
XXVII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM
2020. OKTÓBER 30.

EMLÉKEZÜNK...

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a halottak napja. Országszerte ezrek emlékeznek elhunyt szeretteikre. A temetõk virágba
borulnak, vannak, akik a fél országot bejárják ezekben a napokban, hogy felkeressék szeretteik sírját. A hagyományok szerint idén is hosszabbí-
tott nyitvatartással fogadják a látogatókat az Északi temetõben. E héten pénteken reggel 7-tõl este 7 óráig, szombaton, vasárnap, valamint
hétfõn pedig 8 óráig róhatják le kegyeletüket az elhunyt rokonok, barátok sírjánál. A temetkezési kft. arra kéri a látogatókat, hogy a sírkertek
közösségi terein, közlekedõútjain – amennyiben a 1,5 méteres védõtávolság nem tartható – a jogszabályban meghatározott maszkot a fertõzés-
veszély, illetve a járvány további terjedésének enyhítése érdekében viselni szíveskedjenek. (Részletes közlemény a 7. oldalon.)

FERTÕTLENÍT A HONVÉDSÉG
Az õszi szünetben 58 hazai iskola COVID-fertõtleníté-

sében vesznek részt a Magyar Honvédség katonái. A nyír-
egyházi iskolákban az 5. Bocskai István Lövészdandár
végzi a teljes fertõtlenítést, aminek mindaddig van hatása,
amíg az elsõ COVID-vírus megjelenik az épületben, utá-
na ismételt fertõtlenítés szükséges. Szerda reggel a Krúdy
Gyula Gimnáziumban jártak a katonák, információink sze-
rint Nyíregyházán a Kodály Zoltán Általános Iskola, a Vas-
vári Pál Gimnázium és az Eötvös Gyakorló Iskola vezetése is segítséget kért a hon-
védségtõl. A tankerületek adatai alapján a kormányhivatalokban egyeztettek azokkal
az intézményekkel, ahol viszonylag nagyszámú beteg diák vagy tanár volt.

IN MEMORIAM DR. ADORJÁN GUSZTÁV
Életének 67. évében, 2020. október 21-én elhunyt dr.

Adorján Gusztáv Tamás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója,
önkormányzati képviselõ, a FIDESZ-KDNP frakció veze-
tõje, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke, a Ti-
szántúli Református Egyházkerület fõgondnoka, Nyíregy-
háza díszpolgára.

Nyíregyháza MJV Közgyûlése, a város vezetõi és a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozói megdöbbenéssel és mély
megrendüléssel értesültek dr. Adorján Gusztáv haláláról.
Dr. Adorján Gusztáv 2010-tõl önkormányzati képviselõ,
a FIDESZ-KDNP frakció vezetõje, 2011 szeptemberétõl a
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke. Közéleti tevé-
kenységét, önkormányzati képviselõi feladatait mindig
teljes odaadással végezte, a közösségért való tenni akarás
és jobbító szándék vezérelte. A belvárosi területek képvi-
selõjeként az elmúlt években sokat dolgozott a városrész
fejlõdéséért és az ott élõkért.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház fõigazgatójaként komoly szerepe volt
a megyei kórház modernizálásában, a munkakörülmények
javításában, de fölvállalta a Tiszántúli Református Egyház-
kerület fõgondnoki és a városi református egyházközség
presbiteri feladatait is. Magas szintû orvosszakmai tevé-
kenysége mellett az élet minden területén bizonyította fel-
készültségét, segítõkészségét, önzetlenségét. Mindezt tet-
te mély elhivatottsággal, õszinte emberszeretettel, mellyel
méltán érdemelte ki a nyíregyháziak elismerését. 2016-
ban a városért és az itt élõkért végzett sok évtizedes ma-
gas szintû tevékenysége elismeréseként vehette át a Nyír-
egyháza Város Díszpolgára címet.

Az önkormányzat dr. Adorján Gusztávot saját halottjá-
nak tekinti, és ezúton is mély együttérzésérõl és õszinte
részvétérõl biztosítja gyászoló családját és munkatársait. 
Nyugodjon békében! (Dr. Adorján Gusztáv életútját a
kórház vezetõségének nekrológja mentén idézzük fel a 2.
oldalon.)
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DR. ADORJÁN GUSZTÁVRA EMLÉKEZÜNK

LASSAN SZOLGÁLTATHAT A HÁZÚJRA „MESÉLD EL NEKEM” PÁLYÁZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház vezetõségének nekrológjának részle-
tei mentén idézzük fel az alábbiakban a napokban el-
hunyt, 2016-ban Nyíregyháza Város Díszpolgárává vá-
lasztott dr. Adorján Gusztáv életútját, kiegészítve a Ma-
gyarországi Református Egyház és a FIDESZ frakció bú-
csúszavaival.

Dr. Adorján Gusztáv Tamás 1954. április 7-én született
Kérsemjénben, református papi család második gyerme-
keként. A Debreceni Református Kollégiumban 1972-ben
érettségizett. Származása és politikai okok miatt érettségi
után nem vették fel az orvosi egyetemre, ezért két évet
dolgozott a DOTE Biológiai Intézetében, majd a KÖJÁL-
ban és a DOTE Igazságügyi Orvostani Intézetében. Orvo-
si diplomáját 1980-ban kapta a Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetemen, majd a nyíregyházi megyei kórház Szülé-
szet-nõgyógyászati Osztályán kezdett dolgozni, és bár
vezetõi feladatai késõbb elszólították a mindennapi or-
voslástól, de négy évtizedig, haláláig hû maradt választott
szakterületéhez. Szakmai pályafutása során a szülészet
csodálatos tevékenysége mellett a nõgyógyászati onkoló-
gia és az onkosebészet területén végzett kimagasló mun-
kát. Jelentõs szerepet vállalt a kórház nõgyógyászati on-
kológiai sebészeti profiljának fejlesztésében, alakításában,
új eljárások országosan is kiemelkedõ számú és magas
színvonalú alkalmazásában, a legkorszerûbb mûtéti tech-
nikák bevezetésében. Szakterületén rendszeresen tartott
elõadásokat és jelentetett meg tudományos publikációi-
kat. 2008-ban Eisert Árpád-díjban részesült a megye szü-
lészeti-nõgyógyászati ellátásában betöltött szerepéért.
Szakmai munkája elismeréseként a Magyar Nõgyógyász

Onkológusok Társaságának vezetõségi tagja, a Magyar
Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság fõtitkára, a
Nõgyógyászati Onkológia Folyóirat szerkesztõbizottságá-
nak tagja volt. Ezen kívül tagja volt számos egyéb szak-
mai társaságnak: a Magyar Nõorvos Társaságnak, a Nõ-
gyógyászati Ultrahang Társaságnak, a Nõgyógyászati En-
doszkópos Társaságnak és a Cervixpathológiai Szekció-
nak is.

