
lehetőségük a szülóknek arra,
hogy gyermekük megszüe-
tésének órók emléket állítva
elültessenek egy facsemetét,
ami az elkóvetkezendőkben
együtt nöVekszik a csöpp-
Séggel. csütöItökön délután
a 2o2o. decembel 7. és 2022.
június 30. között született
nyiregyházi gyeímekek szüei
ragadtak kezükbe ásót, ho8y
az élet szimbólumát jeltépezó
facsemetéket elültessék a kert-
VárosiÚjéletfa-]i8etben. Kíí

Euró 407,11 -2,90

UsA-doltáí 405,28 -3,73

sváicifíank 4t0,16 -4,53

An8olfont 469,72 -4,73

Román l€i 83,56 .0,43

Ukíánh.ivnya l0,98 -0,1l

Hoívátkuna 54,13 -0,38

Len8yetuloty 85,85 -0,t9
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Aktuális ' 2.oldal
Nyíre8yháza 5, oldal
sport 9,,l0,,]1,oldal
Gasáronómia l3,oldal

kozgyulesen.

YínEcYHÁzA. AZ enel8iavál-
ság miatt indokolt takaIékos-
sági intézkedésekől szőlő
napiíendi pontía iíán],"ult a
lgFagyobb figyelem a csü-

cél, hogy az önkormányza-
tok a legkisebb, Válla]ható
sérelmekkel működjenek.
Mi augusztus óta folyamato-
san egyeztetiink aZ illetékes
intézménlruezetókkel és az
ellenzéki frakcióvezetéssel is

rum folyamatosan nyitva
tart.

A continenta] AIéna no-
vember t-tól részlegesen zár
be. A Móricz Zsigmond Szín-
házban december r6-ig lesz-
nek előadások. A Nyíregyházi

.,:

- Minden teíületen lolya-
matos leSZ a monitoíing. Az
összes ]ehetÓSéget megvizs-
gáljuk, ami nem okoz műkö-
dési fennakadást. Hitelt sem-
miképpen sem szeletnénk
felvenni_ rs. KM

GUláCsiTamás FoTóiDoDóFERENC

Labdarúgó BL:
aspanyolvégzet
tÁ8BÁ§ú§Á§, Egyetlen spa-
nyol klub, a Real Madíid ma-
Iadt állva a labdarugó Baj-
nokok Ligájában az egyenes
kieséses szakaszra, amiíe 19
éve nem volt példa, hiszen
a Real mellett a Balcelona éS
az Atlético is töízsgáídista a
sorozatbal, de a solsuk most
megpecsételődöft.nr. MW

T ízezrek gyúitanak gyerty ,
a

mindez fokozott előkészúlete-
ket, többletszolgáltatásokat és
készen]étet köVetel meg.

A virágárusok is készülnek
mindenszentekre és halottak
napjára, rohamra számítanak.

t
Rendezett és hosszabb
idei8 nyitvatartóteme-
tők váriák az emléke-
zőket.

5zABoLcs"szATMÁR-BERE6, Mi-
ként minden évben, az idén is
hosszabbított nyitvataltással
és számos egyéb (óv)intézke-

déssel készülnek a minden-
szentekre a megyei temetóket
fenntartó cégek Nyíregyházá-
tól vásárosnaményig. A Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft, gazdasági
igazgatója, Pál Itisztina la-
punknak elmondta: látogatók
tízezrei érkeznek a temetókbe
az elkövetkezendő napokban,

Egyfontosest
remekkrónikáia
YíREGYHÁZA, A MóIicZ Zsig-

mond Színház legújabb nagy-
színpadi bemutatója a NyiI-
bokori Színkör nagy napjának
kónikája: aZ amatóI táísulat
lehetősé8et kap arra, hogy
telt ház előtt, e8y hatalmas
színpadon, igazi díszletek kö-
Zött bemutathasson egy olyan
darabot, amihez elég színésze
van * a tökélyre íejlesztett ba-
kiparádé fergeteges szórako-
zást galantál. /t6. KM

