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ÚTFEJLESZTÉS.
Egyre több a pormentes
út, azaz egyre több az
aszfaltos a város külön-
bözõ pontjain – errõl
olvashatnak lapunk
hasábjain. KOMMUNIKÁCIÓS DÍJ

4
KÖZGYÛLÉS.
Döntöttek többek
között az autóbusszal
végzett, menetrend
szerinti, helyi személy-
szállítási szolgáltatás
ellátásáról.

TOVÁBB VEZETI A KORMÁNYHIVATALT
Román István folytathatja 2017. augusztus elsejével megkezdett munkáját a Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal élén, derül ki a június 22-ei Magyar
Közlönybõl. Román István korábban a Földmûvelésügyi Minisztérium (FM) agrár-
szakképzésért felelõs helyettes államtitkára volt, a Miniszterelnökséget vezetõ mi-
niszter javaslatára július elsejei hatállyal nevezte ki kormánymegbízottnak a mi-
niszterelnök. Kormánymegbízottként elsõdleges feladatának tekinti, hogy az általa
irányított kormányhivatal – beleértve természetesen valamennyi közigazgatási szer-
vét, a megye valamennyi járási hivatalát és kormányablakát – magas szintû, ver-
senyképes, hatékony, szolgáltató típusú közigazgatási ügyintézést biztosítson a megye
állampolgárai számára.

A tanítás befejezésével június 18-án elindult a Pénz-
ügyminisztérium által meghirdetett nyári diákmunka
program. A 3 milliárd forintos támogatással országo-
san 25–30 ezer fiatal kaphat munkalehetõséget. A nyír-
egyházi önkormányzat és intézményei három három-
hetes turnusban több mint 300 fiatalt tudnak foglal-
koztatni.

A program már diákkorban hivatott elõsegíteni a fiata-
lok munkához jutását, a korai munkatapasztalat mellett
pedig a jövedelemszerzés lehetõségét is biztosítja. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan a nyíregyházi önkormányzat is
várja a fiatalokat a diákmunka programban. Dr. Szemán
Sándor címzetes fõjegyzõ elmondta, örömhír, hogy idén

két héttel hamarabb kezdõdött a program, így három há-
romhetes turnust alakítottak. Turnusonként pedig több mint
száz fiatalt tudnak fogadni. A diákok Nyíregyházán dol-
gozhatnak többek között a Polgármesteri Hivatalban, az
önkormányzat óvodáiban, az Alapellátási Igazgatóságnál,
a Jósa András Múzeumban, a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtárban, valamint a Váci Mihály Kulturális
Központban.

ÓVODÁBAN IS SEGÍTENEK

Az Eszterlánc Északi Óvodában egész nyáron segíte-
nek a diákok (képünkön). Szikszainé Kiss Edit intézmény-
vezetõ arról számolt be, hogy évek óta visszatérõ diák-

jaik vannak, több turnusban legalább 40-en dolgozhat-
nak valamelyik intézményükben. Együtt játszanak a gye-
rekekkel, de sokat segítenek kreatív játékok és dekorá-
ciók készítésében is. A programban azok a nappali ta-
gozatos diákok vehetnek részt, akik a tényleges foglal-
koztatásukkor, leghamarabb június 18-án már betöltöt-
ték a 16. életévüket, és legkésõbb a program befejezé-
sekor, augusztus 31-én még nem múltak el 25 évesek.
A fizetés összege a minimálbér, illetve a garantált bér-
minimum idõarányos részének felel meg, így a szak-
képzettek esetében 135 375 forint, a szakképzettséggel
nem rendelkezõk esetében 103 500 forint lehet szemé-
lyenként és havonta.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

MUNKÁBAN A DIÁKOK



2018. JÚNIUS 29.

NAPRÓL NAPRA

25JÚNIUS
HÉTFÕ23JÚNIUS

SZOMBAT

16JÚNIUS
SZOMBAT15JÚNIUS

PÉNTEK

22JÚNIUS
PÉNTEK19JÚNIUS

KEDD

23JÚNIUS
SZOMBAT22JÚNIUS

PÉNTEK

2

R é s z l e t e k  é s  k é p e k :  n y i r e g y h a z a . h u

KÁRPÁTALJAI HANGULATOK
A Határtalanul programnak köszön-

hetõen Kárpátaljára utaztak a Szent
Imre Katolikus Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium hetedik évfolya-
mos diákjai. Céljuk ezzel az volt, hogy
megismerkedjenek a határon túl élõ
magyarok szokásaival és kultúrájával.

ÉVZÁRÓ TÁNCEST
A RE-flex Moderntánc Stúdió évzá-

ró táncestet tartott a Móricz Zsigmond
Színházban. A gála elsõ részében az
elmúlt tanév díjnyertes koreográfiáit
mutatták be Rácz Erika növendékei. A
mûsor második része a retró zenei vi-
lágot varázsolta a színpadra.

CONTINENTAL-ELISMERÉS
A 2018-as ContiTech Management

Fórumon a divízió legfelsõbb vezeté-
se a 2017-es ContiTech Kiválósági Dí-
jat a nyíregyházi gyárnak ítélte oda az
üzletfejlesztés területén elért eredmé-
nye elismeréseként. A díjat Jókai Lász-
ló igazgató vette át.

VÖRÖS VARIK
Különleges makibébik, vörös vari

négyesikrek születtek a Nyíregyházi
Állatparkban. Az állatorvosi ellenõr-
zésen kiderült, hogy 2 hím és 2 nõs-
tény, egyenként 350 gramm testtöme-
gû utóddal gazdagodott a vörös vari
csapat.

SPORTFESZTIVÁL
A megyei kormányhivatal pénteken

rendezte meg Hagyományõrzõ Sport-
fesztiválját, melyre 1170-en regisztrál-
tak.  Az eseménynek a Sóstói Múzeum-
falu adott otthont, de a kispályás lab-
darúgó-, valamint a streetballmérkõ-
zéseket a Városi Stadionban tartották. 

VAGYONVÉDELMI NAP
Idén ötödik alkalommal szervezett

Vagyonvédelmi Napot a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Bûnmegelõzési Osztálya az
önkormányzattal és együttmûködõ part-
nereivel közösen a Kossuth téren.  A ren-
dezvény célja a figyelemfelhívás volt.

SZENT IVÁN-ÉJ
A múzeumfalu zárás elõtti utolsó

nagy rendezvénye a Szent Iván-éj volt.
Az érdeklõdõ közönséget a hûvös idõ-
járás sem tántorította el a programok-
tól. A Nyírség Táncegyüttes is segített
megteremteni a varázslatos éjjel han-
gulatát, amit éjfélkor tûzugrás követett.

NYÁRINDÍTÓ
A Diák-polgármesteri Irodában is

elkezdõdött a nyári szünet egy ferge-
teges nyárindító bulival. A betérõ ven-
dégek láthatták a LOTUS formáció K-
pop táncprodukcióját, tombolhattak az
Ace’s Crown fiúbanda koncertjén, de
lecsót is kóstolhattak.

MEGKEZDÕDÖTT
A DINNYESZEZON

Idén hamarabb ehetünk magyar görög-
dinnyét. A kedvezõ idõjárás miatt, a gaz-
dák már a múlt héten megkezdték a beta-
karítást. A szezon ebben az évben is Bé-
kés megyében kezdõdött, a Nyíregyházá-
hoz közeli Nagycserkeszen pedig a vára-
kozások szerint két hét múlva érik majd
be az elsõ mézédes.

Bár az elsõ magyar dinnyék már a múlt
héten megérkeztek a boltokba, a szezon
igazán csak a következõ napokban kez-
dõdik el. Egyelõre még csak Békés megyé-

árulja portékáit. – Múlt héten hétfõn érke-
zett meg az elsõ szállítmány Békés megyé-
bõl, de azóta az ára folyamatosan válto-
zik. 199 forintos kilónkénti árral kezdtünk,
de azóta már 30 forintot zuhant.

 NAGYON VÁRTÁK MÁR

– Nagyon várták már a vásárlók a ma-
gyar dinnyét, el sem akarták hinni, hogy
ilyen hamar elindult a szezon. Igazi méz-
édest igazából mostantól lehet kapni, hi-
szen ez már a második kötésbõl van, ami

CSÖKKENTÉS MÁSODFOKON
A Nyíregyházi Törvényszék másod-

fokú tanácsa 2018. június 27. napján a
járásbíróság ítéletét megváltoztatta a
volt nyíregyházi cégvezetõ ügyében,
melynek tavaly júniusi, nem jogerõs íté-
letérõl annak idején beszámoltunk. A
törvényszék lapzártánkkor érkezett saj-
tóközleménye szerint a vezetõt az elsõ
vádpont alól felmentette, mert nem
nyert bizonyítást, hogy a megkötött
szerzõdésekkel vagyoni hátrányt oko-
zott az önkormányzati cégnek. A má-

sodik vádpont kapcsán pedig csökken-
tette a büntetések mértékét. Az elsõren-
dû vádlottét a korábbi négyrõl három
év börtönbüntetésre mérsékelte, azon-
ban az ítélet nem jogerõs, mert a vád-
lott és védõje felmentésért fellebbezést
jelentett be, és az ügyész is fellebbe-
zést nyújtott be. A másodrendû vádlot-
tét jogerõsen egy év felfüggesztett, míg
a harmadrendû vádlottét szintén jogerõ-
sen két év felfüggesztett börtönbünte-
tésre mérsékelte.

ben szüretelnek, de néhány héten belül a
szabolcsi gazdák dinnyéje is beérik. Az
ágazati szakemberek kiváló szezont vár-
nak, már ami a termés mennyiségét illeti.
Egyelõre pedig úgy tûnik, hogy az ára is
magasabb, mint amilyen tavaly volt.

200 KAMIONNYI DINNYE

Idén mintegy 4800 hektárról takarítanak
be görögdinnyét a gazdálkodók, várako-
zások szerint a termésmennyiség 192 ezer
tonna körül lesz. Nagycserkeszen ebbõl
közel 100 hektáron termelnek dinnyét, ami
remélhetõleg 200 kamionnyi dinnyét ered-
ményez majd. Jelenleg a kilónkénti árak
görögdinnye esetében 160 és 190 forint
körül alakulnak, sárgadinnyét pedig 300
Ft/kg-ért lehet kapni.

– Külföldi dinnyét nem szoktam árulni,
én a magyar dinnye híve vagyok – mond-
ta el Kiss Norbert, aki a Nyíregyházi úton

sokkal finomabb, édesebb. Az elsõ szedés-
bõl származó mindig szíjas és úgymond
sokkal tökösebb is. Én a nagycserkeszi
dinnye híve vagyok, két hét múlva elkez-
denek ott is szüretelni. Ha beérik, akkor a
békési dinnyét el is engedem. Egy Horváth
László nevû õstermelõtõl szoktam vásárol-
ni, neki 20–25 kilogrammos dinnyéi szok-
tak lenni.

TELÍTETT A PIAC

– Az biztos, hogy nem lesz egyszerû a
szezon nekünk, árusoknak sem. Nyíregy-
házán nagyon telített a piac. 10 kilométe-
res körzetben legalább 20 standot lehet ta-
lálni. Már látszik, hogy idén a dinnyénél
az ár fog dominálni. Bízom benne, hogy a
vásárlóknál sokáig kitart majd a mostani
lelkesedés és szeptember elején is keresik
majd még a mézédest.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ÚJABB UTAKNÁL JELENNEK MEG A MUNKAGÉPEK
A TÖRZS, A SZALAG, A SEMMELWEIS, A BOTTYÁN ÉS A LUJZA UTCÁK FELÚJÍTÁSA IS ELKEZDÕDIK

Egyre több a pormentes út, azaz egyre több az aszfal-
tos a város különbözõ pontjain – errõl folyamatosan olvas-
hatnak lapunk és a nyiregyhaza.hu hasábjain. S az utak,
járdák és kerékpárutak felújításáról, melyeknél összessé-
gében egyáltalán nem túlzó a nagyságrendet tekintve a
nagyszabású jelzõ. Az önkormányzati és központi for-
rásból megvalósuló építkezések és rekonstrukciók mel-
lett azonban a városnak ítélt, megpályázott uniós forrá-
sokból is zajlanak építkezések. Ezúttal Örökösföldön, Bor-
bányán és a Kertvárosban jelennek meg munkagépek ha-
marosan.

Nyíregyháza önkormányzata még 2016-ban pályázott
az örökösföldi Törzs, Szalag, Semmelweis utcák, a kert-
városi Bottyán János és borbányai Lujza utcák felújításá-
ra, valamint a Törzs utcai csomópontok fejlesztésére. A
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kereté-
ben, európai uniós támogatással az alábbi fejlesztések
valósulhatnak meg a közeljövõben – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket Karóczkai Adrienn, a városháza pályázatok és
projektmenedzsment referatúrájának vezetõ helyettese.

MEGERÕSÍTÉS ÉS ÉPÍTÉS

A Bottyán János és a Lujza utca burkolatának felújítása,
megerõsítése, irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelö-
lése, a hiányzó járdaszakaszok kiépítése és a meglévõ jár-
daszakaszok akadálymentesítése a része a tervnek.

CÉL- ÉS EGYIRÁNYÚ FORGALOM
ÁTMENETILEG

E két helyszínre jelenleg készül az ideiglenes forgalom-
technikai terv, július második hetétõl fognak megjelenni a
munkagépek a területeken. A munkálatok a csapadékvíz-
elvezetés kiépítésével kezdõdnek, a Lujza utcán a célfor-
galom közlekedése lesz megengedett az útszakaszon, a
Bottyán János utca becsatlakozó útjai pedig egyirányú for-
galomra lesznek korlátozva.

ÖRÖKÖSFÖLDI FONTOS UTCÁK

A Törzs utca felújítása, burkolatmegerõsítése is elkez-
dõdik a Szalag utca és az Orosi út között, valamint a Sem-
melweis utca útfelújítása, burkolatmegerõsítése, gyalog-
átkelõhely- és járdaépítéssel, továbbá a Szalag utca út-
burkolatának és parkolóinak felújítása, megerõsítése.

TÖRZS UTCAI CSOMÓPONTOK

A felújításon túl a Törzs utca csomópontjait is átépítik a
következõ szakaszokon:

– Törzs utca – 41. sz. fõút csomópontjában a jobbra
kanyarodó sáv meghosszabbítása,

– Törzs utca – Semmelweis utca csomópontjában kör-
forgalom építése,

– Törzs utcán járda építése (Semmelweis utca – Orosi
út között a nyugati oldalon),

– Törzs utca – 4. sz. fõút csomópontjában jobbra ka-
nyarodó sáv kialakítása,

– valamint a hiányzó kerékpárhálózati elemek kiépíté-
sével az Örökösföld városrész kerékpárosbaráttá tétele.

