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FERTÕTLENÍTÕSZEREK ÉS VÉDÕFELSZERELÉSEK AZ ÓVODÁKNAK
516 liter kézfertõtlenítõt és 424 liter felületfertõtlenítõ

szert osztottak ki az önkormányzat 35 óvodájában és 9
bölcsõdéjében – az intézmények a gyermeklétszám ará-
nyában vették át múlt csütörtökön a polgármestertõl a
városházán. Az ellátmány az Állami Egészségügyi Ellátó
Központtól érkezett, korábban már szeptemberben is kap-
tak fertõtlenítõszereket az önkormányzati intézmények.

– Ez már a második, az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
ponttól érkezett tisztító- és fertõtlenítõszer adag, az isko-
lai, óvodai tanévkezdéskor is kaptunk 620 litert. Mindezt
az önkormányzat is kiegészíti – mondta dr. Kása Brigitta
aljegyzõ, a nyíregyházi operatív munkacsoport vezetõje.

KIEGÉSZÍTETTE AZ ÖNKORMÁNYZAT
FFP2-es maszkokat, a LEGO által adományozott védõszem-

üvegeket és a Color Pack részérõl felajánlott védõpajzsokat is
kaptak az intézmények. Ezekre azért van szükség, mert ha
egy gyerek napközben megbetegszik, akkor õt elkülönítik a
többiektõl, viszont egy felnõttnek akkor is vigyázni kell rá, amíg
a szülõ nem megy érte az intézménybe. A helyes és folyama-

tos védekezésnek is köszönhetõ, hogy itt alig jelent meg eddig
a koronavírus. – 4 dolgozónak van pozitív tesztje ebben az
intézményrendszerben múlt heti állapot szerint és itt 4700
gyermekrõl, valamint a róluk gondoskodó 800 dolgozóról
beszélünk. Azokat a csomagokat, amiket most minden óvo-
da és bölcsõde képviselõje elvitt, komplexen, a megelõzés
szempontjait figyelembe véve állítottuk össze, az állami se-
gítség és a nyíregyházi vállalkozások felajánlásai mentén –
közölte dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

FIGYELNEK RÁJUK
Néhány héttel ezelõtt az is fontos hír volt, hogy a 35 ön-

kormányzati fenntartású óvoda 108 hõmérõt kapott, hiszen
október elsejétõl kötelezõ a testhõmérséklet mérése belépés
elõtt – bár Nyíregyházán ezt már rengeteg helyen szeptem-
berben is gyakorolták, zsiliprendszerû beengedéssel. A nyír-
egyházi operatív munkacsoport napi kapcsolatban van a helyi
intézményekkel, az önkormányzat a gyermekek és a dolgo-
zók biztonsága, védelme érdekében további védõfelszerelé-
sekkel látja el az intézményeket a következõ hónapokban is.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

ÓRAÁTÁLLÍTÁS
Az órákat

2020. október 25-én,
vasárnap

hajnali 3-ról 2 órára
kell visszaállítani.

46 DEFIBRILLÁTOR VAN A VÁROSBAN
Nagyon sok traumás eset nem vég-

zõdne halállal, ha többen tudnának
életet menteni a mellkaskompresszió
helyes alkalmazásával. Múlt hét pén-
teken, a Kossuth téren vöröskeresz-
tes önkéntesek gyakorlóbábukon mu-
tatták be, hogyan kell helyesen újra-
éleszteni. Az itt megszerzett tudás
mellett pedig 46 defibrillátor is segít

szerte a városban, ha bekövetkezik a baj. Ezek pontos listája
megtalálható az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság olda-
lán, de az adott épületeken tábla is jelzi.

TRADÍCIÓK NYOMÁBAN

A pandémiás idõszaknak megfelelõ óvatossággal, de mégis várták a „Pásztorok világára” a Sóstói
Múzeumfaluba a kikapcsolódásra vágyókat szombaton. Az idén 50 éves skanzen hagyományte-
remtõ rendezvénye remélhetõleg jövõre vírus- és esõmentes idõszakban csalogatja majd a nézõ-
ket. A járványügyi helyzettõl függõen, de a jelenlegi elképzelések szerint a Márton-napi eseményt
is megtartják, november 14-én, szombaton. Jövõ héten pedig szünidei programokat, tematikus
napokat szerveznek keddtõl péntekig. (Részletek: nyiregyhaza.hu.) Fotó: Trifonov Éva

Óvodák és bölcsõdék képviselõi vették át múlt héten a
fertõtlenítõszereket és a védõfelszereléseket
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OKLEVELES TECHNIKUSI KÉPZÉS
ÚJABB ELÕNYÖK A SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

Okleveles technikusi képzéssel folytat-
hatják tanulmányaikat a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum diákjai. Az új szak-
képzési törvény lehetõséget biztosít a
Nyíregyházi Egyetem és a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum számára ahhoz,
hogy a tudástartalmaikat összehangolva,
egymásra épülõ képzési rendszereket hoz-
zanak létre.

Már évek óta, számos területen együtt-
mûködik a Nyíregyházi Egyetem és a Nyír-
egyházi Szakképzési Centrum. A szakkép-
zési törvény változásával új lehetõségek
nyíltak az együttmûködésben, amelyrõl
múlt hét csütörtökön írtak alá határozat-
lan idejû megállapodást a felek.