2010 júliusában nevezték ki a Jósa András Oktatókór-
ház Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójának, majd az
egészségügy állami kézbe vétele után, 2013-ban a négy
kórház integrációjaként létrejött Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgató-
helyettesének. 2014-ben a Debreceni Egyetemen diplo-
mát szerzett egészségügyi manager specialista szakon.
2015. február 25-tõl 2020. október 21-én bekövetkezett
haláláig volt az intézmény fõigazgatója. Fõigazgatóként a
kezdetektõl aktívan részt vett Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye négy kórháza jogi, szakmai és gazdasági integrá-
ciójának végrehajtásában, melynek eredményeként orszá-
gosan is mintaértékû modell jött létre. A tagkórházak
együttmûködését szakmai egyeztetések elõzték meg, és
sikerült letenni az egységes, magas színvonalú, modern
egészségügyi ellátás alapjait, így javult a megyében az
egészségügyi ellátás hatékonysága, az ellátáshoz való
hozzáférés és esélyegyenlõség, a mûködés biztonsága.
„ Történelmet írunk”, hangsúlyozta a Tömbkórház átadó-
ünnepségén, 2015 decemberében. És valóban: vezetése
alatt nagy értékû beruházások és fejlesztések valósultak
meg több telephelyen.

Ebben segítségére volt aktív közéleti tevékenysége, ka-
rizmatikus személyisége is, mellyel tömegeket tudott meg-
mozdítani, segítségül hívni szeretett kórháza, városa, me-

gyéje számára. Igazi patriótaként lelkesen támogatott min-
den építõ kezdeményezést, büszkén hirdette a régió érté-
keit, és mindent megtett annak fejlesztéséért.

Az egyház, a kereszténység, a református szellemiség
gyermekkorától természetes közege volt. Életét a hit nél-
kül el sem tudta volna képzelni. Vallotta, hogy „a fentrõl
kapott tálentumainkat a lehetõ legjobban kell alázattal
kamatoztatnunk, hiszem, hogy gyógyítani és gyógyulni is
csak hittel lehet”. Három cikluson át volt presbiter a Nyír-
egyháza-Városi Református Egyházközségben, emellett a
Nyírségi Egyházmegye tanácsnoki, majd 2015-tõl a Ti-
szántúli Egyházkerület fõgondnoki tisztségét is betöltötte.

A Magyarországi Református Egyház búcsúzó köz-
leménye. „Magához hívta Teremtõje dr. Adorján Gusz-
távot, a Tiszántúli Református Egyházkerület fõgond-
nokát. Isten 66 évet adott neki. Életét az „Orando et
laborando!” –  Imádkozva és dolgozva jelszava men-
tén élte. A hívõ embernek a hétköznapi munkájában
is éreztetnie kell másokkal, hogy van kapaszkodó, és
ez a kapaszkodó Isten – vallotta a koronavírus-járvány
kitörése után. Munkatársaival mindent megtett a be-
tegek gyógyulásáért és méltó ellátásáért. Megrendítõ,
hogy halálát éppen a koronavírus okozta. A Generális
Konvent Elnöksége megrendülten, de Atyánk elõtt nem
zúgolódva fogadta Adorján Gusztáv testvérünk halál-
hírét. Vigasztalja az Úr a gyászoló családot és egyhá-
zunk egész közösségét.”

A munkán, kórházvezetõi, közéleti feladatain túl életé-
ben legfontosabbnak a családja szeretetét tartotta. Még
ma is jó egészségnek örvendõ édesanyja, felesége, három
gyermeke, három unokája töltötte be szabadidejét. Igazi
társasági emberként életszeretete, humora, másokat is
magával sodró lendülete azonban nemcsak családjának,
közvetlen barátainak is hiányozni fog. Szívügye volt a
kórház, ismerte minden nyûgét és baját, szerette minden
értékét, tisztelte kollégái szakmaiságát. A kórház élén, a
megbonthatatlan közösséggé formált menedzsmenttel
együtt minden követ megmozgatott, hogy a betegek és a
dolgozók érdekeit képviselje, védje és szolgálja. Életpá-
lyája mindannyiunk elõtt példaként állhat. Az intézmény
fõigazgatóját, dr. Adorján Gusztávot saját halottjának te-
kinti. Szelleme, lendülete, sugárzó szeretete mától emlé-
künkben él.

„Dr. Adorján Gusztáv 2010. október 15-én tette le
esküjét, mint önkormányzati képviselõ és azóta, há-
rom ciklusban folyamatosan õ volt a FIDESZ-KDNP
frakcióvezetõje, 2011 szeptemberétõl a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság elnöke. A frakcióban õ volt az
igazodási pont, ereje, optimizmusa és mérhetetlen
munkabírása példaként szolgált mindannyiunk számá-
ra. Fizikai értelemben már nem lesz közöttünk, de a
lelkünkben mindig a frakcióvezetõnk marad.

Halálhírét mély megdöbbenéssel vettük tudomásul.
Emlékét kegyelettel megõrizzük” – búcsúzik a frakció
nevében Halkóné dr. Rudolf Éva.

Elkezdõdött a homlokzatra kerülõ alumínium szer-
kezetû függönyfal beépítése, és folyamatban van az
épület gépészeti és villamossági szerelése, illetve a belsõ
válaszfalak kialakítása. Egyre látványosabb a Bocskai
utca 16. szám alatti önkormányzati épület, mely rom-
jaiból születik újjá a több helyszínen (Benczúr-Besse-
nyei tér, Bujtosi Városliget, Arany János utca, Pazonyi
tér) már megvalósult Zöld Város projektben. Mint ko-
rábban írtuk, a Bocskai és a Kálmán utca sarkán lévõ,
helyi védettséget élvezõ épület modern elemeket is al-
kalmazó, de utcafronti kialakításában a meglévõ épü-
letekhez és a városképhez illeszkedõ, 21. századi igé-
nyeket is kielégítõ Szolgáltatóház lesz. Mostanra elké-
szült az épület tartó- és tetõszerkezete, beépítették a
tetõtéri ablakokat, az épület melletti területen köztér-
ként is funkcionáló kertet alakítanak ki sok zöldfelület-
tel, növénysávokkal és burkolt járdákkal, teresedéssel,
lépcsõvel és akadálymentes rámpával.