SZEGÉLYBONTÁSSAL KEZDENEK

Az örökösföldi útszakaszok kapcsán július elsõ napjai-
ban megtörténik majd a forgalomirányító táblák kihelye-
zése, a munkálatok a Törzs utcán szegélybontással és
-építéssel kezdõdnek, két hét múlva pedig már munkagé-
pekkel is találkozhatnak az arra járók. Jelenleg a kivitele-
zéshez szükséges anyagok rendelése zajlik, valamint tár-
gyalások folynak az érintett közmûgazdákkal a kiváltáso-
kat illetõen.

ÁTADTÁK A MUNKATERÜLETET

Mindennek az az elõzménye, hogy a kivitelezésre vo-
natkozó közbeszerzési eljárást még 2017 év végén elin-

dították, az eredményhirdetés e hónapban volt. A vállal-
kozási szerzõdéseket négy részben írták alá, június 22-
én, tehát e hét elején pedig megtörtént a munkaterület
átadása is a vállalkozók részére.

TÖBB MINT EGYMILLIÁRDOT ÉR

Örökösföldi utcák felújításának és csomópontfejleszté-
seinek összértéke több mint bruttó 518 millió forint, a
Bottyán János utca fejlesztésének értéke bruttó 401 millió
forint, a Lujza utca fejlesztésének értéke bruttó 155,5 mil-
lió forint. A cél pedig egyértelmû: komfortosabb közleke-
dés, könnyebb haladás, az áteresztõképesség növelése.

JÖVÕRE VÉGEZNEK

A munkálatok befejezése a Törzs, Szalag, Semmelweis
utcák tekintetében 2019 tavaszán várható, a Bottyán Já-
nos és Lujza utcákon pedig még 2018 folyamán tervezett.
Az ilyenkor szokásos mondat most valóban hangsúlyos: a
városvezetés az érintettek, az ott lakók, arra közlekedõk
türelmét kéri, hiszen mindannyiunk érdekében zajlik a
modernizáció. Az érintett útszakaszokon várható forga-
lomkorlátozásról pedig folyamatosan tájékoztatni fogjuk
a közlekedõket.                              (Szerzõ: Tarczy Gyula)

SEGÍTENEK EGÉSZSÉGESEBBNEK LENNI!
Egészségesebb legyen a megye lakossága azáltal, hogy

tudatosabban kezd élni – ez a fõ célkitûzése a megyében
hat járásban létrehozott Egészségfejlesztési Irodáknak. Az
irodák az ellátórendszer javításán dolgoznak majd a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Ok-
tatókórház égisze alatt. Az Egészségfejlesztési Irodák mû-
ködésérõl, feladatáról sajtótájékoztatón számoltak be a
kórházban.

Jól fogyott a koleszterinbombának is beillõ kolbász és a
hurka a februári böllérfesztiválon, és aki csak tehette, jó-
féle pálinkával öblítette le a falatokat. A fesztivál különle-
gessége mégis az volt, hogy a kórház munkatársai is részt
vettek rajta és különbözõ szûréseket végeztek, tanácsokat
adtak. Sokan meg is lepõdtek ezen. Pedig pontosan ez a
célja az egészségfejlesztésnek. Ahol sok ember megfor-
dul, ott felhívják a figyelmet az egészségmegõrzésre.

– Hogyha két fedõt összecsapnak valahol, akkor mi meg-
próbáljuk oda betenni a lábunkat és a jelenlétünkre fel-
hívni a figyelmet, hisz tudjuk azt, hogy minden olyan he-
lyen, ahol sok ember összejön, biztosan jön a kérdés: hogy

vagy? Köszönöm szépen, itt fáj, ott fáj, amott fáj... Tehát
ezek azok a helyek, rendezvények, ahol nekünk céllal ott
kell lenni és „hirdetni az igét” – fogalmazott dr. Adorján
Gusztáv fõigazgató.

500 MILLIÓS PROGRAM

Az igehirdetés az egészségügy nyelvén azt jelenti, hogy
a különbözõ nagyrendezvényeken és falunapokon lehe-

tõséget biztosítanak, hogy ingyenes szûréseken vegyenek
részt az emberek. A programokat pedig úgynevezett Egész-
ségfejlesztési Irodák koordinálják majd. Ezek mûködteté-
sére összesen 500 millió forint vissza nem térítendõ támo-
gatást kapott a kórház. Ennek köszönhetõen a nyíregyhá-
zi mellett, a nyírbátori, a nagykállói, a mátészalkai, a fe-
hérgyarmati és a vásárosnaményi járásban is segítenek az
embereknek egészségesebbnek maradni.

ÚJ MUNKAHELYEK IS LÉTREJÖTTEK

Irodánként négy munkatárs dolgozik majd az érintett
járásokban, így a program segítségével 24 új, egészség-
ügyi munkahelyet is sikerült teremteni. A sajtótájékozta-
tón az is kiderült, hogy Egészségfejlesztési Irodákkal or-
szágszerte lehet találkozni. 2012 és 2015 között 61 kezdte
meg mûködését. Az eddigi tapasztalatok alapján az iro-
dáknak jó kapcsolatokat sikerült kialakítani különbözõ
civil szervezetekkel és önkormányzatokkal, fõként pe-
dig a betegségek megelõzésében játszhatnak komolyabb
szerepet.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A Törzs utcai csomópont, ami hamarosan körforgalmat kap
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ARANYAT ÉRT AZ ÁLLATPARKI EXPEDÍCIÓ
KIOSZTOTTÁK A LEGJOBBAKNAK JÁRÓ KOMMUNIKÁCIÓS DÍJAKAT

több embert elérje – folytatta az ügyvezetõ. – Volt már
olyan óriásplakát-kampányunk, ami bejárta a világot és
ennek köszönhetõen naponta 30 különbözõ országból
figyelték a weboldalunkat. Szerencsénk van abban, hogy
a Nyíregyházi Állatpark PR-tevékenysége nagyon ma-
gas szintet képvisel. Bármi, ami ott történik, önálló hír-
ként szerepelni tud akár egy országos csatornán is, mi
pedig erre építünk rá további kommunikációs megol-
dásokkal. Az állatpark munkatársaival csapatként dol-
gozunk a közösségi oldalakon is, de gyártunk videókat,
online játékokat, vagy éppen készítünk közterületi meg-
jelenéseket is.

Az Alfabrand Kft. az állatpark digitális kommunikációs
megoldásai mellett websorozatot készít, weboldalakat,
webshopokat fejleszt és üzemeltet, márkákat épít, vagy
éppen Arató Andrást menedzseli (Hide the Pain Harold),
aki 2011 óta valóságos legenda az egész világon, igazi
netes világsztár lett belõle. Ha csak ezeket nézzük, nem
fér hozzá kétség: még biztosan fogunk hallani a nyíregy-
házi csapat munkáiról...              (Szerzõ: Bruszel Dóra)

A Nyíregyházi Állatparkot már hosszú évek óta a le-
gek legjeként tartják számon. Itt található az ország leg-
nagyobb vastagbõrû- és emlõsgyûjteménye, a legtöbb
medvefaj, valamint a legnagyobb állatkerti papagájgyûj-
temény, de most már a legek közé bekerült a legjobb di-
gitális megoldás is. A Nyíregyházi Állatpark kommuniká-
ciós ügynöksége, a szintén nyíregyházi Alfabrand Kft.
ugyanis dupla sikert aratott a MagyarországON elneve-
zésû turisztikai kommunikációs versenyen, a Sóstó Zoo
Expedíció elnevezésû online játékával.

Ki ne emlékezne arra, amikor tavaly májusban három
fehér oroszlán született a Nyíregyházi Állatparkban, vagy
amikor bravúros és döbbenetes operációval megmûtötték
Kito agyarát, de alig néhány napos hír, hogy világra jött
Kwanza kislánya, egy újabb afrikai elefántborjú is. A Nyír-
egyházi Állatparknak ma már nemcsak Magyarországon van
„neve”, hanem világmárkák között tartják számon. Megje-
lent már az állatpark videója japán tévéshow-ban, de 2016-
ban 5 millió tejesdobozon is Kitóék, valamint Rutiék (kis
borneói orangután) köszöntek vissza. Az ilyen és ezekhez
hasonló kommunikációs megoldásokban pedig jelentõs
szerepe van a szintén nyíregyházi Alfabrand Kft.-nek, az
állatpark digitális kommunikációs ügynökségének is, aki-
ket a hétvégén, a MagyarországON elnevezésû versenyen
duplán is elismertek. A Sóstó Zoo Expedíció microsite-ért
(online játék) a turisztikai szolgáltatók digitális kategóriáját

szerûbb turisztikai attrakcióját. Az indonéz esõerdõt reprezen-
táló Zöld Piramisban készült a weboldal cselekményét adó
film, ami végül dupla elismerést is kapott a kommunikációs
versenyen.

RAJZFILM AZ ÁLLATPARKRÓL
– Jelenleg az állatpark animációs filmjén dolgozunk,

aminek az elsõ része már publikus és elérhetõ a
Youtube videómegosztó portálon. Ezzel fõként a csa-
ládokat szeretnénk elérni, idõvel határon túl is. A film
különlegessége, hogy le tudja követni az állatpark tör-
ténéseit. A benne szereplõ állatokat ugyanúgy hívják,
mint az állatparkban. Ezzel akarjuk rávenni a csalá-
dokat, hogy jöjjenek el, nézzék meg azt az állatot, aki
szerepel a rajzfilmben.

BEJÁRTA A VILÁGOT
– Nem nagyon szeretünk versenyeken indulni, min-

den projekttel az a legfõbb célunk, hogy a lehetõ leg-

GAJDOS LÁSZLÓ: NYITOTTAK VAGYUNK AZ ÚJSZERÛSÉGRE

megnyerve Arany díjat kaptak, valamint a teljes mezõny 9
kategóriájának digitális megoldásaiban is õk bizonyultak a
legjobbnak. Turisztikai kommunikáció területén az elmúlt
két év legjobb digitális megoldásával megnyerték a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség különdíját (képünkön).

A 20. SZÜLETÉSNAPRA KÉSZÜLT

– A Nyíregyházi Állatpark 20. születésnapjára készült a Sóstó
Zoo Expedíció microsite, amit múlt héten a szakma is elismert
– tudtuk meg Petõ Zdenkótól, az Alfabrand Kft. ügyvezetõjé-
tõl. – Egy videó alapú weboldalt hoztunk létre, amelyen egy
kanári-szigeteki utat nyerhetett az, aki teljesítette a rajta lévõ
interaktív online játékot. A fejlesztésnél szempont volt, hogy
az állatpark filozófiájának megfelelõen oktatási tartalommal is
bírjon, ugyanakkor mutassa meg Magyarország egyik legnép-

– Minden elismerésnek örülünk, ami közvetlenül vagy
közvetve hozzánk kapcsolódik – értékelte kérdésünkre
az újabb díjat Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark
ügyvezetõje. – Ez a mostani még a húszéves jubileu-
munkhoz vezet vissza. Egy, a mi életünkben nagysza-
bású utazójátékot hirdettünk, melyre folyamatosan vár-
tuk a válaszokat. Nagy sikere volt, s egy egri család ju-
tott el a nyerteseként Tenerifére. Örülünk a kampány
utóéletének, sikerének. A PR-anyagot készítõ
Alfabranddal pedig már elõéletünk is van: néhány év-
vel ezelõtt a reklámszövetség által hirdetett óriásplakát-

versenyben díjaztak minket, mondhatni, nyomtatott for-
mában. Azonban ez a mostani, digitális kategóriában
elért siker is jelzi: nemcsak a minõségi szórakoztatással
és látványvilággal szeretnénk az elsõk lenni az ország-
ban, hanem nyitottak vagyunk az újszerû PR-kommuni-
kációra. A céggel most is vannak közös terveink. Mi, és
a maga eszközeivel az Alfabrand is azon dolgozik, hogy
az augusztusban nyíló, egyedülálló Pangea Hotelünket
már most minél jobban bevezessük a piacra. Reméljük,
ennek a kampánynak, és persze a szállodának is nagy
sikere lesz – tekintett elõre az állatpark igazgatója.

ÚJ ÉTLAP A VICTORIA GARDENBEN

A Victoria Garden Hotel és Étterem frissiben bevezetett
új étlapjáról mutatunk be néhány finomságot – a tizenéve a
szakmában dolgozó mesterszakács, Jármi Krisztián ajánlá-
sával.

– Sok vendégünk keresi még mindig a magyaros konyhát
városunkban, ezért ezektõl az ízektõl továbbra sem szeret-

nénk elrugaszkodni, viszont pici innovációt azért beleviszünk
a tálalást és az elkészítés módját illetõen – fogalmazott a séf.
– Kiváló minõségû alapanyagokkal dolgozunk, az ínyencek-
nek is szeretnénk kedvezni néhány újdonsággal, amit a jövõ
heti étlapbemutatónkon (péntektõl vasárnapig, július 6. és 8.
között, egész nap 20 százalék kedvezménnyel) kóstolhat-
nak meg kedvezményes áron az új étlapon szereplõ ételek-

(Pillanatkép az állatpark animációs filmjébõl)

bõl! Egy kis ízelítõt készítettem az olvasók részére, amit je-
len esetben képpel illusztrálunk: kakasjavával töltött tanyasi
csirkecombfilét lapcsánkával és pörköltmártással; tökmag-
olajban sült vörös tonhal sült céklával, brokkolis pürével, va-
lamint csokoládészuflé. Reméljük, már a látvány is elnyeri
tetszésüket, az ízlelésre pedig a Sóstói út 61/B alatt várjuk
kedves vendégeinket!                                                                     (x)



JÓL INDULT AZ ÉV

– Jó volt az év eleje, kedveztek a turizmusnak a
hosszú hétvégék is, de most júniusban visszaesést ta-
pasztaltam. Jövõ héttõl azonban újra be fog indulni,
majdhogynem teljesen telt házzal üzemel majd a Sós-
tón lévõ apartmanom. Eddig két éjszakákra foglaltak
nálam, elsõsorban magyar, lengyel, szlovák, román
és ukrán vendégek. Már most látszik, hogy jobb lesz
ez az év, mint a tavalyi volt, de azzal számolnom
kell, hogy szeptember elsõ napjaiban már biztosan
véget ér a szezon – hangsúlyozta egy apartman-
tulajdonos.

