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JÉGPÁLYA ÉPÜL.
Az István utcai létesít-
ményt várhatóan a tél
második felében
vehetik birtokukba a
mozogni vágyók.

DÍSZVENDÉGEK.
A Jász-Expo és Fesztivál
díszvendége Nyíregy-
háza volt. A TDM
standjánál õszi-téli
ajánlatokkal várták az
érdeklõdõket.

FEJLESZTÉSEK A TEMETÕBEN

Korszerûsítik az Északi temetõ vízvezeték-hálózatát. A fejlesztés önkor-
mányzati forrásból, mintegy 7,5 millió forintból valósul meg. A munkálatok
már javában tartanak, ez kisebb fennakadást okozhat a sírkertben közleke-
dõknek, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. vezetõsége
türelmet, megértést kér; szeptember végére befejezõdnek a munkálatok. Az
Északi temetõnél nemcsak a vízvezeték-hálózat újul meg. A Pazonyi úti
oldalon, az elöregedett kerítés jelentõs szakaszát is átépítik. Ez még min-
denszentek elõtt elkészül.

KIEMELKEDÕ ÁLLATKERTI FEJLESZTÉS VETTE KEZDETÉT
Letették a Pangea Ökocentrum és Szálloda alapkövét

a Blaha Lujza sétányon. A különleges többfunkciós épü-
let egyszerre szolgál majd szakmai tanácskozások hely-
színeként és az egyik legjobb panorámával rendelkezõ
szálláshely lesz a városban. A Pangea több mint 1,6 mil-
liárd forintból épül fel, amit teljes egészében a kormány
finanszíroz. Az átadását jövõ nyárra tervezik, hangzott
el a keddi alapkõletételen.

A Hotel Dzsungel mellett – mely az ország eddigi egyet-
len állatkerti szállodája, s ahol a 18 családi szoba és a 60
személyes diákszállás mindig egy évre elõre foglalt – nagy
tábla hirdeti, hogy oda épül fel a Pangea Ökocentrum és
Szálloda. A telken már javában dolgozik a kivitelezõ, a
„KE-VÍZ 21” Zrt. Az épület Gáva Attila építész tervei sze-
rint valósul meg. Kialakítanak benne egy konferencia- és
oktatóközpontot, valamint helyet kapnak szállodai szo-
bák, tantermek és rekreációs termek is.

– Az ökoturizmust is kiszolgáló szállodát körülölelõ cso-
dás panorámát annyiban is szeretnénk kihasználni, hogy
a szobák javarésze is a tóra néz majd. Nyíregyházán egy
egyedi hangulatot árasztó épületrõl lesz szó, ahová na-
gyon remélem, hogy sokan jönnek majd az ország más
részébõl is. S mivel a Nyíregyházi Állatparkba nagyon sok
szlovák, ukrán, román és lengyel vendég érkezik, a kül-
földrõl érkezõket is szeretettel várjuk majd – fejtette ki
Gajdos László, az állatpark igazgatója.

A Pangea Ökocentrum egy látványos, magas színvona-
lú konferenciaközpont, rekreációs hely és szálloda is lesz
egyben. Két szinten 38 szobát alakítanak ki nettó 2618
négyzetméter alapterületen, 80 fõs befogadóképességgel,
és egy 100 fõs konferenciaterem is vonzerõt jelenthet, hi-
szen teret adhat hazai és nemzetközi szakmai tanácsko-
zásoknak, így az ökológiai oktatás, nevelés központjává
válhat. (Folytatás a 3. oldalon.)

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
Az ünnepélyes alapkõletételen a polgármester helyezte

el az idõkapszulába a kordokumentumokat
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Rotyogott a szilvalekvár szerda délután Sóstóhegyen. A Sóstó-sóstóhegyi nyugdíjasok lel-
kes kis csapata (a kanalat forgató Chrenkó Jánosné vezetésével) a többgenerációs együtt-
mûködés keretében  a helyi   Szabó Lõrinc Tagintézmény kisdiákjaival találkozott a hagyo-
mányõrzés jegyében, melynek megszervezésébõl dr. Hudákné Fábián Nóra, a helyi köz-
mûvelõdési színtér vezetõje (képünkön középen) is kivette a részét. A diákok mosták, mag-
vazták is a szilvát. Az idõsebb tanulók pedig sütik: a Tirpák Fesztiválon jövõ hétvégén ezer
ajándék szilvás sütivel várják az ínyenceket a sipkaysok (4. oldal).
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DRÁGA A BEHAJTÁS

Aki gyakorta jár-kel a belvárosban, biz-
tosan „rácsodálkozott” már arra, hogy a
sétáló emberek között szlalomozik egy
autó, netán nem kis gázzal átsuhan a Kor-
zó elõtt, lerövidítve a belvárosi kanyart.
Jó tudni: mindez jogosultság nélkül egy
helyi rendelet szerint drága mulatság le-
het, ha a közterület-felügyelõk szeme elõtt
történik.

Márpedig õk napi rendszerességgel
megjelennek a forró pontokon a közúti
közlekedést ellenõrizve, hogy a szabály
betartatásával azokat is védjék egyben,
akik korzóznának.

AUTÓS KORZÓZÁS
HARMINCÉRT

– Alapvetõen két szabályt szegnek meg,
sajnos több helyen is gyakorta az autóval
közlekedõk. Az egyik, hogy nincs jogosult-
ságuk arra, hogy a Dózsa György utcára
behajtsanak, beleértve ebbe azt is, amikor
valaki átszáguld a bevásárlóközpont elõtt,
akár a Hõsök tere irányába, akár onnan, a
Szabadság tér felé – elemzi a helyzetet
Bodrogi László, a Közterület-felügyelet ve-
zetõje. – Márpedig aki ezt teszi, és a fel-
ügyelõnk észleli, számoljon vele, hogy az
engedély nélküli behajtás büntetési tétele
30 ezer forint, a helyszínen. A felügyelõ-
nek ráadásul nincs lehetõsége a szóbeli fi-
gyelmeztetésre, ki kell szabnia a bírságot.
Ha a vétkes nem ismeri el, akkor pedig
kezdeményezni kell az eljárást a rendõr-
ségnél. Megjegyzendõ, hogy a tapasztala-
tok alapján ezek a közigazgatási eljárások
gyakorlatilag 100 százalékban ugyanezt az
eredményt hozzák. S emellé kötelezõen
jár a négy büntetõpont is.

SZEMBEN A FORGALOMMAL

Sokan ráadásul a VMKK és a Korzó kö-
zötti részt is az út lerövidítése jegyében
használják, noha ezt a területet is védi az
autósok elõl a behajtani tilos tábla, az
ugyanis rakodási övezet. Talán nem min-
denki tudja, de ha papírokkal igazolja,
hogy jogosan szeretné a belvárosban elér-
ni a célját (ott lakik, üzlete, garázsa van a
térségben), illetve az aktuális rendezvénye-
ken csak így tudja megközelíteni a hely-
színt (pl. szervezõ), akkor ezt az engedélyt
megkaphatja. A másik gyakori, a vissza-
jelzések alapján nemegyszer szándékos

hiba, amikor valaki a Nyár utcából kiin-
dulva nem az egyetlen lehetséges irányt
választja (tehát jobbra kanyarodik a Kor-
zó felé), hanem bõ gázzal áthúz a Dózsa
György utcán, vagy arra nagy ívben balra
rákanyarodik. Ugyanígy visszafelé: a bel-
városból tilos nagy ívben balra kanyarod-
ni a Nyár utcára, a táblák minden esetben
egyértelmûek. – Ez a kötelezõ haladási
irányra vonatkozó tilalom megszegésének
minõsül, s a helyszínen szintén mérlege-
lés nélkül kiszabandó az ez esetben már
50 ezer forintos bírság. De gyakran elõ-
fordul az is, hogy a Vörösmarty tér kör-
nyékén a táblák tiltása ellenére az egyirá-
nyú utcák valamelyikében szembejönnek
a forgalommal... Pedig mindez csak odafi-
gyelés kérdése, ráadásul ezzel a szabályo-
san közlekedõket védjük, a sokszor szán-
dékosan vétõknek nincs oka háborogni.