– Azt szeretnénk, ha a végzett tanu-
lók itt maradnának a megyében, a vá-
rosban, ezáltal a Nyíregyházi Egyete-
men is, és ehhez olyan lehetõségeket
próbálunk keresni, amelyek az õ felsõ-
fokú tanulmányaikat és a helyben ma-
radásukat segítik – hangsúlyozta Vassné
dr. habil. Figula Erika, a Nyíregyházi
Egyetem rektora.

MEGRÖVIDÜLHET A
TANULMÁNYUK

A tudástartalmak összehangolásával a
Szakképzési Centrumból érkezõ új egye-
temi hallgatóknak akár egy egész félévvel
is megrövidülhet a tanulmányuk. A szabad
órakeret terhére az egyetemi oktatók is
bekapcsolódnak a szakképzésbe, az otta-
ni tanárok pedig az egyetem gyakorlati
oktatásaiban vesznek majd részt – hang-
zott el a sajtótájékoztatón.

ÖSSZEHANGOLJÁK A KÉPZÉSEKET

– Az a feladata a Szakképzési Cent-
rumnak, hogy helyben, nagyon gyorsan
reagáljon a munkaerõ-piaci igényekre,
és hogy minél szélesebb tárházát adja

az egyéni tanulási utaknak. Egy ilyen le-
hetõség az okleveles technikus képzés.
Ez azt jelenti, hogy a mi iskoláinkban
technikumba járó tanulók a Nyíregyhá-
zi Egyetemen legalább 30 kreditpontig
beszámíthassanak közös tartalmat –
emelte ki Gurbánné Papp Mária, a Nyír-
egyházi Szakképzési Centrum fõigazga-
tója.

A képzések összehangolásával a kuta-
tási, fejlesztési pályázatok, valamint a du-
ális képzés is új lehetõségeket hozhat az
intézmények számára. A további tervek
között szerepel egy tudásközpont létreho-
zása, amelyben a Szakképzési Centrum, a
Nyíregyházi Egyetem, valamint különbö-
zõ gazdálkodó szervezetek részvételével
ágazati képzõközpontokat hozzanak lét-
re, amelyek szintén a szakképzés fejlõdé-
sét szolgálják a térségben – tette hozzá a
fõigazgató.

MAGYARUL TANULNAK
A KÜLFÖLDI EGYETEMISTÁK

Külföldi hallgatókat köszöntöttek a
Nyíregyházi Egyetemen. Bár az angol
nyelvû képzések a koronavírus-jár-
vány miatt idén nem indulhattak el, az
egyetemre érkezõ külföldi diákok meg-
kezdték a magyar nyelv tanulását. Cél-
juk, hogy a tanév végére mindenki kö-
zépfokon beszélje a nyelvet. Vassné dr.
habil. Figula Erika, a Nyíregyházi Egye-
tem rektora kiemelte, ha a feltételek is
adottak lesznek, akkor jövõre már 12
szakon szeretnék elindítani az angol
nyelvû oktatást. Mivel a felvett 67 hall-
gatóból csak ketten érkeztek meg,
ezért idén nem tudták elindítani az
angol nyelvû képzéseket, így õk is a
magyar nyelvet kezdték el tanulni.

(Szerzõ: Fehér Attila, Bakai Judit)

Keddtõl pályaorientációban is segíti
a diákokat a Tanítsunk Magyarország-
ért program.

144 cég bevonásával igyekeznek a
továbbtanulás elõtt álló általános isko-
lásoknak eligazodni a pályaválasztás út-
vesztõiben. A vállalati mentorprogram a
világ egyik legnagyobb gumigyártójá-
nak, a Michelinnek a nyíregyházi gyá-
rában indult el. A gazdaságstratégiáért
és szabályozásért felelõs államtitkár el-
mondta, a vállalati mentorprogramhoz

eddig 144 cég csatlakozott, vannak köz-
tük családi vállalkozások és multicégek
is. Ezeket a vállalkozásokat keresik majd
fel a Tanítsunk Magyarország hetedikes,
nyolcadikos mentoráltjai a következõ
hónapokban. A programban 58 iskola,
1639 diákja vesz részt, 377 felsõokta-
tásban részt vevõ hallgató-mentor bevo-
násával. A Tanítsunk Magyarországért
célja, hogy a munka- és továbbtanulási
lehetõségektõl távol élõ diákok számá-
ra is zökkenõ- és problémamentes legyen
a továbbtanulás.

NYÍREGYHÁZÁN STARTOLT
A VÁLLALATI MENTORPROGRAM

A rektor és a fõigazgató a megállapodás szentesítését követõen, a pandémiás elõírá-
sokra is ügyelve
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Elkészült a körforgalom a Korányi Frigyes utca – Csaló
köz csomópontban, ez már idén a harmadik, az elmúlt
években a tizenharmadik új körforgalom Nyíregyházán.
A komplex beruházás részeként járdát építettek, fákat és
cserjéket ültettek. A közeljövõben két újabb körforgalom
épül a városban, az egyik a Kállói út és a Tünde utca
keresztezõdésben, a másik pedig a Stadion utca – Kótaji
út – Hímes utca – Vasvári Pál utca csomópontban.

