horváth Kíra)

Október 15-e óta gyászol a levéltár.
Elment egy csendes, sze-
rény, köztudottan nagy
szakértelemmel bíró, min-
dig segítõkész kolléga, aki
már a gimnáziumban tud-
ta, hogy levéltáros akar
lenni. 1982. augusztus 1-
jén lépett be a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Le-
véltárba és 36 éven át szor-
galmasan, nagy szakmai
alázattal végezte munká-
ját. Levéltárosként, 1994–1998 között
igazgatóhelyettesként, majd osztályve-
zetõként dolgozott. Az 1990-es években
részt vett a beregszászi és kolozsvári le-
véltárak anyagát feltáró kutatásban,
amelynek eredményeként nélkülözhe-
tetlen jegyzékeknek lett a társszerzõje.
1996-ban jelent meg a szatmári 1629–
1634 közötti közgyûlések üléseirõl ké-
szült regesztákat tartalmazó kötete.
Több levéltári évkönyvnek, tanulmány-

kötetnek volt a szerkesztõje. Írásaival a 16–
18. századi Szabolcs és Szat-
már megye múltjába engedett
bepillantást, Rákóczi-kutatása-
iért emlékérmet is kapott.

Minthogy Nagycserkeszen
született, így személyes kötõ-
dése inspirálta arra, hogy ki-
emelt figyelmet fordítson a vá-
roskutatás során a nyíregyházi
bokortanyák kialakulására,
szerkezeti változására, igazga-
tására, a tanyasi iskolákra.

Nagy szeretettel ápolta levéltáros elõdeink
emlékét, és dolgozta fel hagyatékukat. Sok
nyíregyházi diákot vezetett be levéltári sé-
ták alkalmával a múlt rejtelmeibe.

2018. október 29-én 14 órakor utolsó út-
jára kísérjük, de írásai és a több évtizedes
levéltári munkája révén továbbra is velünk
marad! Neve örökre beíródott a levéltár tör-
ténetébe. Kedves Ágota! Isten veled!

a nyíregyházi levéltárosok nevében
Kujbusné Mecsei Éva

csak azért emlékezünk minden évben, hogy méltassuk azo-
kat, akik kiálltak a hazáért, és megküzdöttek a szabadságért,
hanem azért is, hogy ne merüljenek feledésbe a kommunista
diktatúra bûnei és bûntettei. – Az ’56-os áldozatok nem hõs-
nek születtek, csak emberhez méltó, szabad életet akartak élni.
A döntõ pillanatokban méltósággal kezükbe vették a sorsukat
és véráldozat árán kivívták a szabadságukat. Az akkor megfo-
galmazott célok és vágyak ma is rendíthetetlenül fontosak szá-
munkra. Olyan országért harcoltak, ahol Magyarország a ma-

gyaroké lehet. Ma sem akarunk mást, erõs és szabad orszá-
gért dolgozunk, és egy olyan városért, ahol minden ember
megtalálja a boldogulását és a boldogságát – fogalmazott.

DANDOSBALLADA
Az ünnepségen a Nyíregyházi Egyetem színjátszói

Dandosballada címmel drámai játékot adtak elõ Dandos
Gyula, a Kossuth gimnázium 18 éves diákja, a forradalom
hõsi halottja emlékére. Dandos a nyíregyházi események
egyik fõszereplõje volt, majd borzasztó kínzások után el-
került Szentgotthárdra, ahol tiltott határátlépés közben
agyonlõtték. A drámai játékot korabeli dokumentumok,
tanúvallomások, jegyzõkönyvek, történészi szakmunkák,
illetve dr. Fazekas Árpád mûvei nyomán dr. Karádi Zsolt
fõiskolai tanár írta. Az ünnepi megemlékezés koszorúzás-
sal ért véget a Hõsök terén, az ’56-os emlékmûnél.