ÓVATOSAN KERÉKPÁRRAL!
A helyzetet még bonyolítja, hogy

mivel a rengeteg kerékpárút elõnyeit
kihasználva egyre többen pattannak
bringára, egy részük megjelenik a bel-
városban is. Bodrogi László egyértel-
mûen fogalmaz: a városi nagyrendez-
vények idején a közút kezelõje jól lát-
hatóan kitáblázza, hogy minden irány-
ból tilos behajtani biciklin a belváros-
ba. – Ezek ellenére nem ritka, hogy a
sokszor jelentõs számú közönség testi
épségét veszélyeztetve száguldanak a
Kossuth tér környékén. De még ha las-
san is halad ilyenkor valaki: nehezen
tudja lereagálni, ha például egy gyer-
mek hirtelen irányt változtat... Ha va-
laki ilyenkor behajt, szabálysértésnek
minõsül, melynek akár 50 ezer forin-
tig is terjedhet a tétele, de akár felje-
lentéssel is végzõdhet, s akkor már az
összeg háromszorosáról beszélhet-
nénk... Azért a feltételes mód, mert
döntõen a szóbeli figyelmeztetés esz-
közével élünk egyelõre. Itt inkább a
bringások jó hozzáállása kellene, mert
például a Tirpák Fesztiválra is ezrek
várhatóak. S arról még nem is beszél-
hetünk, hogy a nagyobb eseményeken
kívül is maximum 10 km/h-val lehet-
ne a belvárosban közlekedni két keré-
ken – fogalmazott a Közterület-fel-
ügyelet vezetõje.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

FORGALOMKORLÁTOZÁS
Megszûnt az átmeneti forgalomkor-

látozás a Debreceni út–Tünde utcai
csomópontban. A Tünde utcán azon-
ban továbbra is érvényben van a 30
km-es sebességkorlátozás, az elõzési
tilalom, és helyenként útszûkületre is
számítani kell.

ALVÉGESI ARANY
A közelmúltban rendezték meg a

Szenior Dalkörök Országos Fesztivál-
ját Csillebércen, amelyen a nyíregyhá-
zi Alvégesi Népdalkör is megmérettet-
te magát, immáron sokadjára. A 37 in-
duló közül abszolút gyõzelmet arattak
és arany minõsítéssel térhettek haza.

OVI-ZSARU NYÍREGYHÁZÁN
Idén is elindult az Ovi-Zsaru bûn-

megelõzési prevenciós program a Tün-
dérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintéz-
ményében. Ennek célja a gyermekek
biztonságérzetének erõsítése, és annak
elõsegítése, hogy szükség esetén tud-
janak és merjenek segítséget kérni.

TÛZOLTÓS CSAPATÉPÍTÕ
A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi

Kirendeltség és a Nyíregyházi Hivatá-
sos Tûzoltóparancsnokság szombaton
tartotta meg csapatépítõ  összejövete-
lét Sóstón. Az állomány tagjai kötetle-
nül szórakozhattak, a gyerekek pedig
különbözõ programokon vehettek részt.

KÜLÖNLEGES LÁNYKÉRÉS
Birgány Róbert tûzoltó Nyíregyhá-

zán, a munkahelyén kérte meg ked-
vese, Nagy Gréta kezét. Robi dugólét-
ra segítségével jutott fel az egészség-
ügyi intézmény elsõ emeleti laborató-
riumába, ahol Gréta természetesen
igent mondott.

45 ÉVES A BOTANIKUS KERT
45 éve alapították a Tuzson János

Botanikus Kertet. A jubileum alkalmá-
ból ünnepséget tartottak, többek között
megkoszorúzták dr. Pál Miklós, a kert
létrehozójának emléktábláját, vala-
mint Életünk a természet címmel fest-
ménykiállítást nyitottak meg.

KÜLÖNDÍJ A SZÍNHÁZNAK
Kiosztották a 2017. évi Városmajori

Színházi Szemle díjait. A nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház a Szemle
különdíját hozhatta haza Ladányi And-
rea a Képzelt riport egy amerikai pop-
fesztiválról címû elõadás koreográfiá-
jáért.

ÚJ GYEPSZÕNYEG
Új gyepszõnyeget kap a stadion cen-

terpályája. A NYÍRVV Nonprofit Kft. 300
négyzetméteren cseréli és speciális mû-
trágyával látja el a fûfelületet, valamint
további 100 kilogramm fûmaggal felül-
szórják a területet. A munkálatok csak-
nem 800 ezer forintba kerülnek.

Fotó: Máté János

Bár a képrõl nem derül ki, hogy ennek az autónak volt-e jogosultsága, de tény:
gyakran engedély nélkül hajtanak erre a területre is



TURIZMUS

2017. SZEPTEMBER 15. 3

SZÁLLÁSHELYET IS BÕVÍT A PANGEA PROJEKT

ÚJRA DÍSZVENDÉGESKEDTÜNK – EZÚTTAL JÁSZBERÉNYBEN
Jászberény már hetedik alkalommal adott otthont a

hétvégén Jász-Nagykun-Szolnok megye és térsége kiemelt
gazdasági rendezvényének, a Jász-Expo és Fesztiválnak,
amelynek idei díszvendége Nyíregyháza volt. A TDM
standjánál õszi-téli ajánlatokkal várták az érdeklõdõket,
a színpadon pedig fellépett az Igrice Néptáncegyüttes,
valamint a 4 for Dance is.

Szeptember 8. és 10. között, péntektõl vasárnapig kiállí-
tással egybekötött színes fesztiváli kavalkád és gazdag
gasztronómiai kínálat várta a VII. Jász-Expo & Fesztivál
érdeklõdõit. Az eseményt évente rendezik meg a Jászság
fõvárosában, Jászberényben és elsõsorban cégeknek, vál-
lalkozásoknak kínál bemutatkozási lehetõséget. A rendez-
vény idei díszvendége Nyíregyháza volt. A város az ex-
pón való bemutatkozás mellett nívós kulturális programo-
kat is vitt magával.

ATTRAKCIÓK ÉS PROGRAMOK

– Természetesen már a konkrét õszi ajánlatokat hoztuk
Nyíregyházáról, Sóstógyógyfürdõrõl és a Nyírségbõl. Ezek
egyaránt szólnak kicsiknek és nagyoknak is. A Nyíregyházi
Állatparkot már nem kell bemutatni a magyar közönség-
nek, de mindig vannak felnövekvõ generációk, gyerekek,
akik érdeklõdnek az újabb állatok, az újabb izgalmak és
érdekességek iránt, illetve azt gondolom, hogy a gyógyászati
részlegünket is érdemes kiemelni, hiszen egy 21. századi

(Folytatás az 1. oldalról.)

A Pangea projekt megvalósulásával nemcsak az állat-
park egy új attrakciója jön létre, de egész Sóstógyógyfür-
dõ gazdagodik egy eddig még hiányzó élménydús, több-
funkciós központtal és magas szintû szálláshellyel is.

Dr. Kovács Ferenc polgármester az alapkõletételi ün-
nepségen hozzáfûzte, ezzel a beruházással elkezdõdik
az évekig hányatott sorsú Blaha Lujza sétány megszé-

pülése is, emellett pedig bõvül majd a szálláshelyek szá-
ma is Sóstógyógyfürdõn. – A fõszezonokban az elmúlt 2-
3 évben folyamatosan telt ház volt. Az elmúlt 5-6 év fejlõ-
dési trendjét megállíthatná a szálláshiány, ami most meg-
oldódik, hiszen egyszerre két hotel is épül Sóstón. A má-
sik a négycsillagos szálloda, melynek már látszanak kör-
vonalai – fogalmazott.

Ráadásul ez a projekt is hozzájárul a Nyíregyházi Ál-
latpark szolgáltatásainak még magasabb minõségi szint-

szó, amit mindenkinek érdemes kipróbálni – tájékoztatta
szerkesztõségünket Furkóné Szabó Marianna, a TDM ügy-
vezetõje. Persze, mindezek mellett az érdeklõdõk ta-
lálkozhattak a Sóstói Múzeumfalu és a Jósa András Múze-
um programjaival is, illetve a város különbözõ kulturális
ajánlataival, mint például a Tirpák Fesztivállal.

FOLYAMATOS A KAPCSOLAT

A standokat pénteken délután nyitották meg a közön-
ségnek. Felléptek a jászsági kulturális csoportok, városunk
nevében pedig dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgár-
mestere díszoklevelet vehetett át dr. Szabó Tamástól, Jász-
berény polgármesterétõl. A két város között egyébként
folyamatos a kapcsolat nemcsak a gazdaság, hanem a sport
területén is. Dr. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyoz-
ta, azzal, hogy az idei expó díszvendége Nyíregyháza lett,
azt is elõsegíti, hogy megerõsítsék és kiszélesítsék kap-
csolataikat, mi több, hogy a két város lakói egymáshoz is
ellátogassanak. Nyíregyházán ezt szolgálja több turiszti-
kai attrakció építése is.

A mostani kitelepüléssel persze nincs vége a folyamat-
nak, ami a város népszerûsítését tûzte ki célul. A TDM
munkatársai nemrég érkeztek haza Marosvásárhelyrõl, a
napokban pedig Temesvárra utaznak, ahol az ottani szer-
vezõk a tavalyi népszerûségünk okán ragaszkodtak Nyír-
egyháza részvételéhez is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Tóth János
„NYITOTTAK ÉS ÕSZINTÉK”

– Én nyírségi vagyok, onnan szár-
mazom, de 1987 óta itt élek Jászbe-
rényben a családommal. Szabolcs me-
gyével kapcsolatban nagyszerû emlé-
keim vannak. Oda jártam általános is-
kolába, középiskolába. A nyírségi em-
bert sokszor felemlegetem itt a jászságiaknak. Nagyon
szeretem Jászberényt, nagyon jó emberek élnek itt és
nagyon jól érzem magam köztük, de a nyírségi ember
nyitottsága, õszintesége, az páratlan az országban!