Elfogadták az idei munkarendet és újra meghirdették a
„Meséld el nekem” pályázatot az Idõsügyi Tanács tagjai
múlt szerdán. A tavalyinak pedig elkészült az értékelése,
a díjazottakat értesíteni fogják.

A „Meséld el nekem – Élettörténetek Nyíregyházán”
címû irodalmi pályázat legutóbbi kiírására, 2019-ben 26
résztvevõtõl összesen 30 pályamû érkezett, egyikük annyi-
ra aktív volt, hogy négy írással is jelentkezett. A járvány-
ügyi helyzet miatt az Idõsügyi Tanács ez év október 5-én
alakult meg, így a beérkezett pályázatok értékelése, vala-
mint a nyomdai munkák elvégzése is csak késve indulha-
tott el.

IDEI DÍJAZOTTAK, ÚJ KIÍRÁS

Az értékelés megtörtént, így a díjakat novemberben
osztják ki, melyen a jelenlegi állapot szerint kizárólag
csak a díjazottak vehetnek részt – a pontos idõpontról
értesítik majd az érintetteket. A tanács múlt szerdán meg-
hirdette a 2020–2021. évi pályázatot – immár hatodik
alkalommal. A szabadon választott témának valamilyen
módon kapcsolódni kell a pályázó személyéhez és Nyír-
egyházához, olyan megtörtént eseményt kell elmesélni,
amely a következõ generáció számára is hasznos lehet
és tanulsággal szolgálhat. A pályázatot a szokásos mó-
don a Nyíregyházi Naplóban november hónapban kez-
dik el meghirdetni, így a téli idõszakban végig lehet gon-
dolni, hogy mit is szeretnének a szépkorúak elmesélni
az utókor számára.

RÖVID ÉV, SAJTÓTITKÁR

Az Idõsügyi Tanács tagjai az idei munkarendrõl is egyez-
tettek múlt szerdán, a városházán. Ez a „csonka” év már
csak a következõ hónapokról szól, s ha a járványhelyzet
is engedi, 2020-ban a tervek szerint még kétszer találkoz-
nak a tagok – nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak Tele-
póczkiné Farkas Márta, az Idõsügyi Tanács titkára. A ta-
nács arról is döntött, hogy szükség van egy sajtóreferens-
re, aki kapcsolatot tart a helyi médiákkal. Erre a feladatra
Fintor Károlynét választották meg.
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FAÜLTETÉS A TÜZÉR UTCÁN
TÍZEZERNÉL TÖBB ELÜLTETETT CSERJE ÉS FA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN

MEGDUPLÁZÓDOTT A BEFIZETÉS
A HUSZÁR LAKÓTELEPEN

Kétszer annyi lakbérbefizetés érkezett
októberben, mint szeptemberben a huszár-
telepi szociális bérlakásokban élõktõl – ezt
közölte szerkesztõségünkkel a NYÍRVV
Nonprofit Kft. A városüzemeltetõ cég sze-
rint a befizetési hajlandóság az október
eleji, jogerõs bírósági ítéletet követõ kény-
szerkiköltöztetések után emelkedett jelen-
tõsen.

A NYÍRVV összehasonlította a teljes
szeptemberi hónapot, valamint a lapzár-
tánk idõpontjában még véget sem ért októ-
bert, s ez alapján egyértelmû: a jogi eljárás
eredményeképpen látványosan nõtt a fize-
tési hajlandóság. A cég megjegyzi, a szo-
ciális bérlakások lakbérét kétféleképpen: az
õ pénztárukban, valamint a lakótelepi
gondnoknál, a helyszínen is be lehet fizet-
ni. Sõt, arra is lehetõség volt és van, hogy
amennyiben a tartozás teljes összegét nem
tudja valaki kiegyenlíteni, annak egy részét
is átveszik a pénztárban és a lakótelepen
is, bizonylattal igazolva. Ez azért is fontos,
mert ebbõl a fizetési hajlandóság is látszik.
Az október eleji híradásokból kiderült: a
telepeken lévõ bérlakások bérleti díja iga-
zodik a lakók teherbíró képességéhez, il-
letve a lakás  minõségéhez (komfortos és
félkomfortos szerint 136 és 130 Ft/m2/hó),
így nemcsak a bérleti díj, de a rezsiköltség
egy jelentõs részét is fedezné – az arra jo-
gosultak számára – a várostól igényelhetõ

lakásfenntartási támogatás összege (3000–
8000 forint, havonta). Ez pedig csak egy,
az önkormányzat és intézményei által a
rászorulóknak adható ellátásból, hiszen az
érintettek igénybe vehetnek például adós-
ságkezelési szolgáltatást, lakbértámogatást,
de a Rászorulók Életének Segítése Közala-
pítványtól (RÉS) is kérhetnek segítséget.
Emellett számos, egyéb típusú támogatás
vehetõ igénybe Nyíregyházán. Az igényel-
hetõ rendszeres támogatások része a gyógy-
szertámogatás, a méltányossági ápolási díj,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény, a rendkívüli, úgynevezett eseti tá-
mogatások között említhetõ a tanszertámo-
gatás, a helyi autóbusz-közlekedési támo-
gatás rendszere, az elsõ lakáshoz jutók tá-
mogatása, a karácsonyi támogatás, a teme-
tési segély, a kelengyetámogatás, a szüni-
dei étkeztetés, s az önkormányzat minden
évben megszervezi a szociális alapon tör-
ténõ tûzifaosztást is.

A Tüzér utcán a Kállói úti körforgalo-
mig 70 darab facsemetét ültettek el múlt
csütörtök délután. Az eseményen elhang-
zott, a fáknak és cserjéknek nemcsak esz-
tétikai szerepük van, a város levegõjét is
tisztítják. Az elmúlt években már több mint
tízezer cserjét és fát ültettek el a megye-
székhelyen.