(Szerzõk: Matyasovszki Edit, Szoboszlai Tibor)

Megyesi Mária, az intézmény igazgatója adta át az egyesület elismerését
dr. Kovács Ferenc polgármesternek

A pénteki koszorúzássorozat fõszereplõi a diákok voltakAz önkormányzat nevében közösen koszorúztak (balról:
dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, Jászai Menyhért

alpolgármester, dr. Kovács Ferenc polgármester és
dr. Ulrich Attila alpolgármester)

Dr. Szabó Tünde, Nyíregyháza országgyûlési képviselõ-
je, sportért felelõs államtitkár is elhelyezte az emlékezés

virágait
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ÚJABB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM
A monetáris politika szerepe a gazdaságfejlesztésben

címmel tartott elõadást a Magyar Közgazdasági Társa-
ság elnöke a Nyíregyházi Egyetemen. Pleschinger Gyu-
la kiemelte, januártól újabb Növekedési Hitelprogramot
indít a Magyar Nemzeti Bank. Az is kiderült az esemé-
nyen, hogy a következõ vándorgyûlést újra Nyíregyhá-
za rendezheti.

A gazdaságpolitika egészének legfontosabb célja a hosszú
távon fenntartható, stabil gazdasági növekedés biztosítása.
A jegybank ezt azzal tudja támogatni, ha kiszámítható és

hiteles monetáris politikájával az inflációt alacsony szinten
tartja – mondta elõadásában Pleschinger Gyula. Hozzátet-
te, a Magyar Nemzeti Bank eszközrendszere az elmúlt évek-
ben változott, bõvült. Az elsõdleges feladata továbbra is az
árstabilitás, mellette a pénzügyi stabilitás és a gazdaságpo-

litika támogatása is kiemelt cél, funkció lett. Utóbbival kap-
csolatosan számos olyan program indult el, amelyek segí-
tik a gazdaságfejlesztést – hangsúlyozta az elnök.

AZ EGÉSZSÉGESEBB HITELSZERKEZETÉRT

– Nagyon nagy jelentõsége volt a kamatcsökkentések-
nek, annak, hogy a hosszú és a rövid kamatokat egyaránt
le tudtuk szorítani. De nagy szerepe volt a Növekedési
Hitelprogramnak is, annak a továbbfejlesztett változatá-
nak, valamint a piaci hitelprogramnak. A közelmúltban
döntöttünk arról, hogy januártól egy újabb Növekedési
Hitelprogramot indítunk azért, hogy a hitelállomány szer-
kezete egészségesebb legyen, több legyen a fix kamato-
zású, hosszú kamatperiódusú hitel – fogalmazott a Nyír-
egyházi Televíziónak Pleschinger Gyula.

HÁZIGAZDÁK LESZÜNK JÖVÕRE

A nyíregyházi rendezvényen szó esett a Magyar Köz-
gazdasági Társaság 57. Közgazdász-vándorgyûlésérõl is.
Lakatos Tibor, az MKT megyei alelnöke kérdésünkre ki-
emelte: – 1998-ban rendezte a megyei szervezet elõször
a Közgazdász-vándorgyûlést, és immár negyedik alkalom-
mal az elnökség jóváhagyta, hogy 2019 szeptemberében
Nyíregyháza rendezze a jelentõs eseményt. Ez egy óriási
dolog, hiszen az ország neves közgazdászai, hallgatói
vesznek majd részt ezen a rendezvényen, 800–900 fõ lá-
togatja majd meg városunkat. A programnak öt év után ad
majd otthont ismét Nyíregyháza.

(Szerzõ: Dér Vivien)

INDIÁBÓL
NYÍREGYHÁZÁRA

– Példaértékû a Continental nyíregyházi gyárának
vállalati kultúrája, mely elsõsorban a munkavállalók
magas szintû felelõsségtudatának és a jó vezetõi stí-
lusnak köszönhetõ – így nyilatkozott Nishant Gaurav,
aki külföldi tapasztalatszerzés céljából bõ egy hónap-
pal ezelõtt Indiából érkezett a városba. Az indiai mér-
nök azt mondja, az itteni gyár megítélése rendkívül
kedvezõ a cégcsoporton belül, így számára igazi meg-
tiszteltetés, hogy egy hosszú múlttal és biztos jövõvel
rendelkezõ céghez érkezett. Ráadásul Nyíregyházát
szép, tiszta és nyugodt, egyszóval élhetõ városnak látja.
A teljes interjú a nyiregyhaza.hu városi webportálon
olvasható.