Felmérve a közlekedési problémákat a városban, 2011-
ben indult egy komplex fejlesztési program az akkori hely-
zet javítására. Az elmúlt években sokat javult az állapot,
ez annak is köszönhetõ többek között, hogy az évtizedek
óta szûk keresztmetszetet jelentõ belvárosi fontos szakasz,
a Szegfû utca 2x2 sávossá bõvült, átépítették például a
Mezõ utcai csomópontot (és még négyet), valamint ti-

ELKÉSZÜLT A KORÁNYIN A CSALÓ KÖZI KÖRFORGALOM
2021-BEN AKÁR KÉT ÚJABB IS ÉPÜLHET A KÁLLÓI ÚTON ÉS A HÍMESNÉL

pészeti és területszámítási hiba okozta, a területrõl a hiva-
talos iratok alapján úgy tudta az önkormányzat, hogy a
tulajdonában van, ezért is tervezte és kezdte volna meg-
valósítani a fejlesztést. Ezért egy kisajátítási eljárást kel-
lett lefolytatni, ami miatt fel kellett függeszteni az építést
egy idõre, s néhányan még tiltakoztak is a tízezrek szá-
mára könnyebbséget hozó beruházás kapcsán. Ennek el-
lenére a kivitelezõ a tervezett határidõ elõtt készült el
vele, pedig rengeteg közmûátépítés is nehezítette a fo-
lyamatot.

TÖBB MINT EGY KÖRFORGALOM

– Ez a városrész úgy gondolom, most már ilyen szem-
pontból teljesen rendben van. Bár most a Csaló közi kör-
forgalmat adjuk át, de emlékezhetünk arra, hogy a Kosbor
utcától végig felújítottuk a Korányi utca több mint két és
fél kilométeres szakaszát. Ma már úgy érezzük, hogy mint-
ha mindig lett volna a Sóstógyógyfürdõre és Sóstóhegyre
is vezetõ Korányi Frigyes utcai kerékpárút, de ez is a komp-
lex gondolkodásunk része, s most a hiányzó részeket is
összekötöttük. S persze ennek a beruházásnak a része-
ként is építettünk járdát, valamint ültettünk jócskán növé-
nyeket, ahogy szoktunk, hiszen ügyelünk arra is, hogy a
környezet szép maradjon vagy talán még szebb legyen
mint volt – nyilatkozta hétfõn a helyszínen dr. Kovács Fe-
renc, Nyíregyháza polgármestere.

Köszönet a Korányiért! (A macskaköves Kemecseitõl a modern aszfaltosig)
Kedves olvasónk jelentkezett szerkesztõségünkben,

mikor a Korányi teljes felújítását követõen a Csaló közi
körforgalom is elkészült. Az Idõsügyi Tanács egyik tag-
ja 75 éve lakik az utcában és azt mondja, nagyon örül,
hogy megérhette: ilyen fenséges és modern lett.

– Az egész életem ehhez az utcához kötõdik, ami
régen a temetõtõl induló Kemecsei út volt, de sokféle-
képpen hívták. Volt Nyíregyháza Kemecsei út, Sóstóhe-
gyi Kemecsei út a házszámtábláink alapján, sõt, laktunk
egy idõben az „Örökösföld öt szakasz” cím alatt is –
pedig soha nem költöztünk el. Gyermekkoromban jel-
lemzõen gyalog jártunk be a városba – hacsak nem sé-
táltunk át a villamos végállomásáig Sóstóra – s emlék-
szem, egyszer egy éjféli misére menet összesen tíz vil-
lanyégõt számoltam meg a több kilométeres szakaszon.
Szõlõsök, almások váltották egymást útközben, nagy ker-
tekkel, családi házakkal, híres volt a Paptanya rész, és
szépek voltak az Oncsa sori, egyforma házak, nagyjá-
ból a mostani görög templomtól indulva. Egyébként
macskaköves volt a Korányi, ezt a felújítás során is le-
hetett látni, de a két oldalán annak idején ki volt járva a

szekereknek, mert azok nem szerették a döcögõset, a
macskakõ eléggé rázott... Ezen jártak be az árusok Kótaj,
Buj, Nagyhalász felõl, itt hordták az árut a piacra, s nem
messze tõlünk volt egy megálló, ami legutóbb Vadász-
csárda, akkoriban a Kovács-féle kocsma volt. Saját szõ-
lõje volt a tulajdonosnak, abból készítette a borát, pálin-
káját, vele szemben pedig, a háza mellett állt a hangula-
tos vendéglõje, az még táncos mulatságokra is alkalmas
volt. Egyébként a legendák szerint egy néhai országos
pártvezetõ kedvéért aszfaltozták le elõször, de csak a te-
metõtõl a Csaló közig tartó szakaszt, mert az Ózoonban
szállt meg és erre vitték... Nagy dolog nekem megélni,
hogy ilyen fenséges lett az utcánk, nagyon szépen meg-
csinálták a körforgalmat is és külön örülök a szintén nem-
régen megépült kerékpárútnak. De nemcsak én, hanem
látom, hogy a városlakók is, ugyanis rengetegen használ-
ják, s bár már megszoktuk a gyalogosok számára is biz-
tonságossá tett vasúti átjárót, de ez sem túl régi fejlesz-
tés...

Szeretném ezúton is megköszönni a polgármesternek,
a városvezetésnek, hogy elkészült és korszerû lett. To-
vábbi sikereket!

OLVASÓI SOROK

zenhárom körforgalmat is kialakítottak városszerte és a
környéken a forgalmas és sokszor balesetveszélyes keresz-
tezõdésekben (a víztoronynál, Oroson, Örökösföldön hár-
mat, a Tiszavasvári úton, a Csaló köznél, a nyugati elke-
rülõ környékén hatot).