Idén õsszel is folytatódik Nyíregyháza
nagyszabású fásítási programja, ezt koráb-
ban dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza pol-
gármestere kezdeményezte. Most körülbe-
lül 250 fát ültettek el városszerte, ott, ahol
a közmûhelyzet ezt lehetõvé teszi. Az el-
múlt években ez a szám már a tízezret is
meghaladta. A fák és a cserjék ültetése a
városüzemeltetési társaságon és a külön-
bözõ vállalkozói adományokon vagy a la-
kossági felhívásokon keresztül történik,
ilyen például az „Ültess egy fát a holna-
pért” akció is.

KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLET
Ezentúl a Tüzér utcát a Kállói úti körfor-

galomig mindkét oldalon fák díszítik, össze-
sen 70 darab keskenylevelû kõris került a
végleges helyére. A fásítási akció jövõ ta-
vasszal is folytatódik, sõt, még a követke-
zõ hetekben is ültetnek fákat a város kü-
lönbözõ pontjain, 18 helyszínen. Az elül-
tetett fák a város levegõjét tisztítják, a kör-
nyezetet pedig szépítik – mondta dr. Ulrich

Attila, Nyíregyháza alpolgármestere a múlt
csütörtöki faültetésen. – A NYÍRVV-n, az
óvodákon és az iskolákon keresztül is fo-
lyik a gyerekek környezettudatos nevelé-
se. Egyre több zöld rendszámú autót lehet
a városban is látni, az autóipar is próbál
tenni azért, hogy minél kevesebb legyen a
károsanyag-kibocsátás. A faültetés pedig
azért is fontos, mert egy nagy, kifejlett fa
egy évben akár egy tonna port is meg tud
kötni és rengeteg párát tud a levegõbe jut-
tatni, ami hûti a környezetet és a városnak
a levegõjét próbálja szabályozni. Nyíregy-
háza alföldi városként elég rossz környezet-
ben fekszik éghajlati szempontból, mert ha
nem fúj a szél, akkor a nagy forgalom miatt
növekszik a szállópor-koncentráció. Mi ezt
próbáljuk karbantartani, csökkenteni, s
amellett, hogy védjük a környezetünket,
szépséget is adunk a különbözõ utcáknak.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Dr. Ulrich Attila alpolgármester és
Dicsõ Péter fásították a Tüzér utcát

MINTEGY 500 FÁVAL BÕVÜL SÓSTÓ ZÖLDFELÜLETE
Kétéves faültetési program indult a sós-

tói közterületeken. A tervek szerint ennyi
idõ alatt mintegy 400–500 darab fát ültet-
nek el a városrész különbözõ pontjain. A
Sóstógyógyfürdõért Alapítvány kezdemé-
nyezését több nyíregyházi gazdasági sze-
replõ támogatja, ennek köszönhetõ, hogy
még 2020-ban 190 fát fognak elültetni
mintegy kilencmillió forint értékben. A fák
ápolását és gondozását az önkormányzat
veszi át jövõ tavasszal.

Szerda délután dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza polgármestere, Ágoston Ildikó
önkormányzati képviselõ és dr. Podlovics
Roland, a Sóstógyógyfürdõért Alapítvány
kuratóriumi elnöke közösen is elültettek egy
fát a parkerdõben. A Csónak és a Szóda-
ház utca közötti terület is része a kétéves
fásítási programnak Sóstón. Az alapítvány
ötlete alapján indult most a nagyszabású
kezdeményezés. 2011-ben, amikor a Sós-
tót szeretõ magánszemélyek megalapítot-
ták az egyesületet, szintén faültetéssel kezd-
ték meg munkájukat.

SÉTÁNY, HIDAK, PROGRAMOK
Az alapítvány második évében jött az

ötlet, hogy a Csónak utca meghosszabbí-
tásaként egy sétányt és egy hidat építené-
nek. Ez egy nagy vállalás volt, a tervek el-
készítése és az engedélyek megszerzése
után végül 2016-ban sikerült megvalósíta-
ni a kitûzött célt. Közben különbözõ prog-
ramokat is szerveztek a városrészen, télen
például a csúszó alkalmatlanságok vetél-
kedõt. Idén nyáron döntöttek úgy, hogy a
zöldfelületeket szeretnék felfrissíteni, illet-
ve bõvíteni.

FOLYAMATOS A FÁSÍTÁS
– Egyrészt öregszik is a faállomány, van,

amikor maguktól is kidõlnek, s van, ami-
kor fejlesztések miatt kell kivágni – bár a
beruházások során ezeket mindig vissza-
pótolják –, de fából soha nem elég alapon
úgy gondoltuk, hogy merünk egy nagyot
álmodni. Egyeztettünk fõkertész úrral, hogy
melyek azok a felületek, ahol lehetne szí-
nesíteni a növényzetet itt, Sóstón. Kifeje-
zetten magas, nemes parkfákban gondol-
kodtunk. Térkép alapján mintegy 488 fá-
nak a helyét jelölte ki fõkertész úr, ezt mi
mindet bejártuk, de nyilván ez egy akkora
szám, ami meghaladja a képességeinket így
elsõ évben – mondta dr. Podlovics Roland,
az alapítvány kuratóriumi elnöke.

190 FA AZ ELSÕ ÉVBEN
Az alapítvány megkereste azokat a támo-

gatókat, mintegy ötven gazdasági szereplõt,
akik korábban már segítették többek között
a hídépítést is. Nekik köszönhetõ, hogy a
faültetési program 2020. évi költségvetése
majdnem eléri a bruttó kilencmillió forin-
tot, ez az összeg teljes egészében a felaján-
lásokból tevõdik össze. Ebbõl az összegbõl
idén 190 darab fát tudnak elültetni Sóstón,
a parkban, a tó mellett, az Igrice csatorna
közötti részen, a futópályák mellett, a köz-
ponti parkban, a Krúdy Vigadó környékén,
a Tófürdõ környékén, a Berenát utcán és a
református templom elõtti részen is. A 2020-
2022-es fásítási programban ültetnek például
tatárjuharokat, nagylevelû hársakat, oszlo-
pos tölgyeket és gyertyánokat, vörös fenyõ-
ket és égereket, valamint három darab vö-
rös tölgyet, ami pár évtizeden belül gyönyö-
rû környezetet biztosít majd a Sóstóra láto-
gatók számára. A tervek szerint november

15-ig elültetik mind a 190 darab fát, jelen-
leg ennyire áll rendelkezésre forrás.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLLALÁS
Az új fák gazdája jövõ májusig még az

alapítvány lesz, az azutáni években a fák
ápolását és gondozását az önkormányzat
vállalja. Valamennyi fa ültetése jelenleg
szakkivitelezõ által és szakszerûen történik,
az ültetést követõ évben alakító metszésrõl
és tavaszi lemosó permetezésrõl is gondos-
kodik még az alapítvány. A következõ év-
ben pedig ismét várják a támogatókat, hogy
együtt elérjék a 2022-re kitûzött célt.