Pleschinger Gyula, a monetáris tanácsnak is a tagja
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 27., szombat 19.00 Gyilkosság meghirdetve, Bemutató bérlet, Nagyszínpad

19.30 Akit az istenek szeretnek (Orlai Produkciós Iroda), Bérletszünet, Krúdy Kamara

Október 29., hétfõ 19.00 Gyilkosság meghirdetve, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Macbeth, Simor kombinált és kamara bérlet, Krúdy Kamara

Október 30., kedd 19.00 Gyilkosság meghirdetve, Móricz bérlet, Nagyszínpad

Október 31., szerda 19.30 Macbeth, Benczúr kamara bérlet, Krúdy Kamara

November 2., péntek 19.30 Macbeth, Vörösmarty kamara bérlet, Krúdy Kamara

MISS MARPLE SZEREPÉT NEM TUDTA KIHAGYNI
Kerekes Éva, az Örkény Színház mûvésze játssza Miss

Marple szerepét a Gyilkosság meghirdetve címû elõadás-
ban, amelynek premierje október 27-én lesz a nagyszín-
padon.

Nem volt egyszerû megszervezni ezt, hiszen Pesten
éppen a József és testvérei felújítópróbájára készül, több
darabban fellép, ráadásul az Oscar-díjas rendezõ, Sza-
bó István most készülõ, Zárójelentés címû filmjét forgat-
ják. Játszott a Zsötemben, a Szezonban vagy A nyomo-
zóban is, de a mûvésznõ legismertebb „mozija” a Fran-
ciska vasárnapjai, amiért megkapta a troiai és a genfi
filmfesztiválon a legjobb nõi alakítás díját. A VIDOR Fesz-
tiválon is szerepelt A hülyéje vagy A pulóvergyûjtõ címû
elõadásokban, és 2009-ben Arlecchino-díjat kapott. Elõ-
ször arról kérdeztem, hogyan jött létre a mostani ven-
dégjátéka?

ÖRÖMMEL VÁLLALJA A NEHÉZSÉGEKET

– Zsótér Sándorral többször dolgoztam már együtt.
December tájékán mondta, eljátszhatnám Nyíregyházán
az általa rendezett Agatha Christie-regénybõl készült elõ-
adásban Miss Marple szerepét, amit nagyon izgalmasnak
találtam – nyilatkozta lapunknak. – Korban messze van
tõlem az amatõr nyomozást végzõ, roppant kíváncsi, re-
mek logikájú hölgy, de soha nem játszottam még krimi-
ben, sem ilyen karaktert, így azonnal igent mondtam. Egye-
dül a „logisztikai” rész volt kérdéses: hogyan tudjuk beil-
leszteni az itteni próbákat és elõadásokat a zsúfolt progra-
momba, de megoldottuk. Az elsõ hónap alatt kellett na-
gyon intenzíven felkészülnöm, megtanulnom a szöveget,
lerakni az alapokat, mert majdnem két hét kimaradt szá-
momra a próbafolyamatból az egyéb elfoglaltságaim mi-
att. Most, évad elején egymás után jönnek a már futó da-
rabok, s mindegyik egész napos elfoglaltságot jelent szá-
momra, mert délelõtt vannak a felújítópróbák, amiket kö-
vetnek az elõadások. Én mindezt vállaltam, s örömmel
teszem.

A NEHEZEBB UTAT VÁLASZTJÁK

Mint elmondta, szereti Agatha Christie darabját, a nyír-
egyházi kollégáit és a feladatát is, úgyhogy a nehézségek-
kel együtt mindez jólesik számára. Nem szokott sûrûn vidé-