Balogh Tibor
„GYAKRAN VISSZAJÁROK ODA”

– A diákkorom igazából Nyíregy-
házához köt. Baktalórántházán tanul-
tam és onnan nagyon gyakran látogat-
tunk el a szabolcsi megyeszékhelyre.
Azóta elköltöztem ide Jászberénybe,
de gyakran visszajárok Nyíregyházára.
Ha tehetjük, elmegyünk az állatkert-

be, de a fürdõ is szuper hely. Szeretném, ha legköze-

lebb a barátaim is velem tartanának és egy hétvégét
együtt töltenénk el ott.

Magera Tibor
„NYÍREGYHÁZA

FANTASZTIKUS VÁROS”
– Nyíregyháza egy fantasztikus vá-

ros. Most legutóbb az állatkertben jár-
tunk, és hát Jászberényben is nagyon
szép, nagyon jó állatkert van, minden-
kit csábítok, hogy nézze meg, de a

nyíregyházi állatkert egy fantasztikus élményt hagyott
bennem.

Fajkáné Ladosz Szilvia
„SOK JÓT HALLOTTAM”

– Ezidáig még csak átutazóban jártam
Nyíregyházán, de már nagyon-nagyon
sok jót hallottam róla. Biztos vagyok ben-
ne, hogy hamarosan meg fogjuk látogat-
ni. Most a standon is sok tájékoztatót ta-
láltunk és remélem, hogy hamarosan el
fogunk jutni oda.

színvonalú komplett, balneoterápiás és fizikoterápiás ke-
zeléseket is nyújtó, 1400 négyzetméteres létesítményrõl van

Dr. Kovács Ferenc polgármester díszoklevelet vett át dr. Szabó Tamástól, Jászberény polgármesterétõl

re emeléséhez. Azért ez is, mert a többfunkciós köz-
ponttal párhuzamosan zajlik – szintén kormányzati tá-
mogatással – az új látogatóközpont építése. Mindezt
bárki észlelheti, aki most szeretne bejutni a parkba,
hiszen a bejáratot a beruházás idejére néhány méter-
rel arrébb helyezték. S mint korábban is megírtuk: kü-
szöbön áll egy újabb állatkerti attrakció, a jégvilág pro-
jekt megvalósítása is. (A leendõ Pangeát bemutató ké-
peink látványtervek.)
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KOLBÁSZBÓL FONTÁK
A KERÍTÉST

Strudli, vareniki, borscs, mellette pedig barbecue
kolbász, füstölt hal és paszabi babgulyás. Többek kö-
zött ezeket a kiváló ételeket lehetett megkóstolni A
régi Magyarország ízei fesztiválon hétvégén a múze-
umfaluban.

Vasárnap másodjára rendezték meg ezt a különle-
ges, múltidézõ gasztro-csúcstalálkozót. Jöttek csapatok
Kárpátaljáról, a Dunántúlról, képviseltették magukat a
testvérintézmények munkatársai, és fõztek-sütöttek a
Nyíregyházán mûködõ kisebbségi önkormányzatok is.
A legtöbben persze a megyébõl érkeztek.

A szervezõk azt mondták, azért jó az ilyen múltidé-
zés, mert a hagyományos ételek elkészítése idõigényes
és az idõvel versenyzõ, modern háziasszonyok sokszor
emiatt bele sem fognak a megfõzésükbe.

– Nagyon fontos, hogy ilyen rendezvények legye-
nek, nemcsak azért, hogy az identitástudatunkat erõ-
sítsük, hanem felelevenítsük azokat a hagyományo-

Tirpák ételek újragondolva, új köntösbe öltöztetve –
talán ez lehetne a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Keres-
kedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnázi-
uma, Szakközépiskolája és Kollégiumának jelmondata,
amellyel városunk lakóit az idei Tirpák Fesztivál és Pálin-
kanapra csábítja (szeptember 23-24., lásd lentebb). Vi-
dékünkön, városunkban még mindig a mindennapok ré-
sze egy jó disznótoros vagy a krumplis/almás/szilvás éte-
lek!

– A hagyományápolás minden idõben fontos, de külö-
nösen igaz ez napjainkban, amikor elveszni látszanak a
tradicionális népi ételek és velük a népi kultúra is – fogal-
mazott kérdésünkre Kellerné Rafaez Noémi, az iskola ma-
gyartanára. Városunk szakképzõ iskolája fontosnak tartja
ezt a hagyományõrzést, amit hogyan lehetne jobban, mint
a felnövekvõ nemzedéknek megmutatva?

SEGÍTÕ SIPKAYSOK

Ezt szem elõtt tartva a Sipkay már ötödik éve részt vesz
a város hagyományõrzõ programjaiban. Az idei Tirpák
Fesztivál és Pálinkanapra az alábbi menüvel készülnek
(szombatra): rakott burgonyaleves kolbászmorzsával, to-
roskáposzta-burger, almás puffancs. Az iskola tanulói és a
vendéglátó munkaközösség szakoktatói munkájukkal já-
rulnak hozzá a városi rendezvény színvonalának emelé-
séhez. A diákok itt nemcsak segítenek az ételek elkészíté-
sében, de részt vesznek a kóstoltatásban, árusításban, a
felszolgálásban, sõt a külföldi testvérvárosi standokon
hoszteszi teendõket is ellátnak német, angol vagy orosz
nyelven. Egy iskola – ennyi képzés! Sokrétû profiljával, a
Sipkay nyitott a turizmus, a vendéglátás, a kereskedelem
és az idegenforgalom minden területén segíteni az után-
pótlás nevelését.

SZILVÁSLEPÉNY VASÁRNAPRA

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a szombati
Tirpák Fesztivál és Pálinkanap menüje után, mint egy aján-

kat, amelyeket a jelenlegi gyorséttermes világunkban
talán nehéz elkészíteni. Lehet, már nincs is türelmünk
hozzá, hogy megfõzzük, de érdemes visszanyúlni
ezekhez a receptekhez, vagy itt, a gasztronómiai fesz-
tiválon megkóstolni és hazavinni – tette hozzá a Nyír-
egyházi Televízió kérdésére Baloghné Szûcs Zsuzsan-
na, a Sóstói Múzeumfalu etnográfusa. A fesztiválon
számos nemzetiségi étel is készült. Így többek között
a sváb strudli, az ukrán töltött tészta, illetve a vareniki
mellett a szláv eredetû prószát is meg lehetett ízlelni.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

EZER ADAG AJÁNDÉK
SZILVÁS SÜTI A TIRPÁK FESZTIVÁLRA

dékként kívánja az iskola megmutatni diákjai felkészült-
ségét a II. Nyíregyházi Bogrács- és Grillbajnokságon (va-
sárnap), ahol a hagyományos penyigei „nemtudom” szil-
va lesz az alapja a porlós tésztájú, fahéjjal ízesített szil-
váslepénynek, melynek receptje a következõ:

– Végy négy bögre lisztet! Morzsold el egy bögre
porcukorral és egy bögre zsírral! Tégy bele pici sót!

– Jó elõre magvazz ki és darabolj fel másfél kiló
szilvát, ízesítsd egy kávéskanál fahéjjal, dinszteld meg
és hûtsd ki!

– A tésztát oszd ketté, a felét tedd a tepsi aljába,
rakd a tölteléket a két lap közé úgy, hogy négy kanál
penyigei szilvalekvárral kend meg az alsó lapot!

– Süsd 180–200 fokon 20–25 percig!

Vagy: jöjjön el a Tirpák Fesztiválra és kóstolja meg
az ezer adag szilváslepény valamelyikét, mely vasár-
nap várja a város lakóit!
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VALÓRA VÁLIK AZ ÁLOM: ÉPÜL A JÉGPÁLYA

Jégpálya épül Nyíregyházán. A Szabolcsi Jégsport Egye-
sület és Nyíregyháza önkormányzata közösen valósítja
meg azt a beruházást, ami a téli sportok szerelmeseinek
biztosít modern, kulturált környezetet. Az István utcai
létesítményt várhatóan a tél második felében vehetik bir-
tokukba a mozogni vágyók.

Hároméves elõkészítõ folyamat után elkezdõdtek a
munkálatok az István utcán, ahol a város jégpályája
épül. A Szabolcsi Jégsport Egyesületet a városvezetés is
támogatja a projekt megvalósításában, mely a városla-
kóknak biztosít lehetõséget a téli sportoláshoz egy olyan
létesítményben, amely a kor követelményeinek megfe-
lel.