POLGÁRMESTERI PROGRAM
Nyíregyházán évek óta zajlik egy nagy-

szabású, polgármesteri fásítási program,
melynek keretében többéves, elõnevelt fákat
ültetnek a város számos pontján, hogy egy-
részt szépítsék Nyíregyházát, másrészt, hogy
tisztábbá tegyék a levegõt is. A Zöld Város

Projekt keretében például felújították a Bujtosi
Városligetet, a Pazonyi teret, a belvárosi Ben-
czúr és Bessenyei terek korszerûsítése a he-
tekben fejezõdik be, elkészült a „kiserdõ”-
ben egy játszótér, ezek elõtt pedig a Kállói út
melletti terület rekultivációja is fontos volt –
emlékezett vissza dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza polgármestere a szerda délutáni fa-
ültetésen. Ezek több száz millió forintos prog-
ramok voltak. – Reméltem, de azért engem
is meglepett, hogy mennyien csatlakoznak
cégek, intézmények, magánszemélyek is a
kezdeményezésekhez. A Vállalkozók Nyír-
egyházáért Egyesület 120 darab fát ültetett
ebben az évben, a Sóstógyógyfürdõért Ala-
pítvány 190 darabot vállalt az idén, de ez
ugye folytatódik a következõ években is.
Szükség is van erre, ez egy olyan összefo-
gás, amit észre kell venni mindenkinek és
aki tud, csatlakozzon a kezdeményezéshez
– tette hozzá dr. Kovács Ferenc.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Podlovics Roland alapítványi elnök és Ágoston
Ildikó, a városrész önkormányzati képviselõje az elsõ ültetés alkalmával
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CSENDES FÕHAJTÁSSAL TISZTELEGTEK
ÉS ÚJ EMLÉKHELY SZÜLETETT

A járványhelyzet miatt az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 64. évfordulóján elmaradt az ünnepség, de
az emlékezés nem: múlt csütörtökön kora délelõttõl 11
helyszínen koszorúztak önkormányzati képviselõk a nyír-
egyházi hõsök, mártírok, áldozatok elõtt tisztelegve. Az
egyik helyszínen, a börtönnél emléktáblát is avattak vi-
téz Kovács István fõhadnagy emlékére, aki szintén a kom-
munista terror áldozata volt: a tanácsköztársaság idején
végezték ki.

A következõ helyszíneken helyezték el koszorúikat az
önkormányzati képviselõk: a volt ÁVÓ-s épületen lévõ
emléktáblánál, a Sóstói út 2. szám alatt, Szilágyi László
(Szent István u. 17–19.), Dandos Gyula (a Szent István
utca és a Béla utca sarkán) és Bán István emléktáblájánál
(Szent István u. 42.), a Nagy Imre-dombormûnél (a Vay
Ádám körút és a Dózsa György utca keresztezõdésénél),
valamint dr. Babicz Béla (Luther u. 1–3.), Rácz István (Vas-

vári Pál u. 16.) emléktáblájánál. Az Északi temetõben pe-
dig az ’56-os mártírok (Szilágyi László és Tomasovszki
András) síremlékénél, Dandos Gyula emlékmûvénél, il-
letve az ’56-os kopjafánál.

A HÕSÖK TERÉN IS EMLÉKEZTEK

A koszorúzássorozat a megemlékezések hagyományos
helyszínén, az ’56-os emlékmûnél zárult a Hõsök terén,
ahol a mártírok családtagjai mellett a városvezetõk, a köz-
gyûlési frakciók és a megyei önkormányzat képviselõje
helyeztek el koszorút.

A VITÉZ FÕHADNAGY EMLÉKEZETE

A fentebbi felsorolásban csak azért nem szerepelt a
megyei büntetés-végrehajtási intézet, mert ez alkalommal
nem egy, hanem két tiszteletadás helyszíne volt. Egyrészt,
a hagyományos emlékezések részeként a családtagok és
a város képviselõje hajtottak fejet a két nyíregyházi már-
tír, Szilágyi László és Tomasovszki András emléktáblája
elõtt. Másrészt új emlékhely született Nyíregyházán. A
tanácsköztársaság helyi áldozata, vitéz Kovács István fõ-
hadnagy, nemzetõr parancsnok emlékére avattak emlék-
táblát a Trianon Társaság Nyíregyházi Szervezete szorgal-
mazására, az önkormányzat támogatásával. A szervezõk-
állíttatók között volt még a Magyar Honvédség helyi Ka-
tonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodája is.

KOVÁCS ISTVÁNNAK KULTUSZA VOLT

Kovács István a Nyíregyházán 1918–19-ben megszer-
vezett nemzetõrség parancsnoka volt, fõhadnagy, akit

JUBILEUMI FILMSZEMLE
Az elmúlt napokban megtartották a X. Országos Füg-

getlen Helytörténeti Dokumentumfilm Szemlét Nyír-
egyházán, a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyv-
tárban a Két nap kultúra rendezvény keretében, amely-
hez a fõ támogatást Nyíregyháza MJV biztosította –
tájékoztatott a szervezõ Nyíri Amatõr Filmklub.

Ebben az évben 11 alkotó – az ország több tájáról –,
illetõleg alkotó közösség közel 30 alkotását mutatták
be. Kéry Péter megyei Prima-díjas operatõr és rende-
zõ, valamint dr. Reszler Gábor történész, fõiskolai ta-
nár alkotta zsûritõl a következõ személyek vehettek

ÁTFOGÓ FEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI
SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

Közel 520 millió forintból, hétezer tanuló bevonásával
ért véget a Nyíregyházi Szakképzési Centrum átfogó fej-
lesztése címû pályázati projekt. A program részeként a
tanulókat és a pedagógusokat is fejlesztették, szabadidõs
és tanórán kívüli tevékenységeket is szerveztek, valamint
elkészült egy digitális közösségi alkotómûhely is, amely-
ben bárki kipróbálhatja a különbözõ szakmákat.