ki fellépéseket vállalni, mert nem fér bele az életébe, de
most ezt nem tudta kihagyni. Nagyon szeret Zsótér Sán-
dorral dolgozni. Akkora feladatot rak az emberre, hogy
ha azon átvergõdik, „bele tud bújni” abba, amit a rende-
zõ szeretne, akkor jó eséllyel jut a célba, s nem a könnyebb
utat választva. A mindig mosolygós színésznõ is kíváncsi
természetû, szeret „utánamenni” a dolgoknak, akárcsak
Miss Marple. Igyekszik belülrõl építkezve olyanná válni,
mint õ, aki nem kérkedik a tudásával, szerény, jó ember-
ismerõ, nagy szerepe van a rejtélyes történések felkutatá-
sában, amelyek maradjanak titokban az elõadásig! Ven-
dégként érkezett ugyan, de a Móricz Zsigmond Színház
társulatának több tagját ismerte már korábbról: Pregitzer
Fruzsinát, Széles Zitát, Kuthy Patríciát, Kosik Anitát... A
városban is volt ideje kicsit szétnézni: kávézgatott a Kos-
suth téren, betért az egyik templomba, s reméli, egyszer
eljut Sóstóra is.

NEM CSAK A BÛNÜGY MIATT ÉRDEKES

– Remélem, a nézõk szívesen kóstolgatják majd ezt az
elõadást, lesznek krimirajongók – folytatta. – Bízom ab-
ban, hogy tudunk egy olyan világot teremteni, amely meg-
érinti az embereket, s nemcsak azért okozunk majd izgal-
mat, mert ez krimi, hanem mert mi játsszuk.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Kerekes Éva
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CSÜTÖRTÖK

18OKTÓBER
CSÜTÖRTÖK16OKTÓBER

KEDD

18OKTÓBER
CSÜTÖRTÖK

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 28., vasárnap 18.00 Nyíregy-
háza Spartacus–Tiszakécske labdarú-
gó-mérkõzés közvetítése

Október 28., vasárnap 13.30 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Tisza-
kécske labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

PÁLYÁN A LEGKISEBBEK

Ovis sportfesztivált rendeztek Nyíregy-
házán. Közel háromszáz gyerek mozgott
a Continental Arénában, és mindenki aján-
dékot kapott. Ez volt a 25. alkalom, hogy
a kicsik összemérték tudásukat.

Hangosan szurkoltak az Eszterlánc Észa-
ki Óvoda gyerekei a társaiknak. Õk idén
még nem versenyeztek, de elkísérték a na-
gyobbakat, és lelkesen buzdították õket a
lelátóról. Mindegyik nyíregyházi óvodából
érkeztek csapatok a sportfesztiválra, me-
lyet a Continental Arénában rendeztek.

A JÖVÕ BAJNOKAI

Különbözõ feladatok vártak a kicsikre,
volt dömperezés, fittlabda és rollerezés is,
utóbbi volt a nagy kedvenc. A gyerekek sze-
retnek sportolni, és ha így nõnek fel, fel-
nõtt korban is rendszeresen mozognak.
Nem lesz mindenkibõl olimpikon, de
egészségesebben élhetnek. A jubileumi
rendezvényen a Sportcentrum trénerei is
részt vettek, tehetségek után kutatva.

– Ez már a 25. alkalom, amikor az óvo-

dák összemérik erejüket, régen verseny
volt, ma már fesztivál, hiszen nem szá-
mít az eredmény. A Sportcentrum edzõi
figyelték a kicsiket, bízunk abban, hogy
sokan közülük nálunk sportolnak majd –
mondta Sitku Ernõ, az Élsport Kft. ügyve-
zetõje.

JAVULÓ SPORTOLÁSI
LEHETÕSÉGEK

Az Óvodások Nyíregyházi Sportfeszti-
váljának rendezését az önkormányzat is
támogatta. A gyerekek sportolási lehetõ-
ségei az elmúlt években sokat javultak.
Több mûfüves ovi-foci pályát adtak át az
intézmények udvarán, az iskolákban pe-
dig tornatermeket újítottak fel. Számos
olyan családi programot szervez a város,
ahol a családok együtt mozoghatnak. Ilyen
a Mikulás és Nyuszi futás, de ilyen volt
legutóbb a Bringaváros 7.1 is. Az ovis
sportfesztivál után a játékokat az óvodák
megkapták, és minden gyerek érmet, il-
letve ajándékot vihetett haza.