TURIZMUS
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FELTÖREKVÕ ÁGAZAT A TURIZMUS NYÍREGYHÁZÁN
EGYRE TÖBB A SZÁLLÁSHELY A VÁROSBAN

Az iskola végeztével és a nyár beköszöntével, egy-
mást érik a szlovák, a cseh, a lengyel, az ukrán és a
román rendszámú autók – a sok magyar mellett – Nyír-
egyházán. Kétségtelenül, beindult a turisztikai szezon a
városban, ennek pedig hozadéka, hogy jól jövedelmezõ
ágazat lett az „apartmanozás” a szabolcsi megyeszék-
helyen.

– Nyíregyháza városában a turizmus feltörekvõ ága-
zat, a város erõfeszítései, kampányai megmutatkoz-
nak a szálláshelyek növekvõ számában is – tájékoz-

szektorban. Vannak, akik egy-egy szezonra családi há-
zukat hagyják hátra, hogy az 3 hónapra inkább apart-
manként üzemeljen.

MEGFELELNEK A KÖVETELMÉNYEKNEK

– Általánosságban elmondható, hogy a szálláshelyek
megfelelnek a jogszabály által elvárt követelményeknek,
a vendégkönyvek fellelhetõek a szálláshelyeken, a ven-
déget regisztrálják érkezéskor – magyarázta az aljegyzõ.

– A szállásadók többnyire eleget tesznek bevallási kö-
telezettségüknek. Idegenforgalmiadó-mentességre vonat-
kozóan általában az egyéb szálláshelyek tekintetében ál-
lapítunk meg kisebb hiányosságokat. Elõfordul azonban,
hogy az ingatlanra a bejutás nem megoldott, hívásra sem
jön ki senki, sem tulajdonos, sem vendég. Ezek a szállás-
helyek gyakran már nem is mûködnek, amelyeket a ható-
ság így töröl a nyilvántartásból.

VAN, AKI EGY ÉVVEL ELÕRE FOGLAL

– Többségében szlovák és lengyel turisták szoktak
megszállni a Sóstón üzemeltetett apartmanomban. Sze-
zonban általában egy hetet, 10 napot töltenek Nyír-
egyházán, családokkal, baráti társaságokkal érkeznek.
Visszatérõ vendégeim is szoktak lenni, vannak, akik már
egy évvel elõre foglalnak. Nehézséget jelent, hogy csak-
is a szallas.hu oldalon keresztül tudok vendéget fogad-
ni. Aki ugyanis foglalás nélkül érkezik Sóstóra, azt rög-
tön megkörnyékezik mások. Tudok olyanról, aki kerék-
párral járja az üdülõövezetet és csalogatja a külföldie-
ket a saját apartmanjába. Az igazi roham július köze-
pétõl indul és augusztus 20-áig tart. Bízom benne, hogy
az idei év is legalább olyan lesz – vagy jobb – mint a
tavalyi – hangsúlyozta egy szálláshely-üzemeltetõ.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

tatta szerkesztõségünket dr. Kása Brigitta aljegyzõ,
hatósági fõosztályvezetõ. – Az idegenforgalom szem-
pontjából kiemelten látogatott „városi éden”-ben, Sós-
tógyógyfürdõn tartjuk nyilván a szálláshelyek több mint
60 százalékát. Jelenleg 146 szálláshelyet regisztrált a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya, amelyben
a szállodától az egyéb szálláshelyig minden szállás-
helytípus megtalálható. A nyilvántartás nem tartalmaz
adatot arra vonatkozóan, hogy a szálláshely magán-
kézben van-e vagy esetleg köztulajdonban van, de az
megállapítható, hogy a nagyrészt magánszemélyek
által bejelentett úgynevezett egyéb szálláshelyek szá-
ma 96 darab, melynek jelentõs része, 90 a Sóstó terü-
letén üzemel.

VÁLLALKOZÁSI LEHETÕSÉGET
LÁTNAK BENNE

Az aljegyzõtõl megtudtuk, hogy az egyéb szálláshe-
lyek száma csekély mértékben emelkedett az utóbbi
évek során. Jelentõsebb emelkedés 2017-ben volt ta-
pasztalható, amelybõl arra következtetnek, hogy a vá-
rosban egyre többen látnak vállalkozási lehetõséget a
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ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROGRAMOT FOGADOTT EL A KÖZGYÛLÉS
 

  TÖMEGKÖZLEKEDÉS
A közgyûlésen napirendre került az autóbusszal vég-

zett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgálta-
tás ellátásáról szóló elõterjesztés. Az Észak-magyarorszá-
gi Közlekedési Központtal kötött szerzõdés június végén
lejár, az önkormányzat korábban nyilvános pályázatot írt
ki a szolgáltatás ellátására, de az eredménytelen volt. Ezért
a város élve a törvényi lehetõséggel, a korábbi szolgálta-
tót közvetlenül bízza meg 2019. december végéig, évi 653
millió 520 ezer forintos szolgáltatási díjért.

  ÓVODA 34 HELYSZÍNEN
Ezt követõen elõkészítették az önkormányzati óvodák

2018–2019-es nevelési évét. Az önkormányzat fenntartá-
sában jelenleg 4 óvoda mûködik, 34 feladatellátási he-
lyen, összesen 162 csoporttal. A feladatellátási helyek
közül 4 székhelyintézmény, 22 tagintézmény és 8 telep-
hely várja az óvodáskorú gyermekeket a város területén.
Az alapító okirat alapján az óvodákba felvehetõ maximá-
lis gyermeklétszám 4535 fõ.

 

Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezetõ, Fidesz-KDNP:

Folytatódó óvodafejlesztések

Dr. Adorján Gusztáv örömmel fo-
gadta, hogy már több éve beszélhe-
tünk az óvodafejlesztésekrõl. A Nyír-
egyházi Televíziónak azt nyilatkoz-
ta: ebben az évben 275-tel több gye-
rek iratkozott óvodába, ennek meg-
felelõen folytatódnak az óvoda-
felújítások is, nyáron 6 óvodán dol-
goznak.

 
Nagy László önkormányzati képviselõ, MSZP:

Folyamatos felújítások

Nagy László kérdésünkre elmond-
ta, folyamatosak az óvodafelújítások.
Szerinte ennek nem lehet vége, hi-
szen amelyeket 15 éve megcsinált a
korábbi önkormányzat, azokat újra
rendbe kell hozni, és ez évrõl évre
ismétlõdni fog.

 
Béres Csaba önkormányzati képviselõ, Jobbik:

Példa egy beruházásra

Béres Csaba kameránk elõtt pél-
dát mondott egy pályázati támoga-
tású fejlesztésre, amelyben tudo-
mása szerint az EMMI állja egy
óvodai konyha teljes rekonstrukci-
ója és eszközbõvítése beruházási
költségének a felét.

AZ EGYENLÕ ESÉLYEK JEGYÉBEN
A képviselõk elfogadták a város újabb öt évre szóló

esélyegyenlõségi programját. A tervben kiemelt figyelmet
fordítottak az egyenlõ bánásmód, az esélyegyenlõség és a
társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését
segítõ intézkedésekre. Az oktatás és a képzés területén a
jogellenes elkülönítés megelõzésére, illetve az azzal szem-
beni fellépésre, továbbá az egyenlõ esélyû hozzáférés biz-
tosításához szükséges intézkedésekre. Fontos, hogy a köz-
szolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatá-
sokhoz egyenlõ eséllyel férjen hozzá mindenki, de tovább
kívánják javítani a hátrányos helyzetûek munkaerõ-piaci,
így a foglalkoztatási esélyeit is.

39 ÉRTÉK A TÁRBAN

A képviselõk beszámolót hallgattak meg a Nyíregyházi
Települési Értéktár Bizottság elsõ félévben végzett tevé-
kenységérõl. A bizottság feladatai között van Nyíregyhá-
za város természeti, épített, a néphagyományból eredõ,
kulturális, gazdasági, gazdálkodási és történelmi értékei-
nek megõrzése, valamint az itt született, vagy életük so-
rán Nyíregyházán élt személyek szellemi örökségének
feltérképezése. Az értéktár immár 39 értéket számlál.

PÁLYÁZAT
Nyíregyháza önkormányzata pályázatot nyújtott be a

Földmûvelésügyi Minisztérium Ebrendészeti telepet mûköd-
tetõ civil szervezetek és települési önkormányzatok szá-
mára címû pályázati kiírásra. Az Állategészségügyi telep a
város tulajdonában van és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üze-
melteti. Országos viszonylatban is korszerû, 54 férõhelyes
és jelenleg folyamatban van a bõvítése, újabb 54 férõhellyel.
A további fejlesztésre 2,3 millió forintot nyerhetnek.

  ÁLLÁSFOGLALÁS
A képviselõk állásfoglalást fogadtak el a KE-VÍZ 21 Épí-

tõipari Zrt. és a ZEMPLÉNKÕ Kft. kivitelezésében létesülõ
közvilágítási hálózatok térítésmentes önkormányzati tu-
lajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatban is.

NEVEKRÕL DÖNTÖTTEK
Az önkormányzat döntött közterületek elnevezésérõl és

törlésérõl. Az Igazgatási Osztály ügyintézése során felme-
rült igények, a városban zajló házszámrendezési eljárás
(ld. 8-9. oldal), valamint lakossági kérések alapján közte-
rületek elnevezésére tettek javaslatot. A közterületek el-
nevezése a városban történõ könnyebb tájékozódás elõ-
segítése, valamint az élénkülõ lakáspiac miatt felgyorsult
beépítés miatt vált aktuálissá, mert a különbözõ engedé-
lyek kiadásához, a közmûvek kiépítéséhez és a lakáshitel
ügyintézéséhez szükséges az utcanév és a házszám. Az
elõterjesztés második részében a már nem használt köz-
terület-elnevezések törlését indítványozták.

  KÖZMEGHALLGATÁS
A közgyûlés a napirendek tárgyalását követõen a törvé-

nyi kötelességének eleget téve közmeghallgatást tartott.

  (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Döntöttek többek között az autóbusszal végzett, me-
netrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellá-
tásáról, és elfogadták a város újabb öt évre szóló esély-
egyenlõségi programját a múlt csütörtöki közgyûlésen. A
képviselõ-testület tagjai beszámolót hallgattak meg a
Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elsõ félévben
végzett tevékenységérõl is a júniusi ülésen.

 
A napirendek tárgyalása elõtt az önkormányzat Nyíregy-

háza Kiváló Egészségügyi Dolgozója, Eisert Árpád-díjat ado-
mányozott a város lakosságának gyógyításában, ápolásá-
ban kifejtett odaadó, kiemelkedõ munkájáért dr. Ágoston
Sándor belgyógyász fõorvosnak és Ress Andreának, a Sür-
gõsségi Betegellátó Centrum vezetõ ápolójának.

 

EISERT ÁRPÁD-DÍJAS: RESS ANDREA

A Sürgõsségi Betegellátó Centrum vezetõ ápolója
1987-ben kezdte pályafutását a Jósa András Kórház II.
Belgyógyászati Osztályán, mint ágymelletti mûszakos
ápoló. Életpályáján végig kíséri a hivatástudat és a fo-
lyamatos fejlõdés. Elõbb diplomás ápolói végzettséget,
majd egészségügyi menedzser és okleveles ápolói vég-
zettséget szerzett. 1990-tõl mai napig a Betegellátó
Centrum ápolásvezetõje. 2009-tõl osztályvezetõ ápo-
lóként, 2016-tól szakmacsoport-vezetõként látja el fel-
adatait, nem ismer lehetetlent, ami elengedhetetlen egy
sürgõsségi betegellátó osztályon. A betegek érdekeit,
ellátásuk megfelelõ minõségét mindig maximálisan
szem elõtt tartja. A közösség felnéz rá, elfogadja javas-
latait, tanácsait.
 

EISERT ÁRPÁD-DÍJAS: DR. ÁGOSTON SÁNDOR

A belgyógyász fõorvos 1977-tõl dolgozik a Jósa András
Megyei Kórházban. 1979-ben õ végezte el az elsõ endo-
szkópos vizsgálatot, amellyel új korszakot nyitott a kór-
házban a gyomor-bélrendszeri betegségek gyógyításának
területén. 2004-tõl nyugdíjba vonulásáig az I. Belgyógyá-
szat Általános Részlegének részlegvezetõ fõorvosa volt.
Kimagasló gyakorlati munkássága alapozta meg a mai
modern Gasztroenterológiai Endoszkópos laboratórium
mûködését. 1999-tõl tagja a Magyar Gasztroenterológiai
Társaságnak, napjainkban is az Orvosi Segély Alapítvány
kuratóriumi elnöke. Jelenleg is aktívan részt vesz a gasztro-
enterológiai labor tevékenységében és a heveny gyomor-
vérzõ betegek sürgõsségi ellátásában. Mind empátiájával
és emberségével, mind szakmai tudásával és eredménye-
ivel méltán vívta ki a kollégák és a betegek szeretetét és
tiszteletét, a közgyûlés elismerését.

  CÍMZETES FÕORVOSOK
Városunkban hagyomány, hogy Nyíregyháza lakosai-

nak megbecsülését tolmácsolva az önkormányzat elisme-
rõ emléklap átadásával mond köszönetet a címzetes fõor-
vosi cím használatára jogosult gyógyítók áldozatos és
magas színvonalú munkájáért. A jogalkotó döntése sze-
rint az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan
körzeti, illetve háziorvosi feladatokat látott el, a címzetes
fõorvosi cím használatára jogosult. Az ülésen elhangzott:
fontos, hogy az életutat meghatározó, hosszú szolgálati
idõ alapján járó cím mellett Nyíregyháza közgyûlése kü-
lön is kifejezze háláját és elismerését címzetes fõorvosai
felé. Ezért a közösség megbecsülése jeléül dr. Kovács Fe-
renc polgármester emléklapot nyújtott át dr. Kozma Ottó
és dr. Gulyás Gábor címzetes fõorvosoknak.

TÜRELEM A BERUHÁZÁSOK IDEJÉN
A két közgyûlés között történt események összefogla-

lóját dr. Kovács Ferenc polgármester szóban egészítette
ki. Megköszönte a városlakók türelmét és megértését a
folyamatban lévõ és a következõ hónapokban is zajló
beruházások miatti esetleges kellemetlenségekért. Több
helyszínen gõzerõvel zajlanak az út- és járdaépítések, 6
óvoda, 4 iskola, 3 bölcsõde felújítása is folyamatban van,
valamint a Szabadtéri Színpad átépítése, de reméli, hogy
a végeredmény feledteti majd az átmeneti „felfordulást”.