MÁR ALAPOZNAK AZ ISTVÁN UTCÁN

A közgyûlés határozatát követõen két évvel ezelõtt ter-
vezéssel indultak a munkálatok, majd 2017. augusztus
végén indult el a beruházás. A földmunkákat követõen

VÉGRE OTTHONRA TALÁLNAK NYÍREGYHÁZÁN IS A KORCSOLYA SZERELMESEI

megtörtént a tartószerkezet alapozása. Egy hónapon be-
lül megérkezik a tartószerkezet is, amely már látványos
munkafolyamatokat eredményez. A jégpálya fedett, de
oldalt nyitott létesítmény lesz. A beruházás 70 százalék-
ban TAO forrásokból, 30 százalékban pedig a város ön-

erejébõl, összesen 500 millió forintból valósul meg. A jég-
pályára nagy szükség volt Nyíregyházán.

TÖBB ÉVTIZEDES VÁGY

– Ez egy körülbelül negyven éve húzódó kérdés. Gyer-
mekkorunkban nagyon sokat jártunk Nyíregyházára, a
teniszpálya helyére, a jégpályára. A téli sportok szerelme-
seinek gyakorlatilag ez volt az egyetlen hely, ahol talál-
kozhattak. A városlakók részérõl is egyre nagyobb volt az
igény arra, hogy a mobil jégpálya helyett egy sokkal kul-
turáltabb, a kornak megfelelõbb létesítményt kapjanak –
nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak Szabóné Éva, a
Szabolcsi Jégsport Egyesület elnöke.

SZEZONÁLIS JELLEGGEL

A szezonális jelleggel, sokban az idõjárástól függõ jég-
pálya mûködése többcélú lesz. A tervek szerint napköz-
ben óvodák és iskolák használhatják a mindennapos test-
nevelésórákra, délutánonként a 2006 óta mûködõ Szabolcs
Jégsport Egyesület tartja majd ott edzéseit, este pedig a
nagyközönség is korcsolyázhat.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

Az István utcai épület látványterve

Ha valaki nem tudná elképzelni: itt épül a jégpálya
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INGYEN LEHET TÖLTENI
Hat új elektromos autótöltõ állomást adtak át Nyír-

egyházán. Ezzel a megyében elsõként itt nyílik lehe-
tõség ingyenesen és nyilvánosan e-autót tölteni. A
töltõk a nap 24 órájában elérhetõk.

A Korzó Bevásárlóközpont mélygarázsának -2. szint-
jén lévõ hat darab töltõt ünnepélyesen, szalagátvágás-
sal adták át. Balogh Sándor (képünkön balra), a Korzó
centermenedzsere elmondta, a helyszín elõnye az is,
hogy míg az e-autók 3-4 órán keresztül töltõdnek, ad-
dig a sofõröknek lehetõségük van arra, hogy az idejü-
ket a Korzó üzletei között töltsék el. Nyíregyháza

önkormányzata 25 millió forintot nyert elektromos töl-
tõpontok kialakítására. Errõl már dr. Kovács Ferenc
(képünkön jobbra) beszélt. A polgármester elmondta,
az év végére így az üzletház mellett, a Kossuth tér kö-
zelében is ingyenesen lehet majd az elektromos kocsi-
kat tölteni.

–  A belvárosban 10 töltõállomást építünk, ha min-
den jól megy, már karácsonyig, de ez attól függ, hogy a
szállítási határidõk hogyan alakulnak. Úgy tekintjük,
hogy ez az elsõ fontos lépés, de az önkormányzat prog-
ramjába már korábban beépült, hogy a környezetvéde-
lemre, környezettudatosságra odafigyeljünk.

Nemcsak Nyíregyházán, hanem az egész országban
egyre több elektromos töltõállomás jöhet létre. Ezt erõsí-
tette meg dr. Aradszki András (képünkön középen). Az
energiaügyekért felelõs államtitkár elmondta, a kormány
tervei szerint rövidesen 80 kilométereként lehet majd e-
autókat tankolni.

HARMINC UTCA ÚJUL MEG

Az idei évben meleg aszfaltos, tartós útjavítási techno-
lógiával közel 30 utcát, mintegy 17 ezer négyzetméteren
állít helyre a NYÍRVV Nonprofit Kft. A rekonstrukciós
munkákra nettó 100 millió forint áll rendelkezésre.

Az elmúlt héten felmarták, most pedig újraaszfaltozták
a Szabadság téren a Krúdy Ház oldalában található 595
négyzetméteres parkolót. A helyreállításhoz 63 tonna asz-
faltot használtak fel (képünkön).

VALAMENNYI VÁROSRÉSZ ÉRINTETT

Ez csak egy példa a sok közül, hiszen az idei évben
több útszakaszt teljesen fel tudnak újítani, így például a
Géza, a Tarpai Márton, a Levél, a Kétház, a Vadász utcát.
Emellett több útszakaszon részlegesen, de nagy felületen
újítják fel az utat, például a Liliom, Kertész, Tompa Mi-
hály és a Czuczor Gergely utcán. A fejlesztések során,
ahol szükséges, szintbe emelik az aknákat is. A nagy felü-
letû útjavítás Nyíregyháza szinte valamennyi városrészét
érinti, így Sóstóhegyet, a Hímest, a Jósavárost, az Érkertet,
a Malomkertet, Orost, a Kertvárost, Felsõsimát, és a bel-
várost. A kátyúzás az idõjárástól függõen elõreláthatóan
október 18-áig tart.

– A kátyúzandó útfelületeket részben lakossági beje-
lentések, részben a Városüzemeltetés munkatársainak el-

lenõrzései alapján állítottuk össze. Ezúton is köszönjük a
jelzéseket – nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak Dicsõ
Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. irodavezetõje. A meleg
aszfaltos, tartós útjavításokkal párhuzamosan zajlik a jár-
dák rekonstrukciója is városszerte, ezek részleteirõl terve-
ink szerint jövõ heti számunkban írunk.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A RENOVÁLANDÓ UTCÁK LISTÁJA:

Tarpai Márton utca, Hosszúháti út, Géza utca, Ka-
tona utca, Szabadság téri parkoló, Liliom utca (4 m–
6,5 m széles), Rákóczi utca (körút felõli vége), Herman
Ottó utca 1, Herman Ottó utca  2, Hímes utca, Gém–
Galamb utca keresztezõdés, Irinyi János utca, Levél
utca, Színház utca, Tamási Áron utca, Vadász utca 1
(Sóstó), Vadász utca 2 (Sóstó), Kertész utca (Sóstó),
Kemecsei út–Templom u. keresztezõdés (Sóstó), Jég
utca, Szent István–Hunyadi utca keresztezõdés, Bujtos
utca, Sarkantyú utca – bölcsõde elõtti parkoló, Tompa
Mihály utca, Tompa Mihály II. utca, Czuczor Gergely
utca, Szent István utca – COOP és posta között, Ko-
dály Zoltán utca – Sóstói út felé, Fõ utca (Oros), Kétház
utca (Oros).

NÉGYMILLIÓ NÉGYZETMÉTERT TARTANAK TISZTÁN
Több ízben kaptunk az elmúlt idõszakban is olvasói leveleket
annak kapcsán, hogy éppen tele van egy szemetesszelence,
nagyobb a fû a kelleténél, vagy esetleg, hogy bokáig ér az
avar (még tavaly). Ezek természetesen szubjektív észlelések,
de objektív kép alapján, benne az elvárással: mindig, min-
denhol egyszerre legyen rend és tisztaság. Mellesleg nem ez
az általános vélemény, a városunkba érkezõk is rendre ki-
emelik, hogy milyen szép, ápolt és rendezett Nyíregyháza.
De hogy valóban tárgyilagosan szólhassunk a témáról, meg-
kerestük a Városüzemeltetést, hogy tisztuljon a kép:
mennyire egyszerû tisztán tartani egy egész várost?

– A NYÍRVV Nonprofit Kft. közel 4 millió négyzetméter
tisztán tartásáról gondoskodik a megyeszékhelyen – vála-
szolta kérdésünkre Ignéczi Csabáné, a Városüzemeltetés
ügyvezetõje.

NAPTÁR SZERINT TAKARÍTANAK

– A területeket az elhelyezkedésüknek, a lakóöveze-
teknek, a forgalomnak és lakósûrûségnek megfelelõen
különbözõ fenntartási kategóriákba soroljuk, melyeket
naponta, kétnaponta, illetve heti rendszerességgel takarí-
tunk. Hasonló rendszer szerint végezzük az 1500 hulla-
dékgyûjtõ edény ürítését, illetve a fûnyírást. Minden vá-
rosrésznek megvannak a sajátosságai, elõfordulnak sze-
metesebb, gondozatlanabb területek és vannak ápoltabb
övezetek, ahol a helyiek jobban figyelnek a rendre és
munkánk eredményének megõrzésére, ugyanakkor ko-
moly problémát jelent társaságunk számára a szelektív
szigetek környezetének elszemetesedése, és ezek folya-
matos takarítása. A fûnyírást kapacitásainknak megfelelõ-

en hozzávetõlegesen 3-4 hetes vágásfordulókban végez-
zük, ez esõs idõjárás esetén sajnos gyakoribb vágást igé-
nyelne – fejtette ki Ignéczi Csabáné.