MINDEN A FUTBALLHOZ KÖT
Néhány héttel ezelõtt a szurkolók az

egyik internetes portálon szavazhattak, ki-
vel azonosítják a nyíregyházi futballt. Nagy
fölénnyel Szatke Zoltán lett a gyõztes, meg-
elõzve Szendrei Józsefet és Moldván Mik-
lóst. Bár a védõ semmit nem változott az
elmúlt években, a napokban lett 50 éves!

– Furcsa kimondani, és persze ilyenkor
az ember visszatekint kicsit, hogy mi min-
den történt vele az öt évtized alatt. Szinte
minden a futballhoz köt, ez az életem, és
nem tudok, de nem is akarok elszakadni
tõle, így az idõ múlását sem érzékelem úgy.
Jelenleg is hetente kétszer játszok kispá-
lyán, Kótajban a megyei II. osztályban fut-
ballozok, edzõsködök az akadémián, a lab-
darúgás kitölti a napjaimat. És ott a család,
van egy két és fél, valamint egy 23 éves
fiam, utóbbi is focizik. Boldog vagyok –
mondta Szatke Zoltán.

A védõ 13 éves korában került Nyíregy-
házára, és mostanáig mindössze öt év volt,
amikor nem kötõdött a Szparihoz! Két évig
a Volán Dózsában játszott fiatalként, majd
két év katonai szolgálat következett. Ké-
sõbb egy fél évet volt Tiszavasváriban, egy
másik felet Demecserben. Több mint har-
minc évet pedig a Spartacusnál! Nem is
csoda, hogy rá szavaztak a szurkolók.

– Jólesett, amikor megtudtam az ered-
ményt, hogy velem azonosítják a nyíregy-
házi futballt. Itt nevelkedtem, itt lehettem
labdarúgó, és ezek szerint jól csináltam,
amit tettem, ha ennyien gondoltak rám.
Köszönöm nekik, hogy nem felejtettek el –
mondta a Szpari korábbi csapatkapitánya.

Szatke Zoltán a Szpari ikonikus játékosa,
a szurkolók vele azonosítják a nyíregy-

házi futballt

JÓ VOLT A VÉDEKEZÉS
A Vasast fogadta a férfi kosárlabda

NB I/B-ben a Nyíregyháza Blue Sharks.
A találkozó mindkét oldalon pontatlan
dobásokkal indult, ám a folytatásban
beindult a Nyíregyháza, és miközben
jól védekezett a csapat, Czura Attila
vezérletével folyamatosan meglépett az
együttes. A nagyszünetben már majd-
nem húsz pont volt a Cápák elõnye, és
nagyon jól szedték a lepattanókat a
mieink, így végül magabiztosan gyõ-
zött a Blue Sharks.

IRÁNY A II. OSZTÁLY
A felnõtt férfi tenisz csapatbajnokság

tavaszi fordulóját veretlenül zárta a
MARSO Tenisz Centrum (MTC) csapa-
ta, az õszi forduló pedig izgalmas és
szoros mérkõzéseket hozott. A kitûnõ
játéknak köszönhetõen, összesített
eredmény alapján így a nyíregyháziak
feljutottak a II. osztályba. A csapat tag-
jai: Becser Dominik, Závaczki Martin,
Toma Henrik, Nagy Milán, Kovács Im-
re, Mirgay Zsolt, Szabolcsi Péter, Ko-
vács Attila Csaba, Riskó Roland.

EGY IDE, EGY ODA
Elszenvedte az idei bajnokságban

elsõ vereségét a Fatum Nyíregyháza.
A nõi röplabdaegyüttes a Vasast fogad-
ta a Continental Arénában, és a vendé-
gek magabiztosan nyerték az elsõ szet-
tet. A folytatásban úgy tûnt, magára ta-
lál a Nyíregyháza, játszmalabdája is
volt a csapatnak, de végül az angyal-
földiek örülhettek, mint ahogy a har-
madik felvonás után is. A csapat azóta
már javított a mérlegen, hiszen az Új-
pest ellen idegenben sikerült nyerniük.