Dr. Gulyás Gábor, dr. Kozma Ottó, dr. Kovács Ferenc, Ress Andrea és dr. Ágoston Sándor
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EFOP-3.3.5-17-2017-00012
Korszerû pedagógiai módszerek alkalmazását segítõ Iskolai Közösségi Program

kísérleti megvalósítása a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskolában
A kétéves projektben évente 600 gyermek vesz részt a mûvé-

szeti nevelés tematikájú közösségi programban. Ebbõl 540 fõ 10
helyszínen és 20 csoportban nyári napközi otthonos közösségi
programban vesz részt. A program Nyíregyházán a Vécsey Károly
Általános Iskolában, a Jókai Mór Református Általános Iskolában
és a VLAMI Bethlen G. utcai székhelyén valósul meg. A környezõ
településeket is sikerült bevonni a megvalósításba, nagy lendület-
tel indultak a táborok Tiszavasváriban, Szorgalmatoson,
Geszteréden, a jövõ héten pedig Biriben és Nagykállóban,
Tiszaeszláron és ismét Tiszavasváriban indul az egyhetes program.

60 gyermek bentlakásos közösségi programban vehet részt
a héten Tiszabecsen, a jövõ héten pedig Szamoskéren. Itt a
Lókötõ, Topogó, Margaréta, Ispiláng csoportjaink táboroznak.

A pályázat megvalósítása során együttmûködünk az Okta-
tási Hivatallal, „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó
mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszer-
vezési eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésû, EFOP-
3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kódszámú kiemelt projekt ke-
retében. A projektet megelõzõen májusban 21 pedagógus vett
részt az Élmény tanulni! címû pedagógus-továbbképzésen, 3
fõ pedig animátorképzésen vett részt. A projekt célja a sza-

badidõ hasznos eltölté-
se, a formatív, nem for-
matív és informatív ta-
nulás, valamint a szo-
ciális tanulás támoga-
tása, a mûvészetpeda-
gógiai módszereivel
pedig a személyiség
sokoldalú fejlesztése,
közösségi élmények
megélése.

Az egyhetes program során kötelezõ elemként kimozdultak
a gyerekek, a múzeumfalu, az állatpark, valamint a tiszavasvári
strand kínált számukra remek kikapcsolódást.

A pályázati támogatásból új viseletekkel is gazdagodott az
iskolánk. A részt vevõ gyerekek megismerkedtek a sárközi és
felvidéki viseletdarabokkal, azok elnevezésével. Nagy öröm
számunkra, hogy ez a fejlesztés hosszú távon hasznosul majd
a színpadokon, rendezvényeken, szakmai fórumokon.

A közösségi program teljes mértékben ingyenes a gyerekek
számára, a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, belépõje-
gyeket, szolgáltatásokat is az iskola biztosítja a pályázati tá-
mogatásból. Innovatív, élményekben gazdag programban ve-
hetnek részt a 20 éves jubileumát ünneplõ Vásárhelyi László
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulói. A jó hír az, hogy nemcsak
az idén, hanem jövõre is!

Szeretettel várjuk szeptembertõl a néptánc, moderntánc,
színjáték, képzõmûvészeti, népi ének és népi hangszer tan-
szakokra a gyermekeket, fiatalokat!

Demarcsek György fenntartó,
Demarcsek Györgyné projektmenedzser,
Kácsor-Ignácz Gabriella szakmai vezetõ

www.vlami.hu Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola Facebook-oldala

KÁBÍTÓSZER-
ELLENES VILÁGNAP

A kábítószer elleni küzdelem világnapján táboro-
zó gyerekeknek szerveztek programokat a Sóstói Mú-
zeumfaluban és a Kis Vakond Gyermektáborban. Kre-
atív feladatok segítségével hívták fel a figyelmüket a
drogok veszélyeire. A rendezvényen drogkeresõ ku-
tya bemutató is volt.

Június 26. a kábítószer elleni küzdelem világnapja.
Világszerte 200 millió ember fogyaszt rendszeresen ille-
gális szereket. Magyarországon ez a szám közel tizen-
hatezer fõre tehetõ, de számuk évrõl évre növekszik.

– A kábítószer-használat aktuális és sajnálatos mó-
don égetõ problémája a mai társadalmunknak, és a fia-
taloknak is. Éppen ezért Nyíregyházán komoly munka
folyik civil szervezetek bevonásával azért, hogy alter-
natívákat mutassunk az esetlegesen válságba kerülõ fi-
atalok számára, hogy ne a könnyebbnek látszó utat
válasszák, ne éljenek ilyen szerekkel – hangsúlyozta a
rendezvényen dr. Ulrich Attila alpolgármester.

(Szerzõ: Horváth Kíra)
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A TÁRSASHÁZI CÍMMEGÁLLAPÍTÁS REJTELMEI
  Tudta Ön, hogy társasházban a legfelsõbb szint nem-

csak számmal jelölhetõ, hanem tetõtérnek is nevezhetik?
A társasházi címmegállapítás rejtett titkairól szól a címfe-
lülvizsgálat (lásd még: 9. oldal) kapcsán született követke-
zõ írásunk, valamint arról, hogy a visszajelzések alapján
többeknek segíthet, mint azt akár elsõre gondolnánk...

A címmegállapítás társasházak esetében eltér az egyes
utcákra vonatkozó címmegállapításra vonatkozó eljárástól.
– A társasházak esetében az Igazgatási Osztály felveszi a
kapcsolatot a társasház közös képviselõjével vagy intézõ
bizottságának elnökével – amennyiben a személye ismert
– annak érdekében, hogy a címképzésre vonatkozó szabá-
lyok keretei között olyan számozási rend legyen kialakít-
ható, ami a lakók számára a legkevesebb változással, kel-
lemetlenséggel jár – tájékoztatta lapunkat dr. Grósz Péter,
az önkormányzat igazgatási osztályvezetõje.

AMI A KÉPVISELÕ DOLGA

– A közös képviselõ írásban nyilatkozik számunkra,
melyben helyrajzi szám szerinti bontásban közli a társas-
ház egyes albetétei által használt vagy használni kívánt
számozási rendet oly módon, hogy az a társasház vonat-
kozásában egységes legyen, így például egy épület legfel-
sõ szintjét vagy egységesen számmal, vagy tetõtér megje-
löléssel használja minden, az adott szinten élõ lakó.

TÖBBLÉPCSÕS EGYEZTETÉS

A közös képviselõ nyilatkozata mellett a hatóság igyek-
szik azt is figyelembe venni, hogy a bejelentett lakó- és
tartózkodási hellyel rendelkezõk többsége hogyan van
bejelentkezve az adott ingatlanba. Természetesen arra is

tekintettel kell lenni, hogy az irányadó jogszabályok mi-
lyen számozási rendet engednek jóváhagyni az adott épü-
let sajátosságaira tekintettel és amennyiben szükséges, a
közös képviselõvel egyeztet a nyilatkozata ilyen irányú
módosításáról. A többlépcsõs egyeztetés eredményeképp
alakul ki a társasházi házszámozás rendje, amelyet hatá-
rozatban állapít meg a jegyzõi hatóság, megállapítja a tár-
sasházban található valamennyi albetét (azaz külön hely-
rajzi számmal rendelkezõ rendeltetési egység, például:
lakás, üzlet, garázs, tároló stb.) házszámát.

VAN TEENDÕJE A LAKOSSÁGNAK

– A házszám-megállapító határozatot a hatóság a kö-
zös képviselõ útján közli a társasházzal, aki azt megis-
merteti a tulajdonosokkal, illetve az önkormányzat hirde-
tõtábláján 30 napra közhírré tesszük azt. Általában a tár-
sasházak túlnyomó többsége esetén a házszám-megálla-
pító határozatban a ténylegesen használt házszámok ke-
rülnek ismét megállapításra, esetükben semmilyen továb-

bi teendõre nincs szükség. A Napló jelenlegi számában
közölt lista olyan társasházak házszámait tartalmazza,
melyek vonatkozásában már korábban született határo-
zat, azonban ismereteink szerint még nem történt meg
valamennyi megváltozott címrõl a kijelentkezés – emelte
ki dr. Grósz Péter.

MINDENKÉPPEN ELLENÕRIZZÉK
– Kérjük a társasházakban élõ városlakókat, hogy közös

képviselõjüknél a társasház házszám-megállapító határo-
zatából az általuk használt ingatlan címadatát ellenõrizni
szíveskedjenek, változás esetén a lakcímkártya cseréjérõl
(mely illetékmentes) gondoskodni szükséges – hívta fel a
figyelmet az önkormányzat igazgatási osztályvezetõje. Az
elkészült házszám-megállapító határozat szerinti lista elér-
hetõ a Polgármesteri Hivatalban, a http://varoshaza.nyir-
egyhaza.hu/ugyintezes/cimfelulvizsgalat internetes oldalon,
illetve a Nyíregyházi Napló hasábjain keresztül.

MÁR VOLT, AKINEK SEGÍTETT
Három hete jelent meg a Naplóban a házszámok

felülvizsgálatáról szóló közlemény 1. része. Ennek kap-
csán már jártak érdeklõdõk a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán. Volt köztük többek között egy olyan
nyírszõlõsi lakos, aki a lista alapján a helyrajzi száma
szerint azonosította ingatlanát, és megállapította, hogy
nem azt a számot kellene használnia, amit jelenleg is
visel. A hivatalban aztán ismét azonosításra került az
ingatlan a hozzá tartozó jó címmel, így a lakó át tu-
dott jelentkezni erre a címre. Ez többek között azért is
volt hasznos, mert mint kiderült, az adott házszámot
az utcában két ingatlan is használta korábban.

(F
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)
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III. RÉSZ
Nyíregyháza, Búza tér 21.

Ssz. hrsz. cím
1. 5432 Búza tér 21.
2. 5432/A Búza tér 21.
3. 5432/A/1 Búza tér 21. 1/1.
4. 5432/A/2 Búza tér 21. 1/2.
5. 5432/A/3 Búza tér 21. 1/3.
6. 5432/A/4 Búza tér 21. 1/4.
7. 5432/A/5 Búza tér 21. 2/5.
8. 5432/A/6 Búza tér 21. 2/6.
9. 5432/A/7 Búza tér 21. 2/7.

10. 5432/A/8 Búza tér 21. 2/8.
11. 5432/A/9 Búza tér 21. 3/9.
12. 5432/A/10 Búza tér 21. 3/10.
13. 5432/A/11 Búza tér 21. 3/11.
14. 5432/A/12 Búza tér 21. 3/12.

Nyíregyháza, Csipke u. 9.
Ssz. hrsz. cím

1. 4964/1 Csipke u. 9.
2. 4964/1/A Csipke u. 9.
3. 4964/1/A/1 Csipke u. 9. 1/1.
4. 4964/1/A/2 Csipke u. 9. 1/2.
5. 4964/1/A/3 Csipke u. 9. 1/3.
6. 4964/1/A/4 Csipke u. 9. 1/4.
7. 4964/1/A/5 Csipke u. 9. 1/5.
8. 4964/1/A/6 Csipke u. 9. 1/6.
9. 4964/1/A/7 Csipke u. 9. 1/7.

10. 4964/1/A/8 Csipke u. 9. 2/8.
11. 4964/1/A/9 Csipke u. 9. 2/9.
12. 4964/1/A/10 Csipke u. 9. 2/10.
13. 4964/1/A/11 Csipke u. 9. 2/11.
14. 4964/1/A/12 Csipke u. 9. 2/12.
15. 4964/1/A/13 Csipke u. 9. 2/13.
16. 4964/1/A/14 Csipke u. 9. 2/14.
17. 4964/1/A/15 Csipke u. 9. 2/15.

Nyíregyháza, Epreskert u. 42.
Ssz. hrsz. cím

1. 1670/1 Epreskert u. 42.
2. 1670/1/A Epreskert u. 42.
3. 1670/1/A/1 Epreskert u. 42. fszt./1.
4. 1670/1/A/2 Epreskert u. 42. fszt./2.
5. 1670/1/A/3 Epreskert u. 42. fszt./3.
6. 1670/1/A/4 Epreskert u. 42. fszt./4.
7. 1670/1/A/5 Epreskert u. 42. 1/5.
8. 1670/1/A/6 Epreskert u. 42. 1/6.
9. 1670/1/A/7 Epreskert u. 42. 1/7.

10. 1670/1/A/8 Epreskert u. 42. 1/8.
11. 1670/1/A/9 Epreskert u. 42. 1/9.
12. 1670/1/A/10 Epreskert u. 42. 1/10.
13. 1670/1/A/11 Epreskert u. 42. 2/11.
14. 1670/1/A/12 Epreskert u. 42. 2/12.
15. 1670/1/A/13 Epreskert u. 42. 2/13.
16. 1670/1/A/14 Epreskert u. 42. 2/14.
17. 1670/1/A/15 Epreskert u. 42. 2/15.
18. 1670/1/A/16 Epreskert u. 42. 2/16.