EZER TONNÁKBAN MÉRIK A HULLADÉKOT

Az ügyvezetõ felhívta a figyelmet arra, hogy a köztisztasá-
gi munka folyamatos, és jelentõs erõforrást igénylõ tevékeny-
ség, ugyanakkor nem látványos és kevéssé megbecsült. –

Fontossága akkor válna nyilvánvalóvá, ha néhány napig a
belváros és a lakótelepek takarításában részt vevõ 115 mun-
katársunk nem végezné el feladatait. A hulladék mennyisé-
ge releváns mutatója lehet köztisztasági tevékenységünknek,
hiszen éves szinten 1300 tonna biológiailag lebomló, 180

tonna illegális, 1200 tonna seprési hulladékot, 1,5 tonna lomb-
és további 35 tonna egyéb növényi hulladékot, 80 tonna
építési és bontási hulladékot, 25 tonna beton bontási hulla-
dékot és 980 tonna egyéb települési hulladékot gyûjtünk össze
Nyíregyházán. A városi területeinken négy kisteherautó-
val, három pótkocsis munkagéppel és három seprõgéppel
végezzük takarítási feladatainkat – szolgált beszédes szám-
adatokkal is a Városüzemeltetés vezetõje.

KEVESEBB ILLEGÁLIS SZEMÉT

Az ügyvezetõ külön kitért az illegális hulladéklerakók
felszámolására is. Mint jelezte, hosszú évek aprólékos
munkájával látványos elõrelépést sikerült elérni, ennek kö-
szönhetõen frekventált helyeken már nincs számottevõ
illegális szemét, elszórtan kisebb, néhány zsákos leraká-
sok  a jellemzõek.

ELISMERIK A VÁROST

Végezetül egyfajta értékmérõ, egyben fontos szakmai vissza-
jelzés zöldfelületeink minõségére és szépségre vonatkozóan:
az elmúlt négy évben három alkalommal merült fel a város
részvétele a virágos települések európai versenyén. – Ugyan-
akkor az eredményes szerepléshez a növényzeten kívül szá-
mos további szempontnak is meg kell felelni, ezért fokozato-
san készülünk fel az európai versenyre. Viszont nagyon kö-
szönjük a városlakók visszajelzéseit és a megerõsítéseket is.
Sokan csodálkoznak rá ugyanis az egyre virágosabb és tuda-
tosan tervezett, nagyszámú zöldfelületeinkre – tette hozzá
Ignéczi Csabáné. De ez már egy külön cikk témája lehetne.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Örökösföldön a NYÍRVV Nonprofit Kft. 60 csõvázas,
vastagabb falú kosárral és merevítéssel készült
hulladékosedényt helyez ki a régi, tönkrement

szemetesek helyett
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KATASZTRÓFA: LECSAPOTT IRMA ÉS MINDENT VITT
KATALIN FLORIDA HELYETT NYÍREGYHÁZÁRÓL KÖVETI AZ ESEMÉNYEKET

Szeptember elsõ hetében csapott le a Karib-szigetek
északkeleti tagjaira a valaha feljegyzett egyik legerõsebb
hurrikán, az Irma. A történelmi erõsségû hurrikán pusz-
títása óriási károkat hagyott maga után, és miatta a ható-
ságok több millió embert szólítottak fel otthonaik elha-
gyására. Az egykoron Nyíregyházán, de már Floridában
élõ Hegyi Katalin jelenleg városunkban tartózkodik, és
innen követi az eseményeket...

Bár már csendesebben, de még így is 140–150 kilométer/
órás széllel tombol tovább az Irma hurrikán, ami egyelõre
felmérhetetlen károkat okozott Floridában (is!). Több mint
10 éve itt él az egykoron nyíregyházi Hegyi Katalin is, aki
az akkori Wilma nevû hurrikán után nem gondolta, hogy
lesznek még hasonlóak, amelyeket át és meg kell élnie.
Tévedett.

– Nagykállóban érettségiztem, majd 1967-ben elkerültem
Budapestre és késõbb onnan tértem vissza Nyíregyházára –
kezdte a beszélgetést. – A rendszerváltás után aztán kiköl-
töztem Amerikába. Ott ismerkedtem meg a férjemmel, aki
egyébként szintén magyar. Sokáig New York-ban éltünk, Flo-
ridába pedig véglegesen 2005-ben költöztünk. Persze már
elõtte is sokat jártunk oda, élveztük, hogy mindig télbõl a
nyárba mentünk. Az ottani nyárról nem sokat tudtunk, bár
eléggé ijesztgettek, hogy nem európai embernek való. Az-
tán ez be is igazolódott, rögtön az elsõ alkalommal...

SE ÁRAM, SE VÍZ NEM VOLT

– Amikor véglegesen lementünk Floridába, pont
akkor tombolt a Wilma nevû hurrikán. Emlékszem,
hogy 2005. október 24-én vette fel a költöztetõ cég a
holmijainkat. A Wilma epicentruma azonban pont ott
volt, ahová költözni akartunk. November elsején in-
dultunk, másodikára értünk le. Szörnyû állapotok fo-
gadtak. A szemben lévõ házból kérdezték, hogy hon-
nan érkeztünk? Én mondtam, hogy New Yorkból. Õk
csak annyit feleltek, hogy rögtön menjünk vissza. Nem
mûködtek a közlekedési lámpák, nem volt áram, víz,
a fákat pedig tövestõl kicsavarta a hurrikán.

DÉZSÁBÓL ÖMLÖTT A VÍZ
– Már ez a harmadik hosszabb nyár, amit inkább itthon

töltünk Nyíregyházán – folytatta Katalin. – Floridában
május 15-e körül beköszönt az esõs évszak, jön a nagy
pára, de a meleg már áprilisban kezdetét veszi. Én mindig
elõtte eljövök és csak októberben megyek vissza. A nagy
viharok júliusban, augusztusban és októberben tombol-
nak. Egy ilyen viharnál, ami még nem is hurrikán, már be
kell húzódni a házakba, sokszor órákig áram nélkül va-
gyunk. Olyan, mintha a vizet hosszasan dézsából önte-
nék ránk. Persze ezt hangos villámlás is követi. A hurri-
kán pedig még ennél is rosszabb...

KIJÁRÁSI TILALOM LÉPETT ÉRVÉNYBE
– Bár Nyíregyházán vagyunk, de telefonon keresztül is

kapjuk a hivatásos szervektõl az üzeneteket az Irmáról. Most
is volt 2 nap, amikor kijárási tilalom lépett érvénybe, elõtte
pedig azt írták, hogy „ meneküljünk”. Sajnos sok mindenki-
vel nem tudok beszélni az „ otthoniak” közül. Aki a házunk-
ra ránéz a távollétünk alatt, õt sem tudom elérni napok óta.
Kilencedikén még kaptam tõle egy e-mailt, abban azt írta,
hogy az ablakot pluszban bebiztosította. Úgy tudom, hogy

sok helyen nincs áram és a repülõterek is le voltak zárva. A
víz nem is csak az ablakon keresztül ömlik be, hanem a ház
sarkánál. Attól félek, hogy a mi lakásunk is beázik.

„LEHET, HOGY MÁR NINCS OTTHONUNK”

– Van biztosításunk, de benne van a pakliban, hogy
mire hazamegyünk, már nem lesz otthonunk. A Wilma
hurrikán után a tetõjavításért is több ezer dollárt kel-
lett fizetnünk, nem is beszélve a további költségekrõl.
A lakásárak általában ilyenkor lezuhannak, a biztosí-
tótársaságok tönkremennek, és felmennek a közös költ-
ségek árai is.

– Mikor 2005-ben a Wilma hurrikán elvonult, azt mond-
ták, hogy ötven évben csak egyszer van ilyen, ne aggód-
junk. Sajnos ez nem így lett. Jövõre majd csak november-
ben megyek vissza Floridába. Akkorra már kitisztul a le-
vegõ és olyan gyönyörû lesz az idõ, mint Magyarorszá-
gon nyáron. Ott 12 éve havat nem láttunk, de éppen ez a
varázsa Floridának...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Új mûtõlámpával és új mûtõasztallal gazdagodott a Jósa
András Oktatókórház Ortopédiai Osztálya. A gyógyító
munkát segítõ berendezések az Állami Egészségügyi El-
látó Központ segítségével érkeztek az intézménybe.