– Még 2017 decemberében kezdõdött az a program a
Nyíregyházi Szakképzési Centrumban, melynek legfõbb
céljai között szerepelt a tanulói lemorzsolódás csökken-
tése, a végzettség nélküli, korai iskolaelhagyás csökken-
tése, valamint a tanulmányi átlagok javítása – mondta el
szerkesztõségünknek Dancsiskóné Bakos Katalin projekt-
menedzser.

HÉTEZER TANULÓT ÉRINTETT

– 15 bevont osztállyal, 15 követõ osztállyal, de lénye-
gében a szakképzési centrum minden tanulójának tevé-
kenységével zajlott ez a projekt, azaz közel hétezer tanu-
lót mozgattunk meg a három év alatt. A tevékenységek
nagyon összetettek voltak: szabadidõs, tanórán kívüli te-
vékenységek egyaránt voltak benne, de a diákok kaptak
tanulás-módszertani felkészítést, míg a pedagógus kollé-
gáink sok tanárképzésen vettek részt.

DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMÛHELY

A több mint hároméves projekt egyik legnagyobb telje-
sítménye egy Digitális Közösségi Alkotómûhely megszü-
letése – mondta a Nyíregyházi Televíziónak Gurbánné
Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum fõigaz-
gatója, aki hozzátette, erre nettó 15 millió forintot fordí-

tottak a pályázatból, majd a berendezésére is tízmilliós
nagyságrendben költöttek. – Ebben a mûhelyben lehetõ-
ség van arra, hogy óvodáskortól egészen felnõttkorig min-
denki kipróbálhat egy adott szakmát. Nagyon sok olyan
kis része van a mûhelynek, ahol egy önálló ötletet megva-
lósíthatnak, különbözõ szakmákat kipróbálhatnak, vagy
éppen a robotokkal ismerkedhetnek meg. Az elkövetke-
zendõ idõszakban a fõszerep a robotoké lesz, nagyon sok
robotunk van, amely egészen kis kortól a gyermekeket
tudja orientálni.

SZÁMOS TERVÜK VAN

A fõigazgató hozzátette, a projekt ezzel nem ért véget,
a fenntartási idõre is számos tervük van. Például a Digitá-
lis Közösségi Alkotómûhelybe egy olyan robotkart építe-
nek be, amilyen a különbözõ üzemekben dolgozik, így a
tanulók már ezt a technikát is megismerhetik, felkészülve
majd a késõbbi munkába állásra.

(Szerzõ: Fehér Attila)

1919. április 22-én a vörös terror idején kivégeztek a
börtön udvarán. Komiszár Dénes történész javaslatára
kezdte szervezni a centenárium évére az emlékezést a
város és a Trianon Társaság Nyíregyházi Szervezete, eb-
ben támogatta õket a büntetés-végrehajtási intézet is.
Tavaly nem sikerült elhelyezni a táblát, idén pedig a
pandémia miatt maradt el a tavaszi ünnepség. Annak
idején nemcsak verset írtak vitéz Kovács István emléké-
re, iskolát neveztek el róla, de egykoron egész alakos
szobra állt a városban, a Luther utcán, melyet ’45-ben
eltávolítottak, és Petõfi-szobrot öntöttek anyagából. 1924-
ben Bajtársi Egyesület alakult emléke méltó megõrzésé-
re, és obeliszket állítottak a családi sírhelynél. A II. vi-
lágháború végéig ápolták az emlékét, valóságos népün-
nepélyek keretében, de a kommunista hatalom feledés-
be kényszerítette alakját. A rendszerváltás után támadt
fel ismét kultusza, most pedig régi adósságot törlesztve
felé emléktáblát kapott városában, hogy személyét meg-
ismerje az utókor is.

Fotó: Cselényi György

át díjat: fõdíjban Csordás László, kiemelt díjban
Bogdányi Ferenc részesült. Az elsõ díjat Petrusák Já-
nos, a másodikat Nagy Pál Tibor, a harmadikat pedig
Horváth Lajos kapta. Ezeken kívül rendezõi különdíj-
ban Tóth Zoltán, operatõri különdíjban Csordás Lász-
ló, vágói különdíjban Bálint Pál, zeneszerzõi külön-
díjban Olajos Gábor, a legjobb ötlet különdíjban
Cselényi György és Révész Géza részesültek. Produ-
ceri különdíjjal és a legjobb csapatdíjjal a Nyíri AFK
Filmklub teljesítményét ismerték el.
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JÖVÕ HÉTEN NYÍLIK A RIPPL-RÓNAI
Egy hete érkeztek a Jósa András Múzeumba a magyar

festészet elsõ modern mûvésze, Rippl-Rónai József ké-
pei. 160 alkotás, három (köztük egy vadonatúj!) terem-
ben, négymilliárdos biztosítási értéken várják a látogató-
kat 2021. március végéig. Jövõ szerdán, november 4-én
nyílik a mûvész ebben a formában soha nem látott
életmûkiállítása a Jósa András Múzeumban – a pandémiás
helyzetre tekintettel szigorú szabályok betartása mellett.

Egy korabeli mûvészettörténész illette Rippl-Rónai ké-
peit a nyíregyházi kiállításnak címet adó gondolattal: Az
élet édes tarkasága. A múzeum a teljes életmûbõl szemel-
gethetett, hiszen a festõ valamennyi korszakának láthat-
ják itt a képeit. 160 alkotást, teljesen egyedi összeállítás-

ban. Dr. Rémiás Tibor igazgató kifejtette, természetesen a
lehetõségekhez mérten válogattak a Szépmûvészeti és az
Ernst Múzeum, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum anya-
gából (a festõ városában születésének 150. évfordulóját,
2021-et emlékévvé nyilvánították), és más vidéki közgyûj-
teményekbõl, aztán magánemberektõl, illetve az Antal-
Lusztig gyûjteménybõl – az emeleti kiállítótermeken túl a
Jósa András Múzeum földszintjén nemrégen avatott illuszt-
ris kiállítóteremben ezek kaptak helyet. „Desszertként”
Medgyessy-szobrokkal tette teljessé az élményt a mûgyûj-
tõ, dr. Antal Péter, aki tárlatvezetést is vállalt az 5 hóna-
pon át látogatható kiállításban.