Nyíregyháza, Keleti Márton u. 2.
Ssz. hrsz. cím
1. 28006/27 Keleti Márton u. 2.
2. 28006/27/A Keleti Márton u. 2.
3. 28006/27/A/1 Keleti Márton u. 2. A. lh. fszt./1.
4. 28006/27/A/2 Keleti Márton u. 2. A. lh. 1/1.
5. 28006/27/A/3 Keleti Márton u. 2. A. lh. 1/2.
6. 28006/27/A/4 Keleti Márton u. 2. A. lh. 1/3.
7. 28006/27/A/5 Keleti Márton u. 2. B. lh. 1/1.
8. 28006/27/A/6 Keleti Márton u. 2. B. lh. 1/2.
9. 28006/27/A/7 Keleti Márton u. 2. B. lh. 1/3.
10. 28006/27/A/8 Keleti Márton u. 2. B. lh. 1/4.
11. 28006/27/A/9 Keleti Márton u. 2. C. lh. 1/1.
12. 28006/27/A/10 Keleti Márton u. 2. C. lh. 1/2.
13. 28006/27/A/11 Keleti Márton u. 2. C. lh. 1/3.
14. 28006/27/A/12  Keleti Márton u. 2. C. lh. 1/4.
15. 28006/27/A/13  Keleti Márton u. 2. D. lh. 1/1.
16. 28006/27/A/14  Keleti Márton u. 2. D. lh. 1/2.
17. 28006/27/A/15  Keleti Márton u. 2. D. lh. 1/3.
18. 28006/27/A/16  Keleti Márton u. 2. A. lh. 2/1.
19. 28006/27/A/17  Keleti Márton u. 2. A. lh. 2/2.
20. 28006/27/A/18  Keleti Márton u. 2. A. lh. 2/3.
21. 28006/27/A/19  Keleti Márton u. 2. B. lh. 2/1.
22. 28006/27/A/20  Keleti Márton u. 2. B. lh. 2/2.
23. 28006/27/A/21  Keleti Márton u. 2. B. lh. 2/3.
24. 28006/27/A/22  Keleti Márton u. 2. B. lh. 2/4.
25. 28006/27/A/23  Keleti Márton u. 2. C. lh. 2/1.
26. 28006/27/A/24  Keleti Márton u. 2. C. lh. 2/2.
27. 28006/27/A/25  Keleti Márton u. 2. C. lh. 2/3.
28. 28006/27/A/26  Keleti Márton u. 2. C. lh. 2/4.
29. 28006/27/A/27  Keleti Márton u. 2. D. lh. 2/1.
30. 28006/27/A/28   Keleti Márton u. 2. D. lh. 2/2.
31. 28006/27/A/29   Keleti Márton u. 2. D. lh. 2/3.
32. 28006/27/A/30   Keleti Márton u. 2. A. lh. 3/1.
33. 28006/27/A/31   Keleti Márton u. 2. A. lh. 3/2.
34. 28006/27/A/32   Keleti Márton u. 2. B. lh. 3/1.
35. 28006/27/A/33   Keleti Márton u. 2. B. lh. 3/2.
36. 28006/27/A/34   Keleti Márton u. 2. B. lh. 3/3.
37. 28006/27/A/35   Keleti Márton u. 2. B. lh. 3/4.
38. 28006/27/A/36   Keleti Márton u. 2. C. lh. 3/1.

39. 28006/27/A/37   Keleti Márton u. 2. C. lh. 3/2.
40. 28006/27/A/38   Keleti Márton u. 2. C. lh. 3/3.
41. 28006/27/A/39   Keleti Márton u. 2. C. lh. 3/4.
42. 28006/27/A/40   Keleti Márton u. 2. D. lh. 3/1.
43. 28006/27/A/41   Keleti Márton u. 2. D. lh. 3/2.
44. 28006/27/A/75   Keleti Márton u. 2. B. lh. fszt./1.
45. 28006/27/A/76   Keleti Márton u. 2. C. lh. fszt./1.

Nyíregyháza, Liliom u. 21.
Ssz. hrsz. cím

1. 3193 Liliom u. 21.
2. 3193/A Liliom u. 21.
3. 3193/A/1 Liliom u. 21. fszt./2.
4. 3193/A/2 Liliom u. 21. fszt./1.
5. 3193/A/3 Liliom u. 21. fszt./3.
6. 3193/A/6 Liliom u. 21. 1/5.
7. 3193/A/7 Liliom u. 21. 1/4.
8. 3193/A/8 Liliom u. 21. 1/6.
9. 3193/A/9 Liliom u. 21. 1/7.

10. 3193/A/10 Liliom u. 21. tetõtér 9.
11. 3193/A/11 Liliom u. 21. tetõtér 8.

Nyíregyháza, Ószõlõ u. 15–17.
Ssz. hrsz. cím

1. 1817 Ószõlõ u. 15–17.
2. 1817/A Ószõlõ u. 15–17.
3. 1817/A/1 Ószõlõ u. 15. fszt./1.
4. 1817/A/2 Ószõlõ u. 15. fszt./2.
5. 1817/A/3 Ószõlõ u. 15. 1/3.
6. 1817/A/4 Ószõlõ u. 15. 1/4.
7. 1817/A/5 Ószõlõ u. 15. 2/5.
8. 1817/A/6 Ószõlõ u. 15. 2/6.
9. 1817/A/7 Ószõlõ u. 17. fszt./1.

10. 1817/A/8 Ószõlõ u. 17. fszt./2.
11. 1817/A/9 Ószõlõ u. 17. 1/3.
12. 1817/A/10 Ószõlõ u. 17. 1/4.
13. 1817/A/11 Ószõlõ u. 17. 2/5.
14. 1817/A/12 Ószõlõ u. 17. 2/6.

Nyíregyháza, Ószõlõ u. 19. –
Sarkantyú u. 37.

Ssz. hrsz. cím
1. 1820 Ószõlõ u. 19. – Sarkantyú u. 37.
2. 1820/A Ószõlõ u. 19. – Sarkantyú u. 37.
3. 1820/A/1   Ószõlõ u. 19. 1/1.
4. 1820/A/2   Ószõlõ u. 19. 1/2.
5. 1820/A/3   Ószõlõ u. 19. 1/3.
6. 1820/A/4   Ószõlõ u. 19. 2/4.
7. 1820/A/5   Ószõlõ u. 19. 2/5.
8. 1820/A/6   Ószõlõ u. 19. 2/6.
9. 1820/A/7   Ószõlõ u. 19. 2/7.

10. 1820/A/8   Ószõlõ u. 19. 3/8.
11. 1820/A/9   Ószõlõ u. 19. 3/9.
12. 1820/A/10   Sarkantyú u. 37. 1/1.
13. 1820/A/11   Sarkantyú u. 37. 1/2.
14. 1820/A/12   Sarkantyú u. 37. 1/3.
15. 1820/A/13   Sarkantyú u. 37. 2/4.
16. 1820/A/14   Sarkantyú u. 37. 2/5.
17. 1820/A/15   Sarkantyú u. 37. 2/6.
18. 1820/A/16   Sarkantyú u. 37. 2/7.
19. 1820/A/17   Sarkantyú u. 37. 3/8.
20. 1820/A/18   Sarkantyú u. 37. 3/9.
21. 1820/A/19   Sarkantyú u. 37. 3/10.
22. 1820/A/20   Sarkantyú u. 37. 3/11.

Nyíregyháza, Selyem u. 18–22. –
Nyár u. 11.

Ssz. hrsz. cím
1. 149/1 Selyem u. 18–22., Nyár u. 11.
2. 149/1/A Selyem u. 18–22., Nyár u. 11.
3. 149/1/A/1 Selyem u. 18. fszt./1.
4. 149/1/A/2 Selyem u. 18. 1/1.
5. 149/1/A/3 Selyem u. 18. 1/2.
6. 149/1/A/4 Selyem u. 18. 2/1.
7. 149/1/A/5 Selyem u. 18. 2/2.
8. 149/1/A/6 Selyem u. 18. 3/1.
9. 149/1/A/7 Selyem u. 18. 3/2.

10. 149/1/A/8 Selyem u. 20. 1/1.
11. 149/1/A/9 Selyem u. 20. 1/2.
12. 149/1/A/10 Selyem u. 20. 2/1.
13. 149/1/A/11   Selyem u. 20. 2/2.
14. 149/1/A/12   Selyem u. 20. 3/1.
15. 149/1/A/13   Selyem u. 20. 3/2.
16. 149/1/A/14   Selyem u. 22. 1/1.
17. 149/1/A/15   Selyem u. 22. 1/2.
18. 149/1/A/16   Selyem u. 22. 2/1.
19. 149/1/A/17   Selyem u. 22. 2/2.
20. 149/1/A/18   Selyem u. 22. 3/1.
21. 149/1/A/19   Selyem u. 22. 3/2.
22. 149/1/A/20   Nyár u. 11. 1/1.
23. 149/1/A/21   Nyár u. 11. 1/2.
24. 149/1/A/22   Nyár u. 11. 1/3.
25. 149/1/A/23   Nyár u. 11. 1/4.
26. 149/1/A/24   Nyár u. 11. 1/5.
27. 149/1/A/25   Nyár u. 11. 2/1.
28. 149/1/A/26   Nyár u. 11. 2/2.
29. 149/1/A/27   Nyár u. 11. 2/3.
30. 149/1/A/28   Nyár u. 11. 2/4.

31. 149/1/A/29   Nyár u. 11. 2/5.
32. 149/1/A/30   Nyár u. 11. 3/1.
33. 149/1/A/31   Nyár u. 11. 3/2.
34. 149/1/A/32   Nyár u. 11. 3/3.
35. 149/1/A/33   Nyár u. 11. 3/4.
36. 149/1/A/34   Nyár u. 11. 3/5.

Nyíregyháza, Szarvas u. 43.
Ssz. hrsz. cím
1. 6095/2  Szarvas u. 43.
2. 6095/2/A  Szarvas u. 43.
3. 6095/2/A/1  Szarvas u. 43. fszt./1.
4. 6095/2/A/2  Szarvas u. 43. fszt./2.
5. 6095/2/A/3  Szarvas u. 43. fszt./3.
6. 6095/2/A/4  Szarvas u. 43. 1/4.
7. 6095/2/A/5  Szarvas u. 43. 1/5.
8. 6095/2/A/6  Szarvas u. 43. 1/6.
9. 6095/2/A/7  Szarvas u. 43. 1/7.

10. 6095/2/A/8  Szarvas u. 43. 1/8.
11. 6095/2/A/9  Szarvas u. 43. 2/9.
12. 6095/2/A/10  Szarvas u. 43. 2/10.
13. 6095/2/A/11  Szarvas u. 43. 2/11.
14. 6095/2/A/12  Szarvas u. 43. 2/12.
15. 6095/2/A/13  Szarvas u. 43. 2/13.
16. 6095/2/A/14  Szarvas u. 43. 3/14.
17. 6095/2/A/15  Szarvas u. 43. 3/15.
18. 6095/2/A/16  Szarvas u. 43. 3/16.
19. 6095/2/A/17  Szarvas u. 43. 3/17.
20. 6095/2/A/18  Szarvas u. 43. 3/18.
21. 6095/2/A/19  Szarvas u. 43. 4/19.
22. 6095/2/A/20  Szarvas u. 43. 4/20.
23. 6095/2/A/21  Szarvas u. 43. 4/21.
24. 6095/2/A/22  Szarvas u. 43. 4/22.
25. 6095/2/A/23  Szarvas u. 43. 4/23.

Nyíregyháza, Szarvas u. 102.
Ssz. hrsz. cím
1. 5230  Szarvas u. 102.
2. 5230/A  Szarvas u. 102.
3. 5230/A/1  Szarvas u. 102. 1/1.
4. 5230/A/2  Szarvas u. 102. 1/2.
5. 5230/A/3  Szarvas u. 102. 1/3.
6. 5230/A/4  Szarvas u. 102. 1/4.
7. 5230/A/5  Szarvas u. 102. 2/1.
8. 5230/A/6  Szarvas u. 102. 2/2.
9. 5230/A/7  Szarvas u. 102. 2/3.

10. 5230/A/8  Szarvas u. 102. 2/4.
11. 5230/A/9  Szarvas u. 102. 3/1.
12. 5230/A/10  Szarvas u. 102. 3/2.
13. 5230/A/11  Szarvas u. 102. 3/3.

Nyíregyháza, Széchenyi u. 43.
Ssz. hrsz. cím
1. 5833/3 Széchenyi u. 43.
2. 5833/3/A Széchenyi u. 43.
3. 5833/3/A/1 Széchenyi u. 43. 1/1.
4. 5833/3/A/2 Széchenyi u. 43. 1/2.
5. 5833/3/A/3 Széchenyi u. 43. 1/3.
6. 5833/3/A/4 Széchenyi u. 43. 1/4.
7. 5833/3/A/5 Széchenyi u. 43. 2/5.
8. 5833/3/A/6 Széchenyi u. 43. 2/6.
9. 5833/3/A/7 Széchenyi u. 43. 2/7.

10. 5833/3/A/8 Széchenyi u. 43. 2/8.
11. 5833/3/A/9 Széchenyi u. 43. 3/9.
12. 5833/3/A/10 Széchenyi u. 43. 3/10.
13. 5833/3/A/11 Széchenyi u. 43. 3/11.
14. 5833/3/A/12 Széchenyi u. 43. 3/12.

Nyíregyháza, Tompa Mihály u. 5.
Ssz. hrsz. cím
1. 5214/12 Tompa Mihály u. 5.
2. 5214/12/A Tompa Mihály u. 5.
3. 5214/12/A/1 Tompa Mihály u. 5. 1. lh. fszt./1.
4. 5214/12/A/2 Tompa Mihály u. 5. 1. lh. fszt./2.
5. 5214/12/A/3  Tompa Mihály u. 5. 1. lh. 1/1.
6. 5214/12/A/4  Tompa Mihály u. 5. 1. lh. 1/2.
7. 5214/12/A/5  Tompa Mihály u. 5. 1. lh. 1/3.
8. 5214/12/A/6  Tompa Mihály u. 5. 1. lh. 2/1.
9. 5214/12/A/7  Tompa Mihály u. 5. 1. lh. 2/2.

10. 5214/12/A/8  Tompa Mihály u. 5. 1. lh. 2/3.
11. 5214/12/A/9  Tompa Mihály u. 5. 1. lh. 3/1.
12. 5214/12/A/10  Tompa Mihály u. 5. 1. lh. 3/2.
13. 5214/12/A/11  Tompa Mihály u. 5. 1. lh. 3/3.
14. 5214/12/A/12  Tompa Mihály u. 5. 1. lh. 4/1.
15. 5214/12/A/13  Tompa Mihály u. 5. 1. lh. 4/2.
16. 5214/12/A/14  Tompa Mihály u. 5. 1. lh. 4/3.
17. 5214/12/A/15  Tompa Mihály u. 5. 2. lh. fszt./1.
18. 5214/12/A/16  Tompa Mihály u. 5. 2. lh. 1/1.
19. 5214/12/A/17  Tompa Mihály u. 5. 2. lh. 1/2.
20. 5214/12/A/18  Tompa Mihály u. 5. 2. lh. 1/3.
21. 5214/12/A/19  Tompa Mihály u. 5. 2. lh. 2/1.
22. 5214/12/A/20  Tompa Mihály u. 5. 2. lh. 2/2.
23. 5214/12/A/21  Tompa Mihály u. 5. 2. lh. 2/3.
24. 5214/12/A/22  Tompa Mihály u. 5. 2. lh. 3/1.
25. 5214/12/A/23  Tompa Mihály u. 5. 2. lh. 3/2.
26. 5214/12/A/24  Tompa Mihály u. 5. 2. lh. 3/3.
27. 5214/12/A/25  Tompa Mihály u. 5. 2. lh. 4/1.
28. 5214/12/A/26  Tompa Mihály u. 5. 2. lh. 4/2.