GYORSABB HALADÁS, BIZTONSÁG

A Korányi Frigyes utcára a reggeli órákban és a délutá-
ni csúcsforgalomban szinte lehetetlen volt itt korábban
kifordulni, az új körforgalom segíti az egyenletes haladást
és csökkenti a várakozási idõt. Ebben az értelemben ez
már környezetvédelmi elõny: kevesebb állás egy helyben,
kisebb légszennyezés, csökkenõ terhelés. A fejlesztés ré-
szeként többek között átépítették az autóbuszöblöket,
akadálymentesítették az autóbuszperonokat és a bizton-
ságos gyalogos átvezetést is kiépítették.

AKADÁLYOK, MEGOLDÁSOK

A körforgalom építésekor néhány problémába ütköz-
tek, a gondot egy évtizedekkel ezelõtti földhivatali, térké-

KOMPLEX FEJLESZTÉS, ZÖLD SZEMLÉLETTEL

A teljes beruházást a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében, 100 százalékban európai
uniós forrásból biztosították. A költség valamivel több mint
833 millió forint volt, ebbõl a körforgalom építése közel
276 millió forint. A körforgalom építésével és a Korányi
Frigyes utca felújítása során létesítettek összesen 5 új gya-
logos átvezetést, 4 kerékpáros átvezetést, csapadékvíz el-
vezetõ-szikkasztó rendszer épült, és új járda az Eperjes
utcától a Csaló közi új körforgalmon át a Lengyel utca
leágazásáig több mint 400 méter hosszan. A fejlesztés so-
rán növényeket is telepítettek, 51 db facsemetét és 694 db
cserjét. Egyébként szintén e projekt része volt a Szarvas
utca Vécsey köz – Móricz Zsigmond utca közötti szaka-
szának felújítása, mely 2019-ben készült el 137,9 millió
forint ráfordítással.

ÚJABB BERUHÁZÁSOK

A hétfõi átadáson azt is bejelentette dr. Kovács Ferenc,
hogy a közeljövõben további két új körforgalom is épül a
városban. Az egyik a Kállói út és a Tünde utca keresztezõ-
désben, valamint a Stadion utca – Kótaji út – Hímes utca –
Vasvári Pál utca csomópontban. S bár a terv mindkettõnél
2021, ezt természetesen a pandémiás helyzet is befolyá-
solhatja.

(Szerzõ: Nagy Boglárka, Tarczy Gyula)

Fotó: Kohut ÁrpádFotó: Kohut Árpád
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TEQ ONE ASZTAL A JÁTSZÓTEREKEN
MAGYAR FEJLESZTÉSÛ SPORTESZKÖZÖK NYÍREGYHÁZÁN

Tizenkettõ darab Teq One és kettõ darab Teq Lite asz-
talt helyeznek ki Nyíregyháza különbözõ városrészein.
A magyar fejlesztésû sporteszköz vásárlásához pályázati
forrást nyert az önkormányzat, ennek köszönhetõen bõ-
vül a sportolási lehetõség. A városvezetés az elmúlt évek-
ben kiemelten támogatta a szabadidõs és tömegsportot,
ennek eredménye, hogy már 18 szabadtéri kondipark van
Nyíregyházán, ez a szám legkésõbb jövõ tavaszra továb-
bi kilenccel emelkedik.

Szeptember végén helyezték ki az egyik Teq One asz-
talt a „kiserdõ” pihenõparkjában.

„KISERDEI” JÁTSZÓTÉR

A Mák, a Géza, a Nefelejcs és a Hunyadi utcák által
határolt területen tavaly alakítottak ki egy játszóteret kö-
zel 50 millió forintos pályázati forrásból. A területen csúsz-
dás mászóvár, fészek- és forgóhinta, modern rugós játé-
kok, mérleghinta, valamint kötéllabirintus és pihenõpa-
dok is várják a kikapcsolódni vágyókat, elsõsorban gyer-
mekeket és családtagjaikat. A vagyonvédelemrõl pedig
térfigyelõ kamerák gondoskodnak.

ÚJ SPORTESZKÖZ

A Teqball International Ltd. a „Magyar Multi Teq Prog-
ram” keretében felhívást tett közzé magyarországi önkor-
mányzatok részére kedvezményes Teq multifunkciós sport-
eszköz vásárlására a sportolási lehetõségek javítása, a sza-
badidõsport gyakorlása és a rendszeres mozgás elõsegíté-
se érdekében. A napokban így újabb sportolási lehetõség-
gel bõvült jó néhány játszótér Nyíregyházán, az úgyneve-

zett Teq One asztallal, ez a sporteszköz 100%-ban ma-
gyar fejlesztésû, amit nemtõl, kortól és tudásszinttõl füg-
getlenül tud használni ép és mozgássérült játékos egyaránt.

– Elnyertünk 14 asztalt, ami 6 millió forintba került,
vagyis az összes költség felébe. Kilencet ebbõl már kihe-
lyeztünk, de minden városrészben, tehát Orostól Borbá-
nyáig, a Kertvárostól a Hímesig, Sóstó-Sóstóhegy, minden-
hol vannak már ilyen asztalok  – közölte dr. Kovács Fe-
renc polgármester.