Az új asztalon ortopédiai és sebészeti beavatkozásokat
végeznek majd a szakemberek, az új lámpa pedig mûtéti
technikák oktatására is alkalmas lesz. Dr. Adorján Gusz-
táv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház fõigazgatója elmondta, mindezekkel
javul a betegbiztonság és a dolgozók munkafeltétele is
jobb lesz.

MÛTÕASZTAL ÉS MÛTÕLÁMPA

Az új, Németországból származó mûtõasztalon nem-
csak ortopédiai, hanem traumatológiai eseteket is el tud-
nak látni az orvosok, sõt speciális váll-, medence- és csí-
põmûtétek elvégzésére is alkalmas.  A mûtõlámpa pedig
erõsebb, mint a legvakítóbb nyári napsütés, és oktatási
céllal is tudják majd használni. A modern berendezése-
ket már munkába állították a kórházban. A betegeket így
komfortosabb körülmények között operálhatják a szak-
emberek.

Szemnyomásmérõvel is gazdagodott a közelmúltban a
Jósa András Oktatókórház. A közel másfél millió forint
értékû mûszert a Gyermekszemészeti Szakrendelésen
használják. Az eszközt a K&H Gyógyvarázs program ke-
retében kapta az egészségügyi intézmény. A szem-

ÚJ GYÓGYÍTÓ ESZKÖZÖK A KÓRHÁZBAN

nyomásmérõt szükség szerint, évente 50–100 esetben
használják majd.

SZEMNYOMÁSMÉRÕ GYERMEKEKNEK

Gyermekszemészeti szakorvosi vizsgálat Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében egyébként csak Nyíregyházán
érhetõ el. A Szemészeti Osztályon naponta 25–30 gyer-
mek látószervét vizsgálják meg. Az orvosok azt javasol-
ják, a szülõk figyeljenek oda gyermekük szemének egész-
ségére is. Ha azt tapasztalják, hogy a gyermek hunyorog,
sûrûn fáj a feje vagy pirossá válik a szeme, akkor érdemes

vizsgálatra vinni. Kutatások alapján a rövidlátók számá-
nak drámai emelkedését részben a monitorok elõtt töltött
egyre több idõ okozza. A szem fokozatosan alkalmazko-
dik ahhoz, hogy közelrõl nézze a képernyõt, ennek pedig
hosszú távon káros hatásai vannak. Fontos a gyermek sze-
mének pihentetése – a legegyszerûbb az, ha nem közelre,
hanem távolra fókuszál. Ezért a tanulás, olvasás végezté-
vel vagy a mobiltelefon, tablet, számítógép elõtt töltött idõ
után javasolt például labdajátékra buzdítani a gyermeket.
Egyes kutatások szerint a szabadban töltött idõ csökkenti
a rövidlátás kialakulásának esélyét.

(Szerzõ: Mikita Eszter, Dér Vivien)
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A NÉPMESE NAPJA
Szeptember 29-én rendezik meg a népmese napját

a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Folya-
matos meseolvasás 9.00 és 18.00 óra között. Vendég:
Kassovitz László meseíró, mesemondó, népi rímfara-
gó; Görömbõ Kompánia. Kísérõprogram: babakiállí-
tás Bede Júlia Lilla gyûjtésébõl. A könyvtár elõtt népi
játszótér, gólyaláb, sárkányetetõ, horgásztó, havasi
lépegetõ, csigafuttató, lengõteke, hintaló, egyensúlyo-
zó. Elõzetes jelentkezés meseolvasásra: 42/598-881.
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ENIKÕNEK BABÁT HOZ A MIKULÁS
A gyermeket váró Nyomtató Enikõ szerepét Dézsi

Darinka alakítja ezután a Hello, Dolly! címû musicalben,
amit a tavalyi sikersorozat után az idén bérletszünetben
játszanak a Móricz Zsigmond Színház mûvészei.

– Minden szempontból úgy érzem, hogy ennél boldo-
gabb már nem is lehetnék – nyilatkozta lapunknak a kis-
mama. – Én és a kicsi is egészségesek vagyunk. Az orvo-
sok még bizonytalanok, lányunk vagy fiunk lesz-e, úgy-
hogy a babaholmik vásárlásakor, a lakás átrendezésekor
tekintettel vagyunk erre. A színházban három olyan dara-
bot fognak játszani az idei évadban, amiben korábban én
is szerepeltem. Nagy örömömre a Szibériai csárdásban
még benne leszek 15-én és 16-án, mert Sára nõvérként
nincs nagy szerepem. Várom is ezeket a fellépéseket, hi-
szen már hiányoztak az izgalmak, amik egy elõadás vele-
járói. A Hello, Dolly!-ban és A kisfiú meg az oroszlánok-
ban Dézsi Darinka játszik majd helyettem. Nagyon sze-
rettem a „Dollyt”; az egyik táncos jelenet kicsit „meg is
fogott”, ahogyan a kollégáimat is, de a megoldása mindig
sikerélményt jelentett.

ÁLMA EGY CSÓK

Mint Enikõtõl megtudtuk, a tizenhat éves naiva, Minnie
Fay segédként dolgozik egy kalapszalonban. Álma, hogy
csókolózhasson élete elsõ szerelmével... Mindig izgal-
mas volt a színésznõ szerint az elõadásban lejönni a ha-
talmas lépcsõsoron Kuthy Patríciával egy idõben úgy,
nehogy malõr legyen a vége. Enikõ meggyõzõdése, na-
gyon jól fog állni ez a szerep Darinkának. Maga is ta-
pasztalta, nem könnyû beugrani valaki helyett egy elõ-
adásba, hiszen a többiek már régóta próbálták, játszot-
ták a darabot. Tanácsot természetesen nem illik adni ilyen-
kor, hiszen mindenkinek a saját egyéniségére kell alakí-
tania a szerepet. Miközben Darinka erre készül, Enikõ a
kicsi érkezésére koncentrál. Beszélgetésünk elõtt éppen
a 101 dolog, amit jó lett volna tudni a gyerekekrõl címû
könyvet olvasta, amelyben vicces történetek vannak ta-
pasztalt anyákról és apákról. Amellett, hogy humoros,
erõt is ad a leendõ szülõknek, köztük a párjának és neki
is a következõ idõkhöz.

DARINKA „BEUGRIK”

– Nyár elején tudtam meg, hogy Enikõ helyett „be kell
ugranom” a Hello, Dolly!-ba – mesélte Darinka. – A kis-
fiú meg az oroszlánok címû mesedarab lesz a másik „örök-
ségem”. Hálás feladat a világhírû musicalben a fiatal, sze-
relemre áhítozó hölgyet, Minnie Fay-t alakítani. Nem kell
sok szöveget tanulnom, s igazából egy-két olyan dal van
mindössze a darabban, amiben énekelek. Ami picit több,
az a koreográfia. Nagyon szeretek táncolni, a színiakadé-
mián három évig tanultam balettezni és szteppelni. Elég
gyorsan megjegyzem a koreográfiákat. A carPEDIGnem
zenekar tagja vagyok, ugyanis a zene, az ének a nagy
szerelem az életemben. Még nem dolgoztam Szente Vajk-
kal, a Hello, Dolly! rendezõjével, de nagyon várom már,
mert csak jókat hallottam róla. Láttam az elõadást a Mó-

ricz Zsigmond Színházban, de inkább a darabról készült
dvd-felvétel segített a tanulásban.

GYILKOS NÕ LESZ

Darinkáék már próbálják a Diótörõt, amiben nagy kihívás
lesz számára a balettezés. Kapott spicc-cipõt, és most min-
dennap gyakorolja, hogyan lehet „létezni” benne. Reméli,
egyre természetesebbek lesznek a mozdulatai. Mint elmond-
ta, minden tisztelete e mûvészeti ág mûvelõié. A napokban
újítják fel az Emilia Galottit, aztán jön majd a mesedarabba
való beugrása novemberben. Nagyon várja a Chicago pró-
báit is, mert szereti a gyilkos nõ szerepkörét játszani. Az aka-
démián alakította már, de úgy érzi, most vált „éretté” a fel-
adatra. A mozgalmas évad végén Feydeau A hülyéje címû
bohózatában lép színre.                   (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

 Fotó: Janics Attila

Itt még Nyomtató Enikõ szerepelt a Hello, Dolly! címû darabban
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ – Lakossági fórumra
Tárgy: Nyíregyháza MJV szabályozási tervének módosítása a Nyugati Ipari Park

területén tárgyalásos eljárás szerint, 9 területre egyszerûsített eljárás szerint és 4
területre teljes eljárás szerint.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a város szabályozási tervének módosítása kapcsán
a partnerek és helyi lakosok tájékoztatása, véleményének és javaslatainak megismerése
érdekében lakossági fórumot tart 2017. szeptember 21. (csütörtök) 16.00 órától.

A fórumon a városi fõépítész tájékoztatja az érdeklõdõket a Mellékletben megje-
lölt területekre elkészített módosítási javaslatokról.