29. 5214/12/A/27  Tompa Mihály u. 5. 2. lh. 4/3.
30. 5214/12/A/28  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. fszt./1.
31. 5214/12/A/29  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. fszt./2.
32. 5214/12/A/30  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. 1/1.
33. 5214/12/A/31  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. 1/2.
34. 5214/12/A/32  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. 1/3.
35.5214/12/A/33  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. 2/1.
36. 5214/12/A/34  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. 2/2.
37. 5214/12/A/35  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. 2/3.
38. 5214/12/A/36  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. 3/1.
39. 5214/12/A/37  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. 3/2.
40. 5214/12/A/38  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. 3/3.
41. 5214/12/A/39  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. 4/1.
42. 5214/12/A/40  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. 4/2.
43. 5214/12/A/41  Tompa Mihály u. 5. 3. lh. 4/3.

Nyíregyháza, Tompa Mihály u. 7.
Ssz. hrsz. cím
1. 5214/5 Tompa Mihály u. 7.
2. 5214/5/A Tompa Mihály u. 7.
3. 5214/5/A/1 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. fszt./1.
4. 5214/5/A/2 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. fszt./2.
5. 5214/5/A/3 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. 1/1.
6. 5214/5/A/4 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. 1/2.
7. 5214/5/A/5 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. 1/3.
8. 5214/5/A/6 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. 2/1.
9. 5214/5/A/7 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. 2/2.

10. 5214/5/A/8 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. 2/3.
11. 5214/5/A/9 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. 3/1.
12. 5214/5/A/10 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. 3/2.
13. 5214/5/A/11 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. 3/3.
14. 5214/5/A/12 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. 4/1.
15. 5214/5/A/13 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. 4/2.
16. 5214/5/A/14 Tompa Mihály u. 7. 1. lh. 4/3.
17. 5214/5/A/15 Tompa Mihály u. 7. 2. lh. fszt./1.
18. 5214/5/A/16 Tompa Mihály u. 7. 2. lh. 1/1.
19. 5214/5/A/17  Tompa Mihály u. 7. 2. lh. 1/2.
20. 5214/5/A/18  Tompa Mihály u. 7. 2. lh. 1/3.
21. 5214/5/A/19  Tompa Mihály u. 7. 2. lh. 2/1.
22. 5214/5/A/20  Tompa Mihály u. 7. 2. lh. 2/2.
23. 5214/5/A/21  Tompa Mihály u. 7. 2. lh. 2/3.
24. 5214/5/A/22  Tompa Mihály u. 7. 2. lh. 3/1.
25. 5214/5/A/23  Tompa Mihály u. 7. 2. lh. 3/2.
26. 5214/5/A/24  Tompa Mihály u. 7. 2. lh. 3/3.
27. 5214/5/A/25  Tompa Mihály u. 7. 2. lh. 4/1.
28. 5214/5/A/26  Tompa Mihály u. 7. 2. lh. 4/2.
29. 5214/5/A/27  Tompa Mihály u. 7. 2. lh. 4/3.
30. 5214/5/A/28  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. fszt./1.
31. 5214/5/A/29  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. fszt./2.
32. 5214/5/A/30  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. 1/1.
33. 5214/5/A/31  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. 1/2.
34. 5214/5/A/32  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. 1/3.
35. 5214/5/A/33  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. 2/1.
36. 5214/5/A/34  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. 2/2.
37. 5214/5/A/35  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. 2/3.
38. 5214/5/A/36  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. 3/1.
39. 5214/5/A/37  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. 3/2.
40. 5214/5/A/38  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. 3/3.
41. 5214/5/A/39  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. 4/1.
42. 5214/5/A/40  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. 4/2.
43. 5214/5/A/41  Tompa Mihály u. 7. 3. lh. 4/3.

Nyíregyháza, Tompa Mihály u. 9.
Ssz. hrsz. cím

1. 5214/6 Tompa Mihály u. 9.
2. 5214/6/A Tompa Mihály u. 9.
3. 5214/6/A/1 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. fszt./1.
4. 5214/6/A/2 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. fszt./2.
5. 5214/6/A/3 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. 1/1.
6. 5214/6/A/4 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. 1/2.
7. 5214/6/A/5 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. 1/3.
8. 5214/6/A/6 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. 2/1.
9. 5214/6/A/7 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. 2/2.

10. 5214/6/A/8 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. 2/3.
11. 5214/6/A/9 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. 3/1.
12. 5214/6/A/10 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. 3/2.
13. 5214/6/A/11 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. 3/3.
14. 5214/6/A/12 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. 4/1.
15. 5214/6/A/13 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. 4/2.
16. 5214/6/A/14 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. 4/3.
17. 5214/6/A/15 Tompa Mihály u. 9. 2. lh. fszt./1.
18. 5214/6/A/16 Tompa Mihály u. 9. 2. lh. 1/1.
19. 5214/6/A/17 Tompa Mihály u. 9. 2. lh. 1/2.
20. 5214/6/A/18 Tompa Mihály u. 9. 2. lh. 1/3.
21. 5214/6/A/19 Tompa Mihály u. 9. 2. lh. 2/1.
22. 5214/6/A/20 Tompa Mihály u. 9. 2. lh. 2/2.
23. 5214/6/A/21 Tompa Mihály u. 9. 2. lh. 2/3.
24. 5214/6/A/22 Tompa Mihály u. 9. 2. lh. 3/1.
25. 5214/6/A/23 Tompa Mihály u. 9. 2. lh. 3/2.
26. 5214/6/A/24 Tompa Mihály u. 9. 2. lh. 3/3.
27. 5214/6/A/25 Tompa Mihály u. 9. 2. lh. 4/1.
28. 5214/6/A/26 Tompa Mihály u. 9. 2. lh. 4/2.
29. 5214/6/A/27 Tompa Mihály u. 9. 2. lh. 4/3.
30. 5214/6/A/28 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. fszt./1.
31. 5214/6/A/29 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. fszt./2.
32. 5214/6/A/30 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. 1/1.
33. 5214/6/A/31 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. 1/2.
34. 5214/6/A/32 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. 1/3.
35. 5214/6/A/33 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. 2/1.
36. 5214/6/A/34 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. 2/2.

37. 5214/6/A/35 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. 2/3.
38. 5214/6/A/36 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. 3/1.
39. 5214/6/A/37 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. 3/2.
40. 5214/6/A/38 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. 3/3.
41. 5214/6/A/39 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. 4/1.
42. 5214/6/A/40 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. 4/2.
43. 5214/6/A/41 Tompa Mihály u. 9. 3. lh. 4/3.
44. 5214/6/A/42 Tompa Mihály u. 9. 1. lh. fszt./3.

Nyíregyháza, Tompa Mihály u. 11.
Ssz. hrsz. cím
1. 5214/7  Tompa Mihály u. 11.
2. 5214/7/A  Tompa Mihály u. 11.
3. 5214/7/A/1  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. fszt./1.
4. 5214/7/A/2  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. fszt./2.
5. 5214/7/A/3  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. 1/1.
6. 5214/7/A/4  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. 1/2.
7. 5214/7/A/5  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. 1/3.
8. 5214/7/A/6  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. 2/1.
9. 5214/7/A/7  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. 2/2.

10. 5214/7/A/8  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. 2/3.
11. 5214/7/A/9  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. 3/1.
12.5214/7/A/10  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. 3/2.
13.5214/7/A/11  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. 3/3.
14.5214/7/A/12  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. 4/1.
15.5214/7/A/13  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. 4/2.
16.5214/7/A/14  Tompa Mihály u. 11. 1. lh. 4/3.
17.5214/7/A/15  Tompa Mihály u. 11. 2. lh. fszt./1.
18.5214/7/A/16  Tompa Mihály u. 11. 2. lh. 1/1.
19.5214/7/A/17  Tompa Mihály u. 11. 2. lh. 1/2.
20.5214/7/A/18  Tompa Mihály u. 11. 2. lh. 1/3.
21.5214/7/A/19  Tompa Mihály u. 11. 2. lh. 2/1.
22.5214/7/A/20  Tompa Mihály u. 11. 2. lh. 2/2.
23.5214/7/A/21  Tompa Mihály u. 11. 2. lh. 2/3.
24.5214/7/A/22  Tompa Mihály u. 11. 2. lh. 3/1.
25.5214/7/A/23  Tompa Mihály u. 11. 2. lh. 3/2.
26.5214/7/A/24  Tompa Mihály u. 11. 2. lh. 3/3.
27.5214/7/A/25  Tompa Mihály u. 11. 2. lh. 4/1.
28.5214/7/A/26  Tompa Mihály u. 11. 2. lh. 4/2.
29.5214/7/A/27  Tompa Mihály u. 11. 2. lh. 4/3.
30.5214/7/A/28  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. fszt./1.
31.5214/7/A/29  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. fszt./2.
32.5214/7/A/30  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. 1/1.
33.5214/7/A/31  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. 1/2.
34.5214/7/A/32  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. 1/3.
35.5214/7/A/33  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. 2/1.
36.5214/7/A/34  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. 2/2.
37.5214/7/A/35  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. 2/3.
38.5214/7/A/36  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. 3/1.
39.5214/7/A/37  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. 3/2.
40.5214/7/A/38  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. 3/3.
41.5214/7/A/39  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. 4/1.
42.5214/7/A/40  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. 4/2.
43.5214/7/A/41  Tompa Mihály u. 11. 3. lh. 4/3.

Nyíregyháza, Tompa Mihály u. 13.
Ssz. hrsz. cím

1. 5214/8  Tompa Mihály u. 13.
2. 5214/8/A  Tompa Mihály u. 13.
3. 5214/8/A/1  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. fszt./1.
4. 5214/8/A/2  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. fszt./2.
5. 5214/8/A/3  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. 1/1.
6. 5214/8/A/4  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. 1/2.
7. 5214/8/A/5  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. 1/3.
8. 5214/8/A/6  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. 2/1.
9. 5214/8/A/7  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. 2/2.

10. 5214/8/A/8  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. 2/3.
11. 5214/8/A/9  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. 3/1.
12.5214/8/A/10  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. 3/2.
13.5214/8/A/11  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. 3/3.
14.5214/8/A/12  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. 4/1.
15.5214/8/A/13  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. 4/2.
16.5214/8/A/14  Tompa Mihály u. 13. 1. lh. 4/3.
17.5214/8/A/15  Tompa Mihály u. 13. 2. lh. fszt./1.
18.5214/8/A/16  Tompa Mihály u. 13. 2. lh. 1/1.
19.5214/8/A/17  Tompa Mihály u. 13. 2. lh. 1/2.
20.5214/8/A/18  Tompa Mihály u. 13. 2. lh. 1/3.
21.5214/8/A/19  Tompa Mihály u. 13. 2. lh. 2/1.
22.5214/8/A/20  Tompa Mihály u. 13. 2. lh. 2/2.
23.5214/8/A/21  Tompa Mihály u. 13. 2. lh. 2/3.
24.5214/8/A/22  Tompa Mihály u. 13. 2. lh. 3/1.
25.5214/8/A/23  Tompa Mihály u. 13. 2. lh. 3/2.
26.5214/8/A/24  Tompa Mihály u. 13. 2. lh. 3/3.
27.5214/8/A/25  Tompa Mihály u. 13. 2. lh. 4/1.
28.5214/8/A/26  Tompa Mihály u. 13. 2. lh. 4/2.
29.5214/8/A/27  Tompa Mihály u. 13. 2. lh. 4/3.
30.5214/8/A/28  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. fszt./1.
31.5214/8/A/29  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. fszt./2.
32.5214/8/A/30  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. 1/1.
33.5214/8/A/31  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. 1/2.
34.5214/8/A/32  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. 1/3.
35.5214/8/A/33  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. 2/1.
36.5214/8/A/34  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. 2/2.
37.5214/8/A/35  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. 2/3.
38.5214/8/A/36  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. 3/1.
39.5214/8/A/37  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. 3/2.
40.5214/8/A/38  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. 3/3.
41.5214/8/A/39  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. 4/1.
42.5214/8/A/40  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. 4/2.
43.5214/8/A/41  Tompa Mihály u. 13. 3. lh. 4/3.
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EZ IGEN! EGY CSAPAT FIATAL A VILÁGHÍR KÜSZÖBÉN
NEM MINDENNAPI FEJLESZTÉSEKEN DOLGOZNAK A BÁNKIROBOT TAGJAI

Szinte mindennap forradalmasítja valami új találmány
vagy felfedezés a tudományt és a technikát, percenként
követik egymást a világrengetõ újítások. Ilyen csúcsszuper
fejlesztéseken dolgoznak Nyíregyházán a Bánkirobot
Team tagjai is, akiknek híre eljutott már Tajvantól az Egye-
sült Királyságon át egészen Dél-Afrikáig is...

Több mint tízezer megtett kilométer, körülbelül egy tu-
catnyi verseny és legalább ennyi díj. Nem egyszerû össze-
gezni az elmúlt tanév eredményeit a Bánkirobot Team éle-
tében. A szakmai és szellemi mûhely diákjai ugyanis ter-
mékeikkel most is díjak tucatjait nyerték el (utazásaikat a
Nyíregyházi Szakképzési Centrum is folyamatosan támo-
gatja).  Az okoskesztyûtõl a tudományosan megtervezett
gördeszkán át a piezo szenzoron alapuló földrengést mérõ
eszközig, fejlesztéseikkel kétségtelen: eljutottak a világhír
küszöbéig. Bár már javában tart a nyári szünet, egy fej-
lesztõ ilyenkor sem pihen – tudom meg Zsigó Zsolttól, a
Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium matema-
tika, fizika és informatika szakos tanárától, egyben a lát-
hatatlan szakkör vezetõjétõl, akivel a két versenyidény
között, a csapat legújabb innovációiról beszélgettünk...

MICSODA VERSENYIDÉNY!