A kettõ darab beltéri asztalt a Nyíregyházi Sportcent-
rum kapta meg, további három Teq One asztalt pedig jövõ
tavasszal helyez ki a NYÍRVV. A Malomkertben a Szántó
Kovács János utcai játszótéren és Nyírszõlõsön a közössé-
gi parkban is lesz 1-1 ilyen asztal, illetve futópálya is épül,
a harmadik asztal a stadionban kap majd helyet.

– Nyíregyháza területén az elmúlt két hétben kilenc
helyszínen helyeztünk ki ilyen asztalokat, ez egy új fej-

lesztésû sporteszköz, ami már népszerûvé is vált a város-
lakók életében, nagyon sokan használják – tette hozzá
Dicsõ Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. közterület-kezelési
igazgatója.

Helyszínek (1-1 db Teq One asztal):

Géza utcai játszótér (Nefelejcs utca – Hunyadi utca
közötti szakaszon)

Bujtosi Városliget

Kertvárosi Közösségi Park (Fészek u. 35.)

Alma utca – Bazsalikom utcai játszótér

Oros, Élet utcai játszótér

Jósaváros, Törpe utca 38–48.

Jósaváros, Korányi F. u. 72-74.

Sóstógyógyfürdõ, Csónak u. 4. melletti játszótér

Sóstóhegy, Szabó Lõrinc utca 9.

ÚJ KONDIPARKOK

Az önkormányzat az elmúlt években kiemelten támo-
gatta a szabadidõs és tömegsportot, ennek eredménye,
hogy már 18 szabadtéri kondipark van Nyíregyházán, de
több száz sporteszközzel újabb kilenc épül meg legké-
sõbb jövõ tavaszra. A sóstóit és a Benczúr térit követõen
tavaly elkészült az új 1,5 km-es rekortán a Bujtosi Városli-
getben és két új futókör létesül Nyírszõlõsön és a Malom-
kertben is.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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KÖZELEG MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA:
GYERTYÁT GYÚJTUNK SZERETTEINK EMLÉKÉRE

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a
halottak napja. Ahogy máskor, úgy idén is meghosszab-
bított nyitvatartással fogadja a látogatókat az Északi te-
metõ, hogy a hozzátartozók leróhassák kegyeletüket el-
hunyt szeretteik sírjainál. Összegyûjtöttük az ünnepeket
érintõ legfontosabb tudnivalókat.

SÍRKÖVES MUNKÁLATOK

A megnövekedett forgalom és a kegyeleti szabályok
betartása miatt, október 29. és november 3. között nem
végezhetõ sírköves munka az Északi temetõben.

A TEMETÕ NYITVATARTÁSA:

2020. október 23-án, pénteken 7:00–19:00

2020. október 24-én, szombaton 7:00–19:00

2020. október 25-én, vasárnap 7:00–19:00

2020. október 26-án, hétfõn 7:00–19:00

2020. október 27-én, kedden 7:00–19:00

2020. október 28-án, szerdán 7:00–19:00

2020. október 29-én, csütörtökön 7:00–19:00

2020. október 30-án, pénteken 7:00–19:00

2020. október 31-én, szombaton 7:00–20:00

2020. november 1-jén, vasárnap 7:00–20:00

2020. november 2-án, hétfõn 7:00–20:00

2020. november 3-án, keddtõl  7:00–17:00

A temetõbe 4 kapun keresztül lehet majd belépni. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. kéri a
látogatókat, hogy a nyitvatartási idõ végéig hagyják el a
temetõ területét. Amennyiben ez nem történik meg, ezen
idõpont után már csak a Pazonyi úti teherportánál tehetik
ezt meg, ahol 24 órás portaszolgálat mûködik.

GONDNOKSÁGI ÜGYELET, NYITVATARTÁS:

2020. október 28-án, szerdán
7:30–16:00 – munkaidõ; 16:00–17:00 – ügyelet

2020. október 29-én, csütörtökön
7:30–16:00 – munkaidõ; 16:00–17:00 – ügyelet

2020. október 30-án, pénteken
7:30–16:00 – munkaidõ; 16:00–17:00 – ügyelet

2020. október 31-én, szombaton
7:30–18:00 – ügyelet

2020. november 1-jén, vasárnap
7:30–18:00 – ügyelet

Ügyeleti idõben a gondnokságon kizárólag sírhelyúj-
raváltásra lesz lehetõség – a sírhely felett rendelkezõk
vagy írásbeli meghatalmazottjaik számára –, a teme-
tõlátogatók részérõl pedig felvilágosítás kérhetõ sír-
hellyel kapcsolatban.

GÉPJÁRMÛVEL TÖRTÉNÕ BEHAJTÁS

2020. november 1-jén, vasárnap 7:00 és 10:00 óra kö-
zött még be lehet majd hajtani az Északi temetõbe, de
11:00 óráig el kell hagyni a temetõ területét! Behajtási
díjat ezen a napon nem kell fizetni. (A forgalmi viszonyok-
tól és a temetõ zsúfoltságától függõen elõfordulhat idõ-
szakos forgalomkorlátozás, illetve a temetõbe történõ be-
hajtás idõszakos korlátozása.)