A lakossági fórum helyszíne: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Krúdy terem
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 17., vasárnap 18.00 Nyír-
egyháza–Ózd férfi kézilabda-mérkõzés
közvetítése
Szeptember 18., hétfõ 20.30 Nyíregy-
háza Spartacus–Sopron labdarúgó-
mérkõzés közvetítése

Szeptember 16., szombat 18.00 Con-
tinental Aréna, Nyíregyháza–Ózd férfi
kézilabda-mérkõzés
Szeptember 17., vasárnap 18.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Sop-
ron labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

SENIOR TORNA
Ismét benépesült kosarasokkal a

Continental Aréna. A 8. Corvin Borház
Senior Torna néhány éve már Gáspárné
Dézsi Mária és Gergely Tamás emlék-
torna is. A fiatalon elhunyt egykori játé-
kosokra korábbi csapattársaik, illetve el-
lenfeleik emlékeztek. Az ország külön-
bözõ pontjairól érkeztek kosarasok, akik
között élvonalbeli, illetve válogatott já-
tékosok is voltak. A korábbi tornákhoz
hasonlóan ezúttal sem az eredmény volt
a lényeg, hanem hogy erõsítsék a kosa-
ras társadalom kapcsolatait.

A LEGJOBB VIDÉKIEK
Kiváló eredményeket értek el az

NYVSC Kard és Kerekesszékes Vívó-
szakosztály utánpótlás korú versenyzõi
a korosztályos vidék bajnokságon. A 7
bajnoki cím megszerzésével a legered-
ményesebb vidéki szakosztályként zár-
ták a versenyt Pákey Béla tanítványai.
Az elsõ helyen végzett Szántó Dávid,
Balcz Dávid, Nyíri Villõ, Együd Eszter,
a Bambi és a Gyerek korosztályú csa-
pat is. E mellett számos második és
harmadik helyet is szereztek a nyíregy-
házi sportolók.

BRONZÉREM
A Nyíregyházi Sportcentrum ülõröp-

labdásai a 8. Nemzetközi Ülõröplab-
da Tornára utaztak a szerbiai Kikindára.
– Döcögõs játékkal, szinte saját magun-
kat vertük meg, így 3:1-re kikaptunk a
Banja Lukától. A második meccsünket
a házigazda Kikinda ellen játszottuk,
3:2-re sikerült nyernünk. A harmadik
ütközetet az ISKRA ellen vívtuk, 3:2-re
nagyon szoros csatában az ISKRA gyõ-
zött. A verseny nagyon jól szolgálta a
felkészülését a csapatnak – mondta
Erdõsné Balogh Erika edzõ.

BAJNOKI CÍM
Újabb gyõztes kupa került Závaczki

Bálint golfozó gyûjteményébe. Ezúttal
a bolgár felnõtt bajnoki címet szerezte
meg a 15 nemzet játékosait felvonul-
tató mezõnyben, ahol három nap után,
5 ütéssel elõzte meg a második helye-
zettet. Ez az elsõ felnõtt Open, melyen
a 15 éves nyíregyházi golfozó diadal-
maskodott. Ezzel a gyõzelmével hatal-
masat ugrott elõre a felnõtt férfi világ-
ranglistán. A jövõ héten már egy len-
gyelországi versenyre utazik a junior
válogatottal a nyíregyházi sportoló.

RANGADÓVAL INDUL
A SZEZON

Bécsi János alaposan megdolgoztatta a
felkészülés során a kézilabdásokat, akik kö-
zött sok az új arc. A jobbszélsõ Gidai Máté
Szegeden is játszott, a jobbátlövõ-irányí-
tó Tóth Patrik a PLER-ben kézilabdázott,
az irányító Horváczki Márió pedig Algyõn
szerepelt. A két beállós közül Priczel Ben-
ce tagja volt a strandkézilabda Eb-n ne-
gyedik magyar válogatottnak, míg Székely
Nikola a Ferencvárosban nevelkedett. A
balátlövõ Boda Tamás Dabasról, a szélsõ
Gyimesi Ádám Balmazújvárosból érkezett.
Gubó Alex visszatért Nyíregyházára, õ leg-
utóbb Dabason játszott.

– Más szerepkörben játszottam Dabason
mint itt korábban, fõként védekezésben
számítottak rám, és sikerült bajnoki címet
szereznünk a Nyugati csoportban. A Nyír-
egyházával voltam már második és harma-
dik, csak az aranyérem hiányzik – mondta
Gubó Alex játékos.

Voltak távozók is nyáron. Kaplonyi Zol-
tán, Pánczél Zoltán, Braun Brunó, Erdõs
Zoltán, Illés Tamás, Bécsi Ádám és Csabai
Gergõ mellett a két Gyöngyösrõl érkezett

kézis, Sándor Ákos és Urbán Egon sem
Nyíregyházán folytatja. Egy teljesen új csa-
patot kell így építenie a szakmai stábnak.

– Mindössze öt játékos maradt a tavalyi
gárdából, és a két saját nevelésû fiatallal
együtt kilencen érkeztek hat különbözõ
klubból. Kell idõ, amíg csapattá érünk, de
azon dolgozunk, hogy ez minél gyorsab-
ban menjen. A célkitûzés az elsõ hatba
kerülés, ami nem lesz egyszerû, mert az
NB I-bõl kiesett Balmazújváros és Mezõ-
kövesd is a mi csoportunkba került – mond-
ta Bécsi János vezetõedzõ.

A mostani megfiatalodott csapat az edzõ-
meccseken jó benyomást keltett.

– Az elõjelek jók, és bár még kell idõ,
amíg összeáll a csapat, jó úton haladunk.
Nehéz bajnokság elé nézünk, mert az NB
I-bõl kiesett Balmazújváros és Mezõkövesd
is a mi csoportunkba került. Számunkra
azonban a fõ cél az, hogy a következõ
idényben legyünk ütõképesek – mondta
Varga Zsolt szakmai igazgató.

A csapat szombaton a rivális Ózd elleni
rangadóval kezdi az idényt.

GUMICIPELÉS ÉS KÕHORDÁS

Tokajban rendezte meg elsõ akadály-
versenyét az Extreme Trail Hungary Sport-
egyesület. Mintegy 450 versenyzõ vágott
neki a 7,5, valamint a 15 kilométeres táv-
nak Tokaj fõterérõl. A két felnõtt futam
mellett külön a 4–9 és 10–14 éves gyerek
korosztálynak is rendeztek egy-egy ver-
senyt, így komplett családok is elindultak.
A felnõtt rövidebb távon 20, a hosszabb
futamban 27 akadályt állítottak a szerve-
zõk a versenyzõk elé. Volt, hogy gumifa-
lat kellett mászniuk, de dinnyecipelés,
majomlétra, autógumi cipelése, vizes kon-

ténerek, kõhordás és egyensúlyfeladatok
is szerepeltek a programban.

Valamennyi célba érkezõ emlékpólót,
emlékérmet, a támogatók által felajánlott
termékekkel megrakott befutócsomagot
kapott. A versenyzõket kategóriánként ér-
tékelték. Az eredményhirdetés utáni tom-
bolasorsoláson a szponzorok által felaján-
lott ajándékok találtak gazdára. A sport-
egyesület baráti társaságból alakult Nyír-
egyházán, elnöke Vitkai Elemér, az alapí-
tásban a szintén nyíregyházi Benkõ Ró-
bert és Füleki Róbert is részt vett.

Új kerettel vág neki az idénynek a férfi kézilabda-együttes
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
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Szeptember 16., szombat 19.00 Szibériai csárdás, Bér-
letszünet, Nagyszínpad
Szeptember 18., hétfõ 10.00 A kék pék, Csiribiri bér-
let, MÛvész Stúdió
19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Kodály bér-
let, Nagyszínpad
Szeptember 19., kedd 10.00 A kék pék, Gumimacik
bérlet, MÛvész Stúdió
Szeptember 22., péntek 19.00 Hello, Dolly!, Bérlet-
szünet, Nagyszínpad

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2017. szeptember 19.,
16.00 óra.

Helyszín: Fidesz Iroda, Nyíregyháza,
Luther u. 3.

Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os
telefonszámon lehetséges, munkanapokon,

munkaidõben.

MUDI VILÁGTALÁLKOZÓ

KÖZBIZTONSÁGI CSALÁDI NAP
Idõpontja: 2017. szeptember 23-án 8.00–14.00 órá-

ig. Helye: a Nyíregyházi Arany János Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintéz-
ményének udvara (Sóstóhegy, Igrice u. 6.). Csapatver-
senyek: Mini-KRESZ (óvodások részére), kerékpáros
ügyességi verseny (iskolások és családok részére),
KRESZ-, drog-, egészséges életmód-, környezetvédel-
mi totó, tûzoltó-, katasztrófavédelmi bemutató, mo-
torkerékpár- és ittassági szimulátor, környezettudatos
játékok, véradás, cukor-, testzsír-, testsúly-, testvíz-,
vérnyomásmérés, ugráló játékvár, arc- és hennafes-
tés, kaktuszvásár, -bemutató, kirakodóvásár.