VÁLOGATOTT MEGHÍVÓ
Újra meghívást kapott az U18-as

válogatottba Starosta Dávid. A Nyír-
egyháza Spartacus fiatal játékosa ok-
tóber 28. és november 2. között a
nemzeti csapattal Montenegróban
vesz részt egy felkészülésen, és Pod-
goricában két edzõmeccset is játszik
a válogatott a házigazda ellen. Starosta
Dávid korábban szerepelt már az
együttesben egy nemzetközi tornán, és
gyõztes gólt is lõtt a magyar váloga-
tottban.
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ÉN, KÁROLI GÁSPÁR – MONODRÁMA
Tóth-Máthé Miklós: Én, Károli Gáspár monodráma

– Varga Sándor egyéni elõadása október 27-én 18.00
órától a sóstói millenniumi református templomban.
Rendezõ: Bessenyei István. Az elõadás ingyenes.

A Móricz Zsigmond Színház elõtt, a Bessenyei té-
ren áll az a postakocsi, melynek utasa Krúdy Gyula. A
nyíregyházi születésû író emlékére idén is megszer-
vezték a Krúdy-napok címû rendezvénysorozatot vá-
rosunkban.

Október 18-án és 19-én számos kulturális program
repítette vissza az emlékezni vágyókat a 19. század vé-
gére, a 20. század elsõ éveibe. Múlt héten csütörtökön
megemlékezéseket tartottak többek között az író szülõ-
házánál, egykori iskolájánál és a Bessenyei téri Krúdy-
szobornál is. Pénteken pedig emlékkonferenciát rendez-

tek a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban,
az író születésének 140. és halálának 85. évfordulója
alkalmából. Az ünnepségen dr. Ulrich Attila alpolgár-
mester hangsúlyozta, bízik benne, Krúdy öröksége még
sokáig fennmarad.

– Remélem, hogy az a szellemiség, amit õ képviselt,
amelyben és ahogyan a helyi tirpákságot és a nyíregy-
háziakat megjelenítette, és az a sok jó, amit leírt a tirpá-
kokról és az itteni embereknek a háttér-szociológiájáról,
az sokáig fennmarad. A városunk csak így lehet fejlõdõ
és nagy, hogyha ezt a szellemiséget megkapjuk és átörö-
kítjük.

IDÕUTAZÁS KRÚDYVAL

CSALÁDI NAP, TAGTOBORZÁS
Az Örökösföld-Újvárosi Polgárõr Egyesület tag-

toborzással egybekötött családi napot hirdet.
Programok: tájékoztató az egyesület munkájáról;

polgárõrök feladatairól és az önkéntesség fontossá-
gáról, az élhetõbb, biztonságosabb lakókörnyezet-
rõl; mandalák, kifestõk színezése; kézmûves fog-
lalkozások; barátkozás az állatokkal; PetBox – ta-
nácsok a kutyák helyes táplálásáról; korongozás
fazekas-kerámiakészítõ mesterrel; MediBall, tánc-
bemutató; Állatbarát Alapítvány kitelepülése; 10.00
órától „Lógjunk Anyuval” táncos babahordozás;
13.00 órától kutyasulis bemutató és kötetlen beszél-
getés Pelyvás Csabával a felelõs állattartásról és ne-
velésrõl. Helyszín: Fazekas J. tér 8., Móra F. Általá-
nos Iskola elõtti tér. Idõpont: október 27-én 8.00–
14.00 óráig. A rendezvény fõvédnöke: Tóth Imre,
Nyíregyháza MJV képviselõje.

GAZDIKERESÕ

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

Bonnie: Kb. 5 hónapos, keverék
szuka. Kótajban egy ház kertjé-
be fialt az anyjuk, így került gon-
dozásunkba. Bonnie igazi kis-
csaj: bújós, pusziosztós, rendkí-
vül nyugodt. Lakásba ideális.
Más kutyákkal és macskákkal is
jól kijön.

Jazz: Kb. 4 hónapos fiú. Nyíregyhá-
zán találták, a fejét ütés érte. Azóta
jól van és várja szeretõ gazdája érke-
zését. Jazz egy rendkívül huncut fiú,
szeret nagyokat játszani. Más kutyák-
kal kissé bizalmatlan. Ha szeretik,
akkor viszont szeret.