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

2020. november 2-án, hétfõn ismét megtartják a
mécsesgyújtással egybekötött ünnepi megemlékezést a
Hõsök temetõjében (Dugonics utca). A nyíregyházi Hõ-
sök temetõjében több mint 2800 sírban, 14 nemzet elsõ
világháborúban elhunyt katonái nyugszanak békésen egy-
más mellett. Olyan sírok ezek, melyekben egy apa, fiú,
férj vagy võlegény alussza örök álmát, aki hazavágyott, és
akit hazavártak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temet-
kezési Kft. – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-

zatának támogatásával, civilek és civil szervezetek segít-
ségével – immár 14. éve, mindenszentek napjához közeli
napok valamelyikén 2800 darab mécses gyújtásával em-
lékezik a hõsökre. Az idei ünnepség 15:00 órakor kezdõ-
dik evangélikus liturgiával, majd ezután mécsesgyújtással
fejezõdik be. Az ünnepi liturgiát Laborczi Géza evangéli-
kus lelkész tartja a temetõben nyugvó elhunytakért.

TÁJÉKOZTATÁS:

A mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó mûködési
rend változásáról, az esetleges forgalomkorlátozások-
ról és a sírhely-újraváltásokkal kapcsolatosan felvilá-
gosítás kérhetõ:

személyesen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Te-
metkezési Kft. gondnokságán (Nyíregyháza, Pazonyi
tér 5. – a Pazonyi úti MOL benzinkút felõl),
telefonon a 42/408-414-es számon,
e-mailben a temeto.gondnoksag@gmail.com címen.

FOKOZOTTAN FIGYELJENEK AZ ÉRTÉKEIKRE

Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temet-
kezési Kft. ügyvezetõje lapunk hasábjain keresztül is fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a látogatók a gépkocsifeltörések
és a lopások elkerülése érdekében táskájukra, autójukra,
értékeikre fokozottan figyeljenek. Ha tehetik, a szokásos
személyes tárgyaikon, valamint a kegyeletgyakorláshoz,
a kegyelet megadásához szükséges kellékeken kívül mást
ne vigyenek a temetõ területére. A gépjármûvekben ne
hagyjanak nagy értékû tárgyakat, és az ajtókat minden
esetben zárják be, az ablakokat húzzák fel! Egyetlen pil-
lanatra se hagyják õrizetlenül értéktárgyaikat, irataikat,
táskáikat!

– A temetõ korlátozott idõben látogatható közterület,
ezért a hozzátartozó köteles megõrizni értékeit, azok el-
tûnéséért a temetõ tulajdonosa és az üzemeltetõje sem
felelõs. A temetõ területén elkövetett lopásokkal, rongálá-
sokkal, károkozásokkal és egyéb bûntettekkel kapcsolat-
ban az illetékes rendõrkapitányságon a károsultnak kell a
feljelentést megtenni – hangsúlyozta.

NEM VÁLLALNAK FELELÕSSÉGET

– Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ismét megjelentek
a temetõben a temetõlátogatókat munkaszerzés céljából
megszólító olyan vállalkozók is, akik engedéllyel, szak-
képesítéssel nem rendelkeznek. Kérjük a tisztelt temetõ-
látogatókat, hogy saját érdekükben gyõzõdjenek meg ar-
ról a megbízás elõtt, hogy a vállalkozó rendelkezik-e a
munka elvégzéséhez szükséges anyagokkal, eszközökkel,
illetve megfelelõ telephellyel, engedéllyel, szakképesítés-
sel. A temetõ üzemeltetõje és az önkormányzat nem tud
felelõsséget vállalni az esetleges károk, el nem végzett vagy
szakszerûtlen munkák tekintetében. Kérjük, hogy amennyi-
ben a fenti, jogszerûtlen esetek valamelyikével találkoz-
nak a temetõ területén, jelezzék azt a temetõ üzemeltetõ-
jének – zárta a tájékoztatást.
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70 ÉV – 70 CSODA

KRÚDY-EMLÉKEZET

RÖVID HÍREK

Bár idén a járványhelyzet miatt a „Krúdy-nap” rendez-
vénysorozat elmaradt Nyíregyházán – és ilyen módon nem
emlékeztünk meg városunk szülöttérõl, Nyíregyháza dísz-
polgáráról, Krúdy Gyuláról –, de a tiszteletadás nem. Az
önkormányzat nevében múlt hét pénteken Vassné Harman
Gyöngyi önkormányzati képviselõ helyezett el koszorút
és virágokat Krúdy Gyula szülõházánál, egykori iskolájá-
nál és a Bessenyei téri Krúdy-szobornál.

MELLRÁK ELLENI SÉTA
Hazánkban minden nyolcadik-kilencedik nõt érint az

emlõrák, élete valamelyik szakaszában. Nyíregyházán
múlt hét csütörtökön délelõtt „Lépj az egészségedért!”
címmel mellrák elleni sétára hívták a városlakókat. A
Jósavárosban mûködõ civil szervezetek és a Váci Mihály
Kulturális Központ összefogásával megrendezett esemény
a betegség korai felismerésének fontosságára hívta fel a
figyelmet.

„WALLENBERG NYOMÁN”
A nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium gimnazistái évek

óta résztvevõi annak az országos versenynek, amelyet a Raoul
Wallenberg Alapítvány és Egyesület szervez. Idén is két, há-
romfõs csapatuk nevezett: az egyik negyedik helyezést ért
el, a másik pedig megnyerte az országos vetélkedõt.