– Az elmúlt egy évünk is bõvelkedett versenyekben.
Immár második alkalommal képviseltük Magyarországot
Rómában a Make Fair-en, ami tulajdonképpen az európai
„makerek” nagy találkozója. Ezen 50 iskolai fejlesztést
láthatott a közönség, köztük Tóth Bencéét, aki egy siketek
számára készült jeltolmácskesztyût mutatott be az olasz
közönségnek. Külön sikerként könyveltük el, hogy az olasz
média is nagy érdeklõdést tanúsított a Bánkirobot küldött-
sége iránt. Ezt követõen részt vettünk TDK-n hat projekt-
tel is, megjártuk Tajvant, ahol a világ legnagyobb nemzet-
közi középiskolai tudományos regionális versenyét tartot-

ták (erre minden évben több mint 75 országból kb. 1800
középiskolai hallgató kapja meg a lehetõséget, hogy be-
mutassa önálló kutatásaikat, és versenyezzen). Mi a víz
alatti kutatórobottal indultunk. Jártunk az Ifjú Kutatók Nem-
zetközi Konferenciájának versenyén, a TDK kárpát-me-
dencei döntõjén, legutóbb pedig Törökországban, az ifjú-
sági tudományos és innovációs versenyen, amelyen 25
ország több mint 450 projektje mutatkozhatott be. Nagy
örömünkre, a magyar küldöttség elsõ – mérnöki kategóri-
ában Tóth Bence –, második – biológia szekcióban Kará-
szi Aliz –, harmadik – fizika szekcióban Stiga Viktória – és
negyedik – mérnöki tudományok kategóriában Zsigó Mik-
lós – helyezéssel térhetett haza.

A „JÖVÕN” DOLGOZNAK
A Bánkirobotban dolgozunk tudományosan meg-

tervezett gördeszkán, piezo szenzoron alapuló, föld-
rengést detektáló eszközön, különbözõ eszközök ve-
zérlésén EMG-vel, ami akár a jövõben a végtaghiá-
nyos gyerekeknek is segíthet majd, de szintén érdekli
most a bánkirobotosokat az elektromos autózás is. A
jövõben vélhetõen ezen az úton is el fogunk indulni.

A GYAKORLATBAN IS ALKALMAZHATNÁK

– Bár a mi munkánkat egyfajta ciklikusság jellemzi, hi-
szen négyévente, amikor elballag egy-egy évfolyam, újra
kell tervezni a csapatot, szerencsére mindig akadnak olyan
fiatalok, akik érdeklõdnek a jövõ innováció iránt. Régóta
dolgozunk a víz alatti kutatóroboton – Zsigó Miklós,
Szemerszki Bálint, Tóth Bence –, aminek a vízben tölthetõ
idejét sikerült 10 percrõl 40 percre növelni, és elkezdtük
különbözõ mérésre alkalmas szenzorokkal is felszerelni,
amelynek segítségével a biológusok akár a vízminõséget
is mérni tudják. A jeltolmácskesztyûnk, vagy közismer-
tebb nevén, az okoskesztyû már a 3.0-ás verziónál tart.
Mindez megkönnyítheti a siket emberek társadalmi integ-
rációját, a halláskárosultak foglalkoztatását, munkába ál-
lását. A kesztyû legfontosabb célja tehát, hogy viselõje
képes legyen kommunikálni azokkal az emberekkel is, akik
nem ismerik a jelnyelvet. Itt már külsõ hangszóró egység
helyett okostelefont használunk, és azon dolgozunk, hogy
jelentõsen csökkentsük a méretét.

A Bánkirobot küldöttsége lapzártánkkor Londonban, a
Royal Societiben mutatkozott be. Bízunk benne, hogy itt is
folytatják majd a mögöttük álló év sikerszériáját. Az már a
történet pikantériája, hogy a díjat a nyerteseknek egyéb-
ként a Buckingham-palotában, a yorki herceg adja majd át.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A magyar küldöttség Törökországban
Zsigó Zsolt tanár úrral

MEGÉRKEZETT AZ ELSÕ BALATONI ÜDVÖZLET SZIGLIGETRÕL

Éppen hogy véget ért a 2017–2018-as tanév az isko-
lákban, el is startoltak az önkormányzat által támogatott
nyári napközis táborok, de elindultak az elsõ csapatok
Szigligetre is. Legutóbb a jókaisok tölthettek el egy hetet
a magyar tengernél. Az alábbiakban az õ üdvözletüket
olvashatják:

„Hétfõn, a hosszú utazás után mindenki alig várta, hogy
lássa a magyar tengert. A hûvös idõ nem volt kedvezõ a
fürdéshez, ezért csak egy sétát tettünk a strandon. Vissza-
érve a táborba, a nap hátralévõ részében a gyerekek hasz-
nálatba, vették a röplabdapályát, a pingpongasztalokat, a
csocsóasztalokat, a kondiparkot, a hintákat és a csúszdát.
Másnap a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdõbe látogattunk
el, ahol megszámlálhatatlan medence és csúszda várt ben-
nünket.

Szerdán Keszthelyre utaztunk, ahol a Festetics-kastélyt
tárlatvezetés keretében ismertük meg. Megtekintettük a
pálmaházat és a hintókiállítást is. Utána lovas kocsival
körbejártuk a belvárost. Ezt követõen a gyerekek szabad
program keretében sétálhattak, megvásárolhatták apró
ajándékaikat.

A táborba visszaérve fürödtünk a Balatonban. Este tánc-
házat és focibajnokságot szerveztünk a tábor lakóinak.
Csütörtökön az egész napos fürdõzés után egy hajóval
átkeltünk Badacsonyba, ahol fantasztikus program várt
ránk. Dzsipekkel vittek fel bennünket a hegyre, ahonnan
gyönyörû panoráma tárult elénk.

Az este csúcspontja egy egész órás „diszkóhajó” volt.
A gyerekek a fedélzeten önfeledten bulizhattak. Utolsó

MÁR CSOBBANNAK A NYÍREGYHÁZI GYEREKEK A MAGYAR TENGERBEN

nap szakadó esõben búcsúztunk el a tábortól, de élmé-
nyekkel gazdagon térhettünk haza. Köszönetet szeretnénk
mondani a tábor vezetõjének, dr. Hudákné Fábián Nórá-
nak a változatos programokért, segítõkészségéért, rugal-
masságáért.

Köszönjük a szakácsoknak a finom ételeket, és sofõrje-
inknek, Lászlónak és Rolandnak, akik épségben hazahoz-
tak bennünket. Köszönjük!

Bezzeg József
Nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola”

A jókais diákok az elsõ turnusban táborozhattak Szigligeten
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KÖZÖSEN MENTETTEK ÉLETET A KONDITEREMBEN!

„Kiérkezésünkkor a félautomata defibrillátor már egy-
szer leadott egy sokkot, valószínûleg ritmuszavar állt a
háttérben, ami miatt leállt a beteg keringése. Azonnal
bekapcsolódtunk mi is az újraélesztésbe.”

Laikusok, mentésirányítók, mentõgépkocsi személyze-
te, az orvosi ügyelet és az esetkocsi egysége (a sürgõssé-
gi lánc elemei), igazi összefogással mentették meg egy
középkorú nõ életét Nyíregyházán, aki nemrégiben spor-
tolás közben lett rosszul egy edzõteremben. A két elsõ-
segélynyújtó azonnal megkezdte az újraélesztést a men-
tésirányítótól telefonon keresztül kapott instrukcióknak
megfelelõen, miközben nemcsak a mentõszolgálat
mentõgépkocsija, hanem a Központi Orvosi Ügyelet au-
tója is a helyszínre indult. Fehér András, a Központi Or-
vosi Ügyelet egészségügyi szakdolgozója elevenítette fel
a történteket.

„AZONNAL ELINDULTUNK”

– A kora esti órákban kaptunk a mentõszolgálat irányí-
tó csoportjától egy megkeresést, ami arról szólt, hogy bi-
zonyos konditeremben egy középkorú hölgy összeesett,
és éppen újraélesztik. Mi azonnal elindultunk a mentõ-
gépkocsi után, fél perccel utánuk meg is érkeztünk a hely-
színre (a mentõállomás és az ügyelet épülete egymás mel-
lett van). Akkor a kollégák már megkezdték az alapszintû
újraélesztést és ehhez csatlakoztunk. Emelt szintû légutat
biztosítottunk, vénás utat nyitottunk és a további ellátás-
hoz szükséges beavatkozásokat elvégeztük. Kiérkezésünk-
kor a félautomata defibrillátor már egyszer leadott egy sok-
kot. Ezt egy újabb követte, de szerencsére nem sokkal
késõbb spontán visszatért a hölgy légzése és a keringése.
Mire kiérkezett a kemecsei esetkocsi, addigra stabil álla-
potban adtuk át a beteget nekik, és beszállították a terüle-
tileg illetékes sürgõsségi centrumba.

„SEGÍTJÜK EGYMÁS MUNKÁJÁT”

– Fõállásban én is mentõ dolgozó vagyok, és gyakran
tapasztalom, hogy a Központi Orvosi Ügyelettel közösen

látunk el beteget, segítjük egymás munkáját. Így történt ez
most is, ami jól példázta, hogy mennyire fontos az együtt-
mûködés köztünk. Ez egy nagyon jól kidolgozott és na-
gyon jól mûködõ rendszer, szerencsére, most is segíteni
tudtunk – tette hozzá.

MEG KELL KEZDENI AZ ÚJRAÉLESZTÉST!

– A mentõ és az orvosi ügyelet kiérkezéséig az edzõ-
teremben két laikus már megkezdte az újraélesztést,
aminek fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni.
Ha valaki meg tudja kezdeni, akkor tegye meg, ugyanis
a mellkasi nyomások és a lélegeztetés nagyban hoz-
zájárul a késõbbi sikerekhez és a maradandó károso-
dások megelõzéséhez.

– Általában mire végzek a munkával, már nem is em-
lékszem arra, hogy mi történt velem aznap, milyen ese-
tekhez vonultunk ki. Mi minden beteget egyformán keze-
lünk és az a legfontosabb, hogy segíteni tudjunk nekik.
Nem a visszajelzésekért dolgozunk, de kétségtelen, hogy
az utóbbi idõben egyre több ilyet kapunk. Mindannyiun-

kat jó érzéssel tölt el, ha kapunk dicsérõ szavakat is a
munkánkra!

ÉVRÕL ÉVRE NÕ A BETEGEK SZÁMA

2013 tavaszától veheti igénybe Nyíregyháza lakos-
sága – az önkormányzat jóvoltából – a 24 órás orvosi
ügyelet szolgáltatásait, amelynek köszönhetõen két or-
vos látja el a betegeket. Az egyik bent, az ügyeleten
gyógyít, a másik orvos pedig a beteg lakásán látja el a
bajbajutottakat, vagy éppen segíti a mentõk munkáját.

– Az elmúlt évek adatai alapján megállapítható, hogy a
sürgõs ellátásra jelentkezõ betegek száma évrõl évre nõ,
egyre többen jelentkeznek a háziorvosi ügyeletünkön –
magyarázta Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság vezetõje. – A 2017-es évben, az orvosi ügye-
letünkön (felnõtt és gyermek betegek ellátásának vonat-
kozásában) összesen 25 115 beteget láttunk el, ebbõl la-
káson (vagy egyéb más helyen, nem az ambulancián) 1589
beteg ellátása történt. A leggyakrabban a következõ pa-
naszokkal, kórképekkel fordulnak az ügyeletünkhöz: fel-
sõ légúti megbetegedések, magas vérnyomás okozta tü-
netek, derékfájdalmak, fejfájás, rovar-bogárcsípések, al-
lergiás tünetek stb. Az ügyeleti ellátás alapvetõen kettõ
fontos részbõl tevõdik össze, az egyik, hogy a személye-
sen beérkezõ betegeknek a sürgõsségi vizsgálatát és ellá-
tását az ambulancián elvégezzék, a másik, a telefonon
történõ orvosi ügyeleti megkeresés esetén, a sürgõsségi,
akut panaszok következtében a beteg nem tud befáradni
az ügyeletre (és nem mentési feladat, pl. mellkasi fájdal-
mak vagy agyi keringési zavarok esetében stb.), abban az
esetben, az orvos szakmai döntése alapján, lakáson törté-
nik a beteg ellátása. Fontos megjegyeznem, hogy ilyen-
kor a beteg egészségi állapota a döntõ, nem pedig a szo-
ciális vagy kényelmi körülmény! Tehát nem rendelésre tör-
ténik az ügyeletes orvos kihívása, hanem szakmai alapo-
kon döntenek a központi orvosi ügyelet szakemberei.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ISMÉT JÓL MÛKÖDÖTT A SÜRGÕSSÉGI LÁNCFOLYAMAT ÉS A DEFIBRILLÁTOR

Úgy bulizz, hogy másnap ne bánd meg!
 

Zene, lazulás, nyár, fesztivál. Véget ért a vizsgaidõszak, túl
vagyunk egy kellemetlen tanéven, süt a nap, megkezdõdtek
a szabadságolások és forr az ember vére. Nincs is szebb do-
log, mint egy fesztiválon kitombolni magunkat. A feszti-
válszezonnak azonban megvannak a maga árnyoldalai is.

Balesetek
A fesztiválhelyszínek nem feltétlenül arról híresek,

hogy díszkõburkolaton várják a szórakozni vágyókat. Az
egyenetlen talajon könnyû megbotlani. Egy rossz lépés
elég ahhoz, hogy valakinek kimenjen a bokája és töré-
sek is elõfordulhatnak. Mindenképpen ajánlott kényel-
mes, lapos talpú cipõt választani az ilyen eseményekre.

Törött üvegek, éles tárgyak...
Gyakran okoznak sérüléseket a törött üvegek, a kon-

zerv- vagy sörösdobozok is. Fõként akkor, ha ezek fel-
bontásához kést használunk. A grillsütõrács
vagy a meleg edények óvatlan megragadása
égési sérüléseket okozhat.

Ó, Mr. Alcohol és Mrs. Drog!
A statisztikák szerint, az alkoholfogyasztó fiatalok és

az alkoholmérgezések száma drámaian nõ. Magyaror-
szágon az elmúlt 28 évben ötszörösére nõtt az alkohol-
mérgezéssel kórházba szállított fiatalok száma. A hely-
zetet súlyosbítja, hogy a fiatalok egyre többször próbál-
nak ki különbözõ drogokat is.

Fertõzések, gyomorrontás
Kézmosásról a szórakozás közepette se feledkezzünk

meg, mert nagyon könnyen el lehet kapni számos kelle-
metlen fertõzõ betegséget. A melegben az ételek
könnyebben megromlanak, ezért ha lehetõség van rá,
hûtõszekrényben kell tartani az élelmiszert.

Megfázás, napszúrás, leégés…
Sokan nem készülnek fel az idõjárás változásaira sem.