CSILLAGOK A VMKK-BAN

Az egyik legritkább és
legkevésbé ismert magyar
pásztorkutya-fajtát, a mudit
mutatták be a nagyközön-
ségnek az elsõ alkalommal
megrendezett Mudi Világ-
találkozón a múzeumfalu-
ban. A négynapos rendez-
vényen volt kutyakiállítás
és -show is.

AUTÓMENTES NAP
Az Európai Autómentes Napon 2017. szeptember 22-

én színes programkínálattal találkozhatnak az érdeklõ-
dõk Nyíregyházán, a  Szabadság téren. 14.00  és 18.30
között játékokkal, bemutatókkal, színpadi programok-
kal és nyereményjátékkal is várják a nyíregyháziakat.

Idén is megszervezik a Lehozzuk Önnek a csillago-
kat! elnevezésû színházi és koncertsorozatot a Váci Mi-
hály Kulturális Központban. Októbertõl egy nagyoperet-
tel, hat színházi darabbal és három koncerttel várják a
kultúra szerelmeseit – hangsúlyozta a rendezvény hiva-
talos sajtótájékoztatóján Mészáros Szilárd, a VMKK igaz-
gatója (képünkön balról a második) dr. Ulrich Attilával,
Nyíregyháza alpolgármesterével (képünk bal szélén).
Legközelebb október 26-án, a Madách Színház játszik
Nyíregyházán, részletek a 9. oldalon.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olvasó-
kör találkozójára várják az érdeklõdõket szeptember 15-én
16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárba. Téma: Az a szép,
fényes nap. Emlékezés a 100 éve született Szabó Magdára.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a megyei könyv-
tárban: szeptember 16-án 10.00: Babaangol. 19-én 14.00–
16.00: Õszi girland készítése. 21-én 14.00–16.00: Sündisz-
nó készítése vegyes technikával.

PIROSKA ÉS A FARKAS. A Burattino Bábszínház elõadá-
sai: szeptember 16-án 16.00: Piroska és a farkas. 17-én 10.00:
Makacska kakaska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B
épület II. emelet.

KÖTETLEN BESZÉLGETÉS az Õszi Napéjegyenlõség Nap-
ja és a Nemzetközi Hulladékgyûjtõ Nap alkalmából szep-
tember 22-én 15.00 órától az Orosi Fiókkönyvtárban.

XIV. „ESÉLYTEREMTÕ CSALÁDI ÉLETMÓD NAP” szep-
tember 23-án 10.00 órától. Helyszín: Jósavárosi Görög Kato-
likus Egyházközség közösségi háza és templomkertje (Nyír-
egyháza, Korányi F. u. 15/A). A nap mottója: „Kereszténység
és egészség”. További információk: Jósavárosi Értelmiségi
Egyesület, 06-30/365-6338.

NYÍREGYHÁZI SÉTÁK – Gulyás Emil fotókiállítása a Mó-
ricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Megtekinthetõ:
szeptember 25-éig.

A HÓNAP MÛVÉSZE, Zagyva László szobrászmûvész ki-
állítása tekinthetõ meg szeptember 25-éig a Nyíregyházi Vá-
rosi Galériában.EGÉSZSÉGNAP a Richter Gedeonnal a Városmajori Mû-

velõdési Házban szeptember 20-án 10.00 órától. Informá-
ció: 42/434-002.

KÖLTÕK EGYMÁS KÖZT – költõi est szeptember 20-án
16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Vendégek: Kiss
Judit Ágnes és Kürti László.

A PÓCSI MÁRIÁTÓL a lettországi kolostorig – dr. Cser-
mely Tibor beszélget Görög Zoltánnéval, a Fébé Evangélikus
Diakonissza Egyesület elnök asszonyával, a Városmajori Mû-
velõdési Házban szeptember 21-én 16.00 órától. Közremû-
ködik a Szent Atanáz Hittudományi Fõiskola papnövendéke-
inek kórusa és az evangélikus kamarakórus. Információ: 42/
434-002.

KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJASOK KIÁLLÍTÁSA. Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város 2016. évi képzõmûvészeti ösz-
töndíjasainak kiállítása látható a Pál Gyula Teremben. Kiállí-
tó mûvészek: Czigándy Varga Sándor szobrász-, Fekete Nóra
Ágnes textil-, Lengyel Tibor szobrászmûvész. Megtekinthe-
tõ: szeptember 16-áig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óráig.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ. Szeptember 19-én 10.00: Rin-
gató – vedd ölbe, ringasd, énekelj! 22-én 10.00: Kerekítõ.
Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.

KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. Szeptember 19-én 16.30-tól
a Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtárában (Sóstói út
31/B, „B” tanulmányi épület) folytatódik a Könyvtári teadél-
után címû programsorozat, melynek keretében Arany balla-
dáinak mai olvasata címmel Tóthné dr. Szûcs Éva, a Tanító-
képzõ Intézet fõiskolai adjunktusa tart elõadást.

BEISKOLÁZÁS
A Szent Imre Katolikus Gimnázium beiskolázási tá-

jékoztató értekezletet tart 2017. szeptember 18-án
17.00 órától nyolcadikos diákok szülei számára. Sze-
retettel várják azokat a szülõket, akik szeretnék, ha
gyermekük olyan közösségben végezné gimnáziumi
tanulmányait, ahol egyaránt fontos a magas színvo-
nalú szakmai munka, amelynek eredményeként a to-
vábbtanuló diákok nagy számban sikeres felvételt nyer-
nek bármely elit egyetemre, illetve a keresztény érté-
keken alapuló nevelés is.

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE Nyíregy-
házi Csoportja várja az érdeklõdõket szeptember 19-én tar-
tandó rendezvényükre. Helyszín: Magyarok Nagyasszonya
Társszékesegyház. Program: 18.00 Szentmise. 19.00 Kárpát-
medencei népénekgyûjtemény – kötetbemutató. A résztve-
võket megajándékozzák a kötet egy példányával. A kötet in-
gyenes, de a KÉSZ további tevékenységének segítésére ado-
mányokat elfogadnak. A rendezvény nyilvános és mindenki
számára ingyenes.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A „MODERN NÕNEVELÉS” SZOLGÁLATÁBAN
– 100 ÉVES A ZRÍNYI

Javában dúlt a nagy háború, amikor 100 évvel ez-
elõtt, 1917. szeptember 15-én városunkban kinyitotta
kapuit az Evangélikus Leánygimnázium. Az iskolaala-
pítással az evangélikus egyház a reformáció 400. évfor-
dulója elõtt is tisztelgett.

Geduly Henrik püspök már 1916-ban lépéseket tett,
hogy a vezetése alatt álló tiszai evangélikus egyházke-
rület területén egy leánygimnázium létesíttessék az oly
sok, tanulmányait magánúton végzõ leány számára. Az
új oktatási intézmény helyéül természetesen Nyíregy-
házát gondolta, amelyet a helyi lutheránus egyház és a
kultuszminiszter is támogatott. Az elsõ „fölvételi hirdet-
mény” 1917 májusában már meg is jelent a helyi napi-
lapban: az alsó tagozat elsõ osztályába és a felsõ tago-
zat ötödik osztályába lehetett jelentkezni. Késõbb nagy
megelégedéssel közölték, hogy az iskolába nemcsak a
helyiek, hanem a vármegyébõl, sõt távoli vármegyék-
bõl is érkeztek jelentkezések. Felmenõ rendszerben az
1920–21. tanévben lett teljes a nyolcosztályos mûkö-
dés. Az iskola elsõ igazgatójául Popini Albertet válasz-
tották.

A két osztállyal induló iskola elsõ tanévét a központi
evangélikus elemi iskola tantermeiben kezdte meg. Ké-
sõbb a város Széchenyi utcai épületeiben kaptak elhe-
lyezést, mígnem az iskola új, Jósa András utcai épületét
1935. szeptember 9-én avatta fel Geduly Henrik püs-
pök. Az iskola tervét teljesen ingyen készítette el

Münnich Aladár fõvárosi mûépítész, evangélikus hittest-
vér. A tervei alapján Balczár és Ferencz építészek öt
hónap alatt hozták tetõ alá a leánynevelés szolgálatába
állított épületet (képünkön). Geduly Henrik püspöki ki-
nevezésének 25. évfordulója alkalmából, 1936-ban az
igazgatótanács határozata alapján a gimnázium felvet-
te az alapítója nevét, amelyet egészen az államosításig
viselt. Ekkor egy rövid idõre Petrõczy Kata Szidónia ne-
vére keresztelték át, majd 1949-ben összevonták az
Angolkisasszonyok gimnáziumával és az egyesített in-
tézmény az Állami Zrínyi Ilona nevet kapta. Mai épüle-
tét 1962-ben adták át.