A „Wallenberg nyomán” címû verseny célja a magyar-
zsidó együttélés és a holokauszthoz vezetõ út bemutatása,
az ártatlanul üldözött és meggyilkolt magyar állampolgárok
helyi életének és szenvedéseinek megismerése, azért, hogy
a Vészkorszak emléke fennmaradjon és egyre inkább a nem-
zeti emlékezet részévé váljon.

A vetélkedõ kérdéskörei minden évben változóak, idén a
következõ témákat helyezték fókuszba: antiszemitizmus, em-
bermentés, rasszizmus, xenofóbia, tolerancia, szegénység,
Trianon és következményei.

A csapatokat Gulyás Csaba történelemtanár készítette fel.

Ahogy az Egészség Hídja – Összefogás a Mellrák Ellen
Egyesület közleményében fogalmaz, beszélni kell azon-
ban a másik oldalról, az áttétes mellrákról is. Az évi sok
ezer újonnan diagnosztizált beteg tizede a IV-es stádium-
ban kerül az orvosok elé. Ezért jelölték október 13-át az
áttétes mellrák világnapjává, amikor a témában érintettek
azt az üzenetet küldik a betegek felé, hogy ez a súlyos kór
is kezelhetõ, és akár évekig is lehet együtt élni vele.

70 év – 70 csoda címmel nyílt tárlat a megújult Kállay-házban péntek délelõtt. A
látogatók D. Papp Sándor festõmûvész munkáit láthatják az emeleti kiállítótérben. A
koronavírus-járvány ellenére sem áll meg az élet a Kállay-házban, november végén egy
nagyszabású, karácsonyi kiállításra készülnek az intézmény udvarán.

SZENT IMRE – KÉT TANÍTÁSI
NYELVÛ OSZTÁLY INDULT

Új lehetõséggel gazdagodott a Szent Imre katolikus iskola oktatási palettája. A 2020/
2021-es tanévben angol két tanítási nyelvû osztályt indított az intézmény az elsõ osz-
tályban a fenntartó támogatásával, az általános képzés mellett. Az iskola célja, hogy
magas színvonalú nyelvtudással rendelkezzenek az iskola diákjai.
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RALLY HUNGARY: VASÁRNAP LESZ
A GYORSASÁGI FUTAM NYÍREGYHÁZÁN

FÕHAJTÁS
A Bessenyei Társaság

koszorúzással egybekö-
tött megemlékezést tart
Bessenyei György
(1747–1811) testõrtiszt,
író, filozófus hamvainak
Nyíregyházán történt
végsõ nyugalomra
helyezése 80. évfordu-
lója alkalmából október
29-én (csütörtök) 11
órától a sírnál, az
Északi temetõ fõbejára-
ta melletti 1. sírboltnál.
Minden érdeklõdõt sze-
retettel várnak.

Halloween Foci Kupa. Idõpont: október 24. 10.00 óra.
Helyszín: Városi Stadion mûfüves kispályája. 5+1 fõs csa-
patok jelentkezését várják a nyirszolos.szinter@gmail.com
címen.

Õszi kézmûves foglalkozások gyerekeknek. Október 26.
10.00 óra: makraméfonások. Október 28. 10.00 óra: gyur-
mázzunk. Október 30. 10.00 óra: zsírkréta, mint ajándék.
Helyszín: Butykai Közösségi Ház (Benkõ I. út 1.). A rész-
vétel díjtalan!

Viseletes babák kiállítás. Az „Aranykapu” Népmûvé-
szeti Egyesület – mint az Országos Alkotóházak Egyesüle-
tének tagja – bemutatja a Viseletes babák kiállítást, Máthé
Ilona pedagógus viselet- és viseletesbaba-készítõ alkotá-
sait. Megtekinthetõ: október 30-ig a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtárban (Szabadság tér 2.).

Kanyuk Kincsõ Eszter festménykiállítása. Megtekinthe-
tõ: november 2-áig. Helyszín: Jósavárosi Mûvelõdési Ház
(Ungvár stny. 33.). A belépés díjtalan.

Kiragadott történetek – a látható és a láthatatlan, Hor-
váth Kinga grafikusmûvész kiállítása. Megtekinthetõ: no-
vember 5-ig. Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Se-
lyem u. 12.).

Tussal és ecsettel – Zsadányi Zsolt festõmûvész kiállítá-
sa. Megtekinthetõ: november 14-éig, keddtõl szombatig
9.00–17.00 óra között. Helyszín: Pál Gyula Terem (Vay
Ádám körút 18.).

Mint ahogyan arról már legutóbb beszámoltunk, idén is
lesz Rally EB Nyíregyházán, belvárosi gyorsasági futammal.
November 6–8. között ugyanis újra Magyarország ad ott-
hont a megmérettetésnek. A verseny különlegessége, hogy
idén az ERC mezõnye mellett a Rally Hungary vendégül
látja a junior bajnokságok mezõnyeit is, ezzel is növelve a
hétvége izgalmait. A nemzetközi versenyzõk mellett a nem-
zeti  Rallye I., Rallye III. és Historic mezõnye szórakoztatja
a pályák mellé kilátogató nézõket.

A hétvége elõzetes programja (részletes program
jövõ heti lapszámunkban):
Péntek: Délután ünnepélyes megnyitó Nyíregyházán,

a Kossuth téren, majd szuperspeciál szakasz Máriapócson,
a RabócsiRingen.

Szombat: Egész napos verseny a Zempléni-hegységben
és a Tokaji borvidéken.