FIGYELNEK A JÁRVÁNYÜGYI SZEMPONTOKRA

Nyíregyháza polgármestere nem kis büszkeséggel utalt
a november 4-én nyíló kiállítás elõzményeire, a Seuso- és
Munkácsy-tárlatra, illetve Szinyei Merse Pál kiállítására.
– Kialakult egy nagyon jó rendszer, hogy regisztrálni kell,
tárlatvezetés van, kiadványok készülnek – ez a gyakorlat
most ennek a kiállításnak a lebonyolításában is segít. A
járványügyi intézkedéseket még szigorúbban be kell tar-
tani, tehát korlátozott lesz a létszám, két tárlatvezetés kö-
zött szünettel, levegõztetéssel, fertõtlenítéssel. Remélem,
mindez meghozza az eredményét, nagyon sokan jönnek
el és nézik meg a kiállítást – nyilatkozta a Nyíregyházi
Televíziónak dr. Kovács Ferenc polgármester. A tárlatra
regisztrációs oldalt nyitottak a múzeum honlapján, és a
legnagyobb egészségügyi biztonságot ígérik szigorú biz-
tonsági szabályokhoz kötve a Jósa András Múzeum ven-
dégeinek, akiknek emlékeztetõ ajándékot és mûvészeti
katalógust is kínálnak.            (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Dr. Kovács Ferenc és dr. Rémiás Tibor az új
kiállítóteremben
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JÖVÕ HÉTEN LÁTVÁNYOS VERSENY ÚTLEZÁRÁSOKKAL NYÍREGYHÁZÁN:

JÖN A RALLY EURÓPA-BAJNOKSÁG
Lezárult a nevezés az idei Rally Hungaryra, a tavalyi-

nál is több nevezõ és ezzel együtt komolyabb mezõny
érkezik jövõ héten Nyíregyházára. Bár nem itt fog eldõl-
ni a bajnokság, a szervezõk ígérik, ennek ellenére is iz-
galmas csatákat láthatunk majd.

Mint már többször is beszámoltunk róla, Portugália után,
november 6–8. között Magyarország ad otthont a Rally
Európa-bajnokság következõ állomásának, ezúttal is nyír-
egyházi központtal. A verseny most is három napig tart
majd, az útvonala pedig a tavalyi versenyhez hasonló lesz
– tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét Õry
Tamás, a verseny promótere, aki hozzátette, mivel belvá-
rosi gyorsasági futam is lesz, ezért forgalomkorlátozások-
ra és útlezárásokra kell majd számítani.

ZÁRVA LESZ A PIAC
A szervizparknak a Nyíregyháza, Tokaji út 4. szám alatt

található Vásártér – Nagybani és Zöldségpiac – területe
ad otthont, ezért 2020. november 2-tõl 6-ig a Zöldség-
Gyümölcs Nagybani piacot a NYÍRVV Nonprofit Kft. az
Állatvásár (Acél u. felõli kapu) területén rendezi meg. A
szervizpark idén nézõktõl elzárt terület lesz.

2020. november 7-én és 8-án a teljes Vásártér (Nyír-
egyháza, Tokaji út 4.), azaz az Iparcikkpiac, a Zöldség-
Gyümölcs Nagybani piac és az Autóvásár zárva tart.

A Rally Hungary 2020 ERC futam idén is pénteken kez-
dõdik, méghozzá 17:55-kor egy rajtceremóniával a Kos-
suth téren. Ezt követi majd egy szuperspeciál a Rabócsi
Ringen, majd a hétvége során a Zemplénben és a Tokaji
borvidéken mérkõznek meg egymással a párosok, egy
belvárosi gyorsaságival megfûszerezve vasárnap negyed
12-tõl Nyíregyháza utcáin. A kormányrendelet értelmé-
ben kötelezõ lesz a maszkviselés a verseny mindhárom
napján.

A belvárosi gyorsasági szakasz a Kálmán utcából star-
tol el. Ezt követõen folytatódik a Béla utcában, majd
egy nagy kanyarral rátér a Szent István utcára, érinti a
Luther házat, egy újabb nagy kanyart követõen követ-
kezik az Iskola utca és az Országzászló tér. A Kálvin
tér érintését követõen fordulnak rá a versenyzõk a Zrí-
nyi Ilona utcára. Következik a Luther utca, és végül a
Bocskai utca hosszabb szakaszának teljesítését köve-
tõen érnek be a célba.

CSÜTÖRTÖKÖN PÁLYABEJÁRÁS
A Rally Hungary Európa-bajnokság miatt jövõ héten for-

galomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani az
érintett útszakaszokon (térképen mutatjuk) a következõ
idõpontokban:

csütörtökön 19:00–22:30 között pályabejárás miatt,
vasárnap 6:30–15:30 között belvárosi gyorsasági miatt.

LÁTVÁNYOS NÉZÕI PONTOK
A szervezõk azt mondják, várhatóan az Országzászló

térnél lesznek a leglátványosabb, legizgalmasabb nézõi
pontok, hiszen ott fordulnak majd meg középen a raliau-
tók, de szintén ilyen a Mustárház környéke is. A Kossuth
téren pedig a dobogót állítják fel.

Szurkolói pontok (a térképen sárga színnel jelölve):
– Kossuth tér
– Bocskai utca
– Zrínyi Ilona utca
– Országzászló tér
– Luther utca

További részletekért kövessék figyelemmel a nyiregy-
haza.hu weboldalt.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Dr. Újhelyi János (8. sz. vk. önk.
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2020. november 3.,

16.00–18.00 óráig.
Helyszín: Vasutas Mûvelõdési Ház,

Toldi u. 23.

Lövei Csaba (3. sz. vk. önk. képviselõje)
fogadóórát tart

Idõpont: 2020. november 3.,
17.00–19.00 óráig.

Helyszín: Jósavárosi Mûvelõdési Ház,
Ungvár stny. 33.

A fogadóórán kérik a járványügyi elõírások betartását.

Major József (10. sz. vk. önk.
képviselõje)

2020. november 5-én 17.00–19.00 óra
között tervezett fogadóórája a járvány-

ügyi helyzetre való tekintettel
ELMARAD.