„ÉLÕ NÉPMÛVÉSZET”. Az „Aranykapu” Népmûvésze-
ti Egyesület „Élõ Népmûvészet” címû programsorozatát a
Móricz Zsigmond könyvtár III. emeleti aulájában október
26-án 15.00–17.00 óráig rendezik meg. A kiállítást és szak-
mai bemutatót Tomasovszki Anita könyvtárigazgató nyit-
ja meg. Várják azokat az érdeklõdõket, akik szeretnének
megismerkedni a csipkeverés mûvészetével. A szülõkkel
érkezõ gyermekek a „Csiriptanyán” játékot készíthetnek
maguknak. A könyvtárban megtalálhatják a népmûvészet-
tel kapcsolatos könyveket. A rendezvény ingyenes.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Varga László festménykiállítása
a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megnyitó: október 26-
án 16.30-tól. Köszöntõt mond: Tomasovszki Anita könyv-
tárigazgató. Megnyitja: Balogh Géza. A tárlat megtekint-
hetõ: november 9-éig.

GERINCTORNA október 26-án 18.00 órától az Arany
János Gimnázium és Általános Iskola Szõlõskerti Angol
Kéttannyelvû Tagintézményben.

AZ ARANYSZÕRÛ BÁRÁNY. Az õszi szünet elsõ nap-
ján találkozzanak a Hetedhét Mesevilág NépmesePontban!
Október 27-én 10.00 órai kezdettel a Magyar Népmese
Színház interaktív elõadásában látható Az aranyszõrû bá-
rány címû népmese, mely után kreatív kézmûves foglal-
kozásra várják az érdeklõdõket. A belépés díjtalan! Hely-
szín: VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Toldi u.
23.). Telefon: 42/504-490.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: október 27-én 10.00: Gyermekangol.
30-án 14.00–16.00: Õszi termésekbõl állatfigurák készí-
tése. 31-én 16.30: Sakkszakkör.

JANCSI ÉS JULISKA. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: október 27-én 16.00: Jancsi és Juliska. 28-án 10.00:
Az elátkozott malom. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont,
B épület II. emelet.

TOROS NAP BUTYKÁN október 27-én a Butykai Mû-
velõdési Házban.

PIROSKA ÉS A FARKAS – interaktív zene mesejáték a
Hahota Gyermek Színház elõadásában október 28-án
11.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. 10.30–
13.00 óráig kézmûves foglalkozás.

SENIOR ÖRÖMTÁNC a Mozdulj Nyíregyháza! prog-
ram keretében a Váci Mihály Kulturális Központban, hét-
fõnként és szerdánként 11.00 órától.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA. A Nyíregyházi Szociális Gon-
dozási Központ immár 23. alkalommal indította útjára az
Idõsek akadémiája címû ismeretterjesztõ programsoroza-
tát, melynek helyszíne a Római Katolikus Plébánia dísz-
terme. Október 30-án 14.00 órától A szeretet ereje és cso-
dája életünkben címmel dr. Papp Tibor fõhelynök tart elõ-
adást.

KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. Október 30-án 16.30-tól
a Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtárában (Sóstói út
31/B, „B” tanulmányi épület) folytatódik a Könyvtári tea-
délután címû programsorozat, melynek keretében Rajzo-
ló robotok címmel dr. habil. Szepessy Béla grafikusmû-
vész, fõiskolai docens, az NYE Vizuális Kultúra Intézeté-
nek intézetigazgatója tart elõadást.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Jelenések könyve. A vég-
idõ egyházának születése – vetítéssel egybekötött elõadás
október 30-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Elõadó: Bodolai Zoltán.

HALLOWEEN PARTY – családi program kreatív sarok-
kal, zenés mulatsággal, trambulinnal, buborékfújással ok-
tóber 30-án 17.00 órától a Jósavárosi Mûvelõdési Ház-
ban.