Vasárnap: Egész napos verseny a Zempléni-hegység-
ben és a Tokaji borvidéken, kiegészülve napközben egy
nyíregyházi belvárosi gyorsasági szakasszal. Délután díj-
átadó ceremónia Nyíregyházán, a Kossuth téren.

A tavalyi évhez képest a következõ változtatások lép-
nek érvénybe:

– A szabadedzést és a kvalifikációs futamot nem rende-
zik meg.

– A versenyközpont és a szervizpark nézõk elõl elzárt
terület, a személyzet is csak szigorú ellenõrzések után lép-
het be a területre.

– A csapatok egészségének védelme érdekében autog-
ramosztás nem lesz.

PROGRAMOK

SZÉPKORÚAK
CSIPKEKIÁLLÍTÁSA

Megnyitó: október 27. 14.00 óra. Köszöntõt mond:
Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ
igazgatója és Szabóné dr. Csiszár Gabriella, a Nyír-
egyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség elnöke. Az
eseményt megnyitja: dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza
MJV alpolgármestere. Megtekinthetõ: november 24-
ig. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Szabad-
ság tér 9.).



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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A KOZÁK LOVAS SZOBRÁNAK
MEGDICSÕÜLÉSE ÉS PORBA HULLÁSA

Nyíregyházát 1944. október 31-én foglalták el a 2.
Ukrán Front katonái Malinovszkij marsall vezetésével.
Már Budapesten folytak a harcok, ami-
kor a Szovjetunió marsallja magához
rendelte Pátzay Pál szobrászmûvészt,
akitõl megrendelte az ország elsõ fel-
szabadulási emlékmûvét. Pátzay egy
vele készített riportban elmondta, hogy
a felszabadítók egyik tisztje látta a szé-
kesfehérvári lovas szobrát, amely na-
gyon megtetszett neki, ezért lett õ a ki-
választott. (A 10-es huszároknak 1939-
ben állított szobráról volt szó.) Pátzay
elmondása szerint Malinovszkij elma-
gyarázta neki, hogy milyen alkotást ál-
modott Nyíregyháza egyik terére: „Ko-
zák ül egy ágaskodó lovon. A kezé-
ben kard, amint üldözi az ellenséget. Mert itt, ebben a
városban a kozákok vívták ki a gyõzelmet, sok vért hul-
lattak”.

A szobornak 1945. május elsejére készen kell állnia!
– utasította a marsall Pátzayt, aki hiába szabadkozott:
kapott mûtermet, mellé rendeltek egy tisztet és katoná-
kat segíteni, a talapzatát pedig egy szovjet építésznõ
építette. 1945. május 1-jén fényes pompával, a szovjet
helyõrség díszszázadának és a sötétkék egyenruhájú,

vörös gallérú és kézelõs kozák díszõrség jelenlétében le
is leplezték az alkotást. A lepel lehullásának pillanatá-

ban a szovjet katonák díszsortüzet ad-
tak, majd a magyar katonazenekar a
szovjet himnuszt játszotta.

1956 õszén a nyíregyházi forradal-
márokat már nem a felszabadítókra
emlékeztette a szobor, hanem az or-
szágot megszálló, a szabadságot elve-
võ és emberek ezreit málenkij robotra
hurcoló szovjetekre. Ezek a fájdalmak
és megaláztatások törtek elõ az em-
berekbõl, amikor a szobor ledöntésé-
vel a zsarnoki elnyomás ellen tiltakoz-
tak és hitték, hogy e tettükkel is köze-
lebb jutnak a remélt szabadsághoz.
Ennek az október 26-i napnak az em-

lékét õrzi az a szoborfej, amelyet a szobortestet szétve-
rõ kalapácsok súlya elõl sikerült megmenekíteni, és ma
a múzeumban várja, hogy alkalmanként kiállítsák.

Hiába voltak a remények, a szobor már a következõ
évben ismét ott magasodott a város felett és várta, hogy
a kijelölt ünnepnapokon koszorúkkal és virágokkal övez-
zék...

Megyei Jogú Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt nyíregyházi városlakókat, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Magyar-

ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a és a Közgyûlés Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzata 27-30. §-ai alapján

2020. október 29-én (csütörtökön) 14.00 órától
közmeghallgatást tart a Városháza Krúdy termében

(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. I. emelet 121.).

A közmeghallgatás alkalmával a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi a közgyûléshez,
a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, az egyes helyi képviselõkhöz vagy a jegyzõhöz a helyi közügyeket
érintõ kérdéseket intézhetnek, illetõleg közérdekû javaslatokat tehetnek.

Felhívom az érdeklõdõ városlakók figyelmét, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel a közmeghallgatásra
érkezõk fokozottan figyeljenek a védelmi intézkedések betartására, viseljenek maszkot, illetve tartsák be a 1,5
m-es távolságot egymástól.

Kérem, hogy az egészségügyi válsághelyzetet figyelembe véve, csak halaszthatatlan közérdekû ügyekben
éljenek a közmeghallgatáson történõ személyes megjelenés lehetõségével.

A közérdekû kérdések és javaslatok megtételére a közmeghallgatás idõpontja elõtt is van lehetõség.

A kérdéseket és javaslatokat a jegyzoikabinet@nyiregyhaza.hu e-mail-címre, vagy postai úton Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához címezve (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám) küldhetik meg
a közmeghallgatás idõpontjáig.

Nyíregyháza, 2020. október 19.
Dr. Kovács Ferenc