. Biztonágosan
gyakorolhatnak

EUíópában is e8yedütáLLó. l9
skitltaboíbót áttó rendszer épült
kihazánkban.ltt a Leendő oíVo-
sok é5 e8é5z5égü8yi dol8ozók a
kütónféLe modetlek és sZimULáto-
rok segít§égéVel ú8y szerezhet-
nek szakmaitudást. hogy egy be-
teg egé5z5égét sem kockáztatják.
Az l. Nyíre8yházi E8észségü8yi
szimulációs konferencián többek
között errőLi5 5zóvoLt a Debrece-
ni Egyetem Egé5z5égtUdományi
Karán.lr. FoTú PUszTfl sÁNDoR

A tuzséri gróf a vizet is
megrendszabátyozta
T!z5É§.,,A legkedvesebb he-
lyeim voltat a Tisza partjála
szolgáló kert és a kápolna.
domb, melyet késóbb a Tisza
elmosott. A folyam olyan erő-
sen mosta a kert oldalát, hogy
a kerten keTesztíil menó ko-
csiutat egéSzen elsöpöTte." A
sokoldalú gróf Lónyay Meny-
hért gondolatai ezek, Számos
emlékezőszó esett már az

idén róla, születésének bicen-
tenáfiuma alkalmábó]. Most a
Trrzséí Község Kózalapítvány
és a Felső-Tisza-vidéki víZügyi
Igazgatóság ugyanáprilisra
tervezett, de most kóZöDség
elé kerúló - közös kiáilításá-
nak megnyitóján ismét alka-
lom nyílt rá, hogy Tuzséron
alakját fölemlegessúk - és még
rnindig nem utoljára. r+. Kíú

A

Acikka2,oldalon
folytatadik

i í
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ililii,i.^T::ii1íí Avlzügye a szívügye is volt a grófnak
l{YípFGYXÁzÁ_ Á Drlná TV róÍ'_NYínEGYHÁZÁ, A Duna TV íös- |Y J v - lY
zíti október3o-an azt az isteÍ- A LÓnyay csatád tÖbb 5 , ..#..'' ...: , 

,ls;^*r is örókre rnegváltoztatták -

:::,,".::r.lll;tl;"1,Yl"l 3r6r{yft.ÚÚiá,epit.tt , :, lÉffi§tq**;}'u*i §.T,=,**;[.a-_.,. * ,*§ lffij! Á__ Wl x !T9ll" magasia az ünnepelt

i:*l"!T;1?Jii1.HJ.Teo!s;z.9uemitraávátáta#;}.,'ffiffiry.'§!'"Jál;,".ülLucZaJánoshely.
n::im*r.:*m* hatalmaskincs 3,ffi {nffi! *r*iii,*r;iF{,""*;tiszteletéreköZVetitiacsaű-Tuz§É§'Egyújabbta{a:lma:!d..,'.fi."'BLil.I§1l§t\.ffi;,ik'.;;;kóöl.*i
na1oÓIától.Fáklyásfelvonu-ál1ításnyíltLónyayMenyhért-IL\l|.\.lt&l.T:;ii'"ta1áltéSigaZoltaZideibicen-lástIendeZnekNyiÍegyháZán"'.§$:,#ff:l-i..!:''&xtnIre§..ffi"i",T'$ih:1'"*liHyjí"'%
oktober 31-én a protestáns oldfelekeZetek.Areformatus*'uuo,ji|"űli't}[i}Ji:f:?"ffi"iU'ro'}ffii:i:#ilÍlJiJ'y".".f."ils
az evangéIikus gyülekezetek ha:

}:;'t*á1:i:i:f:.Í'i:Í,ilÍ.fÍ;$o.5|ffi'.u'u.".u'u"&:.*lt,,LuiluW§ffi,..]......|á'i.".?lÍÍj-.5:Íf.,j:ü::.;
ahol 18 óIakol közös isten- tón elsókéni Ferkovics Tibor - a nyírbogdányi, a nagyhalá-

xtrt 1 hálával szólva anól a csa]ádíól egy időben ért Tuzséíía 1871- nyomvonala ma is él. MÚkö- általuk létrehozott létesítmé- Iészlettel igazolta, milyen
,_. - telmészetesen a Lónyalról -, ben - mutatott Iá a település- désükérdemeavizetatuzsé- nyeket - tette hozzá. fontos hel}történeti színfolt

amel],,nek tagjai több száz esz- vezető. d belterülettől Tiszabercelig s ha máí a korabeli emlé- volt a már említett, köZ€l2o87
tendön át patrónusai Voltak aZ A folytatásban Ónodi Já- levezetó belvizcsatoma-há]ó- kekról szó esett, a megyei négyzetkilométemyi vz-
árvizek járta telepüIésnek éS nos, a Fetivizig szakméTnök- zal 22 mellékcsatornával. Ez közgyúlés alelnöke és a me- gyűjtő területet magába fog-
az itt éIó - sokáig kényszerból - ség-vezetőie mutatott Iá, az akkor még csak Nyíryíz- gyei értéktárbizottság elnöke, laló fócsatona - akkoí méB.
csónakos, tutajos, a természet- mennyile máig aktuális gon- gyújtő csatoínának nevezett, Baíacsi EndTe se hallgathatta Nyírvízgyűjtó - 1882. októbeí
tel folyamatosan harcot víVó dolatokat fogalmazott meg r2oo forintból épült, tóltéssel el, hogy - Lónyay Menyhért 3o-án lezailott űnnepélyes
embereknek. a gróf, megelőzve korát, ép- megtámogatott fócsatoína cél|át követve, mely szeíint névadó ünnepsége. KIasznay

pen ezéit a vízügy búszkén kapta a gróf halála után a Ló- hasznos polgára kíVánt lenni Péter főszolgabíró naplójából
vízü€yitá]sulatok élén ápolja szakmai hagyatékát. nyay-fócsatolna nevet - tette a hazának - gyújtik a megye idézve érdekes volt hallani,
- Szfunukra akkol jött a re- A polgármester által említett egyértelművé a szakmérnök értékeit, amelynek a gróf em- hogyan csordogáltak le az
ménysugá1 amikor 1846- két VíZügyi táIsaság mel]ett a töIténteket. léke is fontos része. egykori ünneplók a csatoma
ban a Tisza szabályozására Lónyay Menyhéít részvételé- - Lónyay hazaszeretete és vizén a miniszteri szakértői
megalakult a Tiszavölgyi vel egy harmadik is alakult. Haszná]a válnia hazának szülóföld iíánti rajongása küldöttséggel két terjedelmes
Társulat, majd amikoí 1854- - A Felsó-Szabolcsi Árvíz- - A vizügyi szeívezet büsz- nem csupán a magánéletében csónakon, a berkeszi határtól
től a Felső-szabolcsi Tisza mentesítő és Belvízmentesí, ke - igyekszünk ezt a kincset volt fontos, de arra is tudta egészen Bujig. M,
Ármentesítő Táísulat elnöke tő Társulat volt az, amely Ti- megiűertetni mindenkivel, sarkallni, hogy olyan eredmé-

fiH?GEF§§il l lett $óf Lónyay Menyhért, szabetcelen szivattyútelepet megórizve és gondozva a gró- nyek maradjarrak utána, ame-
A r€íomátus temptom FoTó: K M I szívén Viselve a falu sorsát, a épített, illewe árűzmentesító fttoz hasonlók eszköZeit, mű- |yek az orczág történelmét

Va a glo- nyek maTad]anak utana, ame- o cikkúnk a szon.hu otdaton
|eit, mű- lyek az orczág történelmét bóVebben olvasható|

Az adóváltozások álltak