AGYKONTROLL – ingyenes ismertetõ elõadás október
30-án 17.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Elõ-
adó: Baglyas György agykontrolloktató. Agykontrolltan-
folyam ugyanitt november 17-18-án és 24-25-én. Bõvebb
információ, jegyvásárlás: Imi Print Nyomda (Tüzér u. 16.),
42/490-956.

SZINDBÁD NYOMÁBAN – emlékkiállítás a 140 éve
született Krúdy Gyula életébõl és munkásságából, képek-
ben – az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Megtekinthetõ:
október 30-áig.

SZÍVKLUB. A Városmajori Mûvelõdési Ház Szívklubjá-
nak elõadása október 31-én 17.00 órától a VMH-ban. Dr.
Pólya Zsófia onkológus fõorvos tart elõadást az onkológi-
ai kezelésekrõl.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Nagyné Petró Viktória fotókiállítása
a Móricz Zsigmond könyvtárban. A tárlat megtekinthetõ:
november 5-éig.

„AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA 2017.” kiállítás a Váci
Mihály Kulturális Központban. Megtekinthetõ: november
25-éig.

MELANKÓLIA, DERÛ – Buhály József festõmûvész ki-
állítása a Nyíregyházi Városi Galériában és a Pál Gyula
Teremben. A tárlat megtekinthetõ: december 15-éig.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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125 ÉVVEL EZELÕTT SZÜLETETT
TÚRÓCZY ZOLTÁN

A Tiszai Evangélikus Egyházkerület
utolsó négy püspökét a nyíregyházi
gyülekezet adta. Geduly Henrik 26
éven át, 1911-tõl 1937-ig látta el a püs-
pöki teendõket. Utódjának, Domján
Eleknek egy bõ esztendõ adatott, 1937
februárjától 1938. október 24-én be-
következõ haláláig. Õt követte Túróczy
Zoltán.

A régi evangélikus lelkészcsaládból
származó Túróczy 1893. október 23-
án született Arnóton. Gimnáziumi ta-
nulmányait Rozsnyón, a teológiát Po-
zsonyban végezte. 1915. október 22-
én a budai Bécsi kapu téri evangélikus
templomban avatták lelkésszé. Komá-
romi és ózdi segédlelkészkedés után,
1917-ben szülõhelye gyülekezetének
lett lelkésze. 1923-ban Ózd, majd
1927 októberétõl Gyõr lelkészi szol-
gálatának újabb állomásai. Már ezekben az években is
több alkalommal járt Nyíregyházán, ahol elõadásokat,
igehirdetéseket tartott. Így nem volt ismeretlen a gyüle-
kezet számára, amely 1939. február 26-án õt hívta meg
a Domján Elek halálával megüresedett lelkészi állásra.
Hivatalába 1939. március 19-én iktatták be. Az ünnepi
eseményen a gyõri gyülekezet nagyobb küldöttséggel

képviselte magát. Két hónappal késõbb
abszolút többséggel választották meg
az egyházkerület püspökévé, amely hi-
vatalába 1939. május 16-án Kapi Béla,
a Dunántúli Evangélikus Egyházkerü-
let püspöke iktatta be.

Túróczy Zoltánt 1945-ben letartóz-
tatták, majd a nyíregyházi népbíróság
koholt vádak alapján tízévi fegyházra
ítélte. A vádirat azokat a jelentéseit,
beszédeit, elõadásait idézte, amelyek
jobboldali nézeteit tükrözték. 1946 ta-
vaszán szabadon bocsátották, de püs-
pöki feladatait nem láthatta el. Miu-
tán 1948-ban a köztársasági elnök ke-
gyelmi úton megszüntette az ellene fo-
lyó eljárást, lemondott püspöki hi-
vataláról, az utóda Vetõ Lajos lett.
Visszakerült Gyõrbe, ahonnan 1952-
ig a Dunántúli Egyházkerület püspöki

teendõit is ellátta. 1971. november 22-én hunyt el
Gyõrben.

Az Orr Lajos által készített emléktábláját püspökké
választásának 60. évfordulója alkalmából leplezték le.
Nevét 2011 óta az Evangélikus Általános Iskola viseli.