Probléma esetén
az mjo2750@gmail.com címen  vagy

a 70/774-2902-es telefonszámon továbbra is elérhetõ.

TISZTELT EMLÉKEZÕ
HOZZÁTARTOZÓK!

Mindenszentek és halottak napja köze-
ledtével egyre többen keresik fel a sírker-
teket, hogy mécsest gyújtsanak és virágo-
kat helyezzenek el az elhunyt szeretteik
sírjánál, így emlékezve szeretteikre, és le-
róják kegyeletüket. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Temetkezési Kft. a Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város fenntartásában
lévõ temetõk üzemeltetõjeként felkéri a
tisztelt emlékezõ temetõlátogatókat, hoz-
zátartozókat, hogy a sírkertek közösségi
terein, közlekedõútjain – amennyiben a
1,5 méteres védõtávolság nem tartható –
a jogszabályban meghatározott maszkot
a fertõzésveszély, illetve a járvány továb-
bi terjedésének enyhítése érdekében vi-
selni szíveskedjenek.

CSAK EGÉSZSÉGESEN

Az emlékezés meghittsége, zavartalan-
sága közös érdekünk, ezért kérjük, hogy

a sírgondozásból keletkezõ
hulladékot a parcella szé-
lén lévõ tárolóba gyûjt-
sék, valamint körültekin-

tõen helyezzék el a gyertyákat, mécsese-
ket, hogy ne okozzanak tüzet. Lehetõség
szerint biztosítsanak kíséretet idõs szeret-
teiknek. Amennyiben fertõzés bármely tü-
neteit észlelik magukon, akkor kérjük,
hogy jelen járványhelyzetben ne keressék
fel a sírkerteket. Mindannyiunk egészsé-
ge megóvása érdekében kérjük a fentiek
szíves betartását, megértését köszönjük.

INGYENES BEHAJTÁS KORA
DÉLELÕTT

Társaságunk a korábbi évek gyakorlatá-
nak megfelelõen mindenszentek napján,
azaz 2020. november 1-jén személygép-
jármûvek részére ingyenes behajtást biz-
tosít 7:00 és 10:00 között azzal a feltétel-
lel, hogy a késõbbi zsúfoltság érdekében,
11:00-ig a gépjármûveknek el kell hagyni
a temetõ területét. Társaságunk ezzel a
gesztussal kívánja biztosítani az idõsek,
mozgássérültek számára kegyeletük leró-
vásának feltételeit, hogy azok is eljuthassa-
nak a sírkertekbe, akik ezt gyalogosan eb-
ben az idõszakban nem tudják megtenni.

ÚJ KÖNYV RÁKÓCZIRÓL
Újabb kötettel jelentkezik a Nyíregyházi Napló helytörté-

neti rovatának szerzõje. Ilyés Gábor ezúttal „Hazánk szent-
je, szabadság vezére” címmel II. Rákóczi Ferenc útját követi
nyomon, az alcím tanúsága szerint az általa vezetett szabad-
ságharc emlékjelei mentén Borsitól Rodostóig. A kötetet dr.
Mészáros Kálmán hadtörténész mutatja be a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében, november 4-én,
szerdán 16.00 órai kezdettel. Az Amirõl az utcák mesélnek...
sorozatban lapunk hasábjain pedig ezúttal szintén a vezérlõ
fejedelemrõl ír, pontosabban a Szabolcs vármegyei részvé-
telrõl kassai újratemetési szertartása alkalmából.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
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SZABOLCS VÁRMEGYE HÓDOLATA
RÁKÓCZI ÚJRATEMETÉSÉN

A kiegyezést követõen tették meg az
elsõ lépéseket II. Rákóczi Ferenc és vele
együtt idegen földön elhunyt bujdosó-
társainak rehabilitálása érdekében. A
Zemplén vármegye által 1873-ban in-
dított mozgalomnak az lett az eredmé-
nye, hogy – némi politikai küzdelem
révén – 1904. április 18-án I. Ferenc
József uralkodó elrendelte a hamvak
hazahozatalát Törökországból, majd
1906. október 23-án az országgyûlés
eltörölte az 1715. évi XLIX. törvénycikk-
nek a Rákóczit és társait megbélyegzõ
részeit. Elhárult minden politikai aka-
dály Rákóczi kultuszának legálissá vá-
lása elõtt, ami az 1906. október 29-ei
kassai újratemetésén érte el tetõpontját.

A hamvak október 27-én érkeztek
magyar földre, a temetési szertartások
pedig 30-án, Késmárkon értek véget
Thököly Imre hamvainak elhelyezésével. Alispáni utasí-
tásra, ezeken a napokon lobogót helyeztek el a község-
házakon. Nyíregyháza polgármestere, Májerszky Béla is
felkérte a város hazafias polgárságát és erkölcsi testülete-
it, hogy házaikra a nemzetiszínû zászlót tûzzék ki.

A kassai ünnepségen és gyászszertartáson Szabolcs
vármegye is méltó módon képviseltette magát. Ott vol-

tak a temetési menetben, amely a ha-
lottas kocsikat felvezette. Szabolcs
vármegye lovas bandériumának élén
két Rákóczi korabeli öltözetû tároga-
tós haladt. Õket a fõispán hatéves fia,
Vay László követte, aki egy két csatlós
által vezetett fehér pónilovon ült, ke-
zében bársonypárnát tartva, rajta a vár-
megye ezüstkoszorújával. Utánuk
négy lovas harsonás következett, majd
Vay Gábor fõispán lóháton, kezében
buzogányt tartva. Jobbján Lipthay Béla
a vármegye zászlajával, balján pedig
Vay Miklós, kezében egy kuruc zász-
lóval lovagolt. A sort a 19 tagú úri ban-
dérium zárta, mellettük két oldalt pe-
dig a vármegyei bandérium haladt. A
lovas menet végén Henter Antal vár-
nagy lovagolt. A dómban Mikecz De-
zsõ alispán a vármegye, Vay Gáborné

pedig a vármegyei nõk képviseletében ezüstkoszorúkat
helyeztek el II. Rákóczi Ferenc és édesanyja, Zrínyi Ilo-
na koporsójára.

Ugyanezen a napon a nyíregyházi római katolikus
templomban hálaadó szentmisét tartottak.