Vigyünk magunkkal meleg ruhát, gumicsizmát és esõkabá-
tot is! A napszúrás elkerülése érdekében a legjobb a kalap
viselése, és megéri idõt szánni a naptej használatára is. Jó
tanács, hogy a nem kívánt terhesség és a nemi betegségek
elkerülése érdekében használjatok óvszert! (x)

A cikk megjelenését a Finnamed Klinika támogatta. www.finnamed.hu, Nyíregyháza, Mikszáth Kálmán u. 38. Tel.: 42/386-273
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KAPUNYITÁSI PÁNIK LETT RAJTA ÚRRÁ
MARTINKOVICS MÁTÉ TÁRSULATI TAG LESZ

Új taggal bõvül a Móricz Zsigmond Színház társulata,
Martinkovics Mátéval, aki több szerepében is bizonyí-
totta tehetségét a nyíregyházi nézõk elõtt.

A balek címû bohózat premierjén a közönség olyan fer-
getegesnek találta alakítását, hogy nyíltszíni tapssal jutal-
mazta az ifjú színészt, aki a napokban kapja meg diplo-
máját a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen. Milyen
érzésekkel fogadta, amikor szerzõdést ajánlottak a teátru-
munkban? – kérdeztem tõle.

– Remek feladatokat kaptam itt korábban, s a követke-
zõ évadbeliek is ilyennek ígérkeznek – felelte Máté. –
Emellett biztonságot is nyújt számomra a Móricz Zsigmond
Színház. Tudtam azonban, hogy így a következõ évben
nehezebben tudok részt venni budapesti produkciókban,
pedig igénylem a több helyen, több alkotóval való mun-
kát. Kisebb kapunyitási pánik lett úrrá rajtam, hiszen éle-
temben elõször lesz munkahelyem, és ez elkötelezõdést
vár tõlem, de úgy érzem, jól döntöttem. A közönség és a
kollégák visszajelzései is megerõsítettek ebben.

A FÕFÕNÖKTÕL A BALEKIG

Máté a Fõfõnök címû darabban lépett itt elõször színre.
Mint elmondta, remek találkozás volt ez Koltai M. Gábor
rendezõvel, a kollégákkal és a mûvel. Pont akkora a sze-
rep, ami nem nyomasztotta, ugyanakkor lehetõséget adott
a megmutatkozásra. A Leenane szépe azért is fontos volt
számára, mert háromszor annyi alkalommal játszotta, mint
az összes többi elõadást, hiszen középiskolai bérletben is
bemutatták. Mindig csak ketten voltak egyszerre a szín-
padon, emiatt elmélyült, érzékeny pillanatok születhettek
meg a partnerekkel, így nem fáradt el az elõadás a soka-
dik alkalom után sem. Az Asszony asszonynak farkasa
Gennyesije volt a legnehezebb feladat számára, hiszen
olyan sötét színeket kellett elõhoznia magából, amelyek
nehezen jöttek. A balek az egyedüli, amiben nagyszínpa-
don lépett színre, ahol másként kell megszólalni, játszani,
mint a Krúdy Kamara intimebb légkörében. Fehér Balázs
Benõ rendezõvel dolgozni számára felszabadító érzés volt,
kedvelte energikusságát, ötleteit, bátorságát. A napokban
mutatta be Máté a MÛvész Stúdióban nagy sikerrel az

Egérlyukból címû monodrámát, ami Dosztojevszkij mûve
alapján készült.

HAVONTA JELENTKEZIK AZ EGÉRLYUKBÓL

– Az osztályfõnökünktõl, Zsámbéki Gábortól azt a fel-
adatot kaptuk, hozzunk létre egy produkciót, amiben leg-
alább negyven percig egyedül vagyunk a színen – folytat-
ta. – Így megtapasztaljuk annak a nehézségeit, ha csak
magunkra számíthatunk. Hosszas keresgélés után bukkan-
tam a Feljegyzések az egérlyukból címû mûre. Bizonyos
részeknél iszonyatosan személyesnek éreztem, aktuális-
nak, okosnak. Sok emberben látom a harag, a sérelmek
túlburjánzását, a bezárkózást, hogy túlagyalják a dolgo-
kat, ezért nem cselekszenek. Ez a veszély nálam szintén

jelentkezik néha, így az elõadás figyelmeztetõ lövés szá-
momra is. Nagyon örültem, hogy Nyíregyházán is be-
mutathattam, s õsztõl havonta egy alkalommal ismét el-
játszhatom majd. A nyaram szintén mozgalmas lesz. Az
Egynyári kaland címû tévésorozatban fogok egy kisebb
szerepet játszani. Több fesztiválon is fellépek olyan pro-
dukciókkal, amelyeket a Jurányi Inkubátorházban és a
Színmûvészeti Egyetemen készítettünk idén. Nagyon sze-
retek utazni; ezúttal Grúziába készülök. Az új évadban
játszom a Gyilkosság meghirdetve címû krimiben Zsótér
Sándor rendezésében, az Oscar címû bohózatban, a Ha-
mupipõke címû zenés mesében és a Bob herceg címû
operettben.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Martinkovics Máté az Asszony asszonynak farkasa címû darabban
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FIGYELEM! VASÁRNAPTÓL
MÁR BÜNTETHETNEK IS

Július elsejétõl már büntethetik a par-
lagfûvel borított területek tulajdonosa-
it. Az allergén növény elleni védekezés
kötelezõ, a mulasztás akár több tízezer
forintba is kerülhet.

Bodrogi László, a Közterület-felügyelet
felügyeletvezetõje arról tájékoztatta szer-
kesztõségünket, hogy az idén is kiemelt fi-
gyelmet fordítanak arra, hogy a városlakók
az ingatlanukkal határos közterületeket
gyom- és parlagfûmentesen tartsák. Helyi
rendelet szerint ugyanis, hiába a városhoz
tartozik az ingatlan elõtti közterület, mégis
az ingatlan tulajdonosának feladata azt
rendben tartani, egészen az úttest szegé-
lyéig. Ha valaki mulaszt, és elhanyagolja
az ingatlana elõtti közterületet, elõször fel-
szólítják a felügyelõk. Ha az ingatlantulaj-
donos nem tesz ennek eleget, akkor 5000-
tõl 50 000 forintig terjedõ helyszíni bírság
szabható ki rá. Amennyiben ezt követõen
sem történik változás, hatósági eljárást
kezdeményezhetnek ellene, ami magán-
személlyel szemben 200 000 forintig ter-
jedõ bírságot, vállalkozás esetében pedig
akár 2 millió forintig terjedõ bírságot je-
lenthet. A felügyeletvezetõ azonban

hangsúlyozta, szerencsére az elmúlt évek
tapasztalatai alapján, a város nem tarto-
zik a fertõzött kategóriába, egyre kevesebb
a parlagfüves terület. Bíznak benne, hogy
ez idén sem lesz másként, hiszen július
elsejétõl már ellenõriznek a felügyelet
munkatársai.

A polgármesteri hivatal megbízásából
a közterületeken és az önkormányzati tu-
lajdonban lévõ ingatlanokon a NYÍRVV
Nonprofit Kft. végzi a parlagfû irtását, il-
letve a gyommentesítést.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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KÖSZÖNTÖTTÉK A
KÖZTISZTVISELÕKET

Nyíregyházán több száz köztisztviselõ
dolgozik azért, hogy a városban minden
a szabályoknak megfelelõen mûködjön.
Minden évben a Köztisztviselõk Napján
köszönik meg a munkájukat.

– A köztisztviselõk az egyik legnehe-
zebb munkát végzik, az emberek ügyes-
bajos dolgaival foglalkoznak nap mint nap.
Ez az egyik legnehezebb, de a legszebb
feladat is. A városban járva sok új dolgot
látunk, ezek mögött mindig ott van az ön-
kormányzat és annak a sok dolgozója.
Ezek általában több osztály komplex
együttmûködését jelentik a háttérbõl és
fontos, hogy ezt elismerjük. Ilyen módon
is éreztetni szeretnénk, hogy mennyire fon-
tos az õ tevékenységük az egész város
közössége számára és biztatjuk õket, hogy
továbbra is ilyen lelkesedéssel és kitartás-
sal végezzék a feladataikat – mondta el 
dr. Kovács Ferenc polgármester.

A Köztisztviselõk Napján átadták a Ki-
váló Köztisztviselõi Munkáért – Májerszky
Béla-díjat. Az elismerés annak adomá-
nyozható, aki munkáját pontosan, felelõs-

séggel, megbízhatóan végzi, és akinek te-
vékenységében érzékelhetõ a közigazga-
tási tevékenység színvonalának, hatékony-
ságának fokozására való törekvés. Ebben
az évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyûlése  dr. Grósz Péternek, az igaz-
gatási osztály osztályvezetõjének adomá-
nyozta az elismerést (képünkön).

A díj mellett megköszönték azoknak a
munkáját is, akik 10, 15, 20, 25 vagy 30
éve dolgoznak folyamatosan a Polgármes-
teri Hivatalban, vagy annak jogelõdjénél.

(Szerzõ: Kanócz Rita)
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FUCSOVICS-SÉRÜLÉS
A legjobb magyar férfi teniszezõ,

Fucsovics Márton sérülést szenvedett
a hallei verseny elsõ fordulójában, s
öt helyet rontva jelenleg az 50. az ATP
rangsorában. Az MRI-vizsgálatok sze-
rint nem olyan komoly a sérülése, mint
elsõre tûnt, de így is kérdéses, rajthoz
állhat-e Wimbledonban. A nyíregyhá-
zi teniszezõ tavasszal remek formában
játszott, több tornán is sikerrel szere-
pelt. Május 26-án megnyerte a genfi
salakpályás viadalt, így Taróczy Balázs
1982-es hilversumi sikere után elsõ
magyarként gyõzött ATP-torna döntõ-
jében.

BAJNOK ATLÉTÁK
A hétvégén rendezték az Atlétikai Or-

szágos Bajnokságot. A Nyíregyházi Sport-
centrum több versenyzõje is esélyesként
állt rajthoz, és nem is okoztak csalódást.
Férfi magasugrásban favoritnak számított
Bakosi Péter, és 215 cm-ig nem is ron-
tott. Végül harmadik kísérletre a 218 cm
is sikerült, és bajnok lett. Férfi diszkosz-
vetésben Szikszai Róbert a negyedik so-
rozatban elért 62,47 méteres dobásával
gyõzött. Nõi diszkoszvetésben Kerekes
Dóra, 800 méteren Osváth Krisztina
ezüstérmes lett, míg Tasi T. Dávid 400
méteren, Leveleki Bence hármasugrás-
ban végzett a harmadik helyen.

ALAKULÓ RÖPIS KERET
Nem panaszkodhat a Fatum Nyír-

egyháza az elmúlt szezonra. A nõi röp-
labdások több érmet is szereztek, a klub
vezetése pedig folyamatosan tárgyal a
keret tagjaival. Az már korábban eldõlt,
hogy Kalotai Zsófia tanulmányai miatt
felhagy a röplabdával, Villám Lilla pe-
dig a Vasasba igazolt. Kotormán Réka
is távozik, õ az MTK-ban folytatja,
Kundrák Eszter pedig Miskolcra térhet
haza. Szerzõdést hosszabbított viszont
a klub Tóth Fruzsinával, Szabó Lilivel
és Inneh-Varga Elizabet is marad a
Fatumnál.

GYÕZELEM LOWICZBAN
A lengyelországi Lowiczban 13. al-

kalommal rendezték meg azt a korosz-
tályos nemzetközi atlétikai versenyt,
melyen a magyar válogatott színeiben
két nyíregyházi sportolónak is szorít-
hattunk. Szabó Hunor – a Kodály Zol-
tán iskola tanulója – 1000 méteres sík-
futásban állt rajthoz, és azok után, hogy
idehaza mezei futásban és 600 méte-
ren is diákolimpiai bajnok lett, a ran-
gos mezõnyben sem talált legyõzõre.
Cseh Attila – a Zelk Zoltán iskola diák-
ja – is az elsõ helyen végzett, õ kislab-
dahajításban szerzett aranyérmet!

KISPÁLYA UTÁN STRANDFOCI
Befejezõdött a Városi Kispályás Labda-

rúgó Bajnokság. Júliustól a strandfocié a
fõszerep, ismét országos versenyt rendez-
nek Sóstón.

120 csapat vett részt az idei kispályás
bajnokságban. Folyamatosan rendezték a ta-
lálkozókat a Városi Stadion salakpályáin,
pénteken pedig befejezõdött a szezon. 11
csoportban játszottak az együttesek, az öreg-
fiúknál három csoportot is kialakítottak. Szü-
letett egy kiemelkedõ eredmény is, a T-Forg
Trans együttese ugyanis az „A” csoport mel-
lett az Old Boys elsõ osztályt is megnyerte.

Július 10-éig lehet nevezni a következõ
idényre, 12 új gárda már jelezte indulási
szándékát, és visszalépések miatt 125–130
csapat vehet részt a következõ bajnokság-
ban. Örömteli, hogy sok fiatal gárda is in-
dul, középiskolai csapatok, baráti társasá-
gok is neveztek. Július végén pedig a strand-
focié a fõszerep. Július 19–22. között a sós-
tói strand lesz a helyszíne a hagyományos
Fatum Property Kupának, melyre az ország
különbözõ pontjairól 44 gárda nevezett –
köztük négy nõi együttes is. Két hét alatt
betelt a létszám, ez is jelzi, hogy a rendez-
vény és a strandfoci is egyre népszerûbb.

Nagy csatákat hozott a kispályás bajnokság

ÚJ JÁTÉKOSOK A SZPARIBAN
Az elmúlt hetekben folyamatosan tár-

gyalt a Nyíregyháza Spartacus vezetése já-
tékosokkal, és több labdarúgóval megál-
lapodást kötött, így a következõ szezon-
ban a Szpariban futballoznak.

Gulyás Mátéval 2020-ig szóló megálla-
podást kötött a klub. A Vác FC-tõl érkezõ
védekezõ középpályás az elmúlt idényben
34 bajnoki meccsen szerepelt, mindig kez-
dõként. Négy gólt szerzett, és a magyar
mezõny egyik legkeményebb játékosának
tartják. Volt a Pécs és az Újpest labdarúgó-
ja is, de rövid ideig Ausztriában is légiós-
kodott.

Fadgyas Tamás az MTK-tól igazolt Nyír-
egyházára. A 22 éves kapussal mindenben
megállapodott a Spartacus, így a követke-
zõ idényben a Szpari játékosa lesz, 2+1
éves szerzõdést kötöttek a felek. A hálóõr
a kék-fehéreknél nevelkedett, és az elmúlt
idényben hétszer volt kezdõ a fõvárosiak-
nál.

Nagy József a jobb oldalon és középen
vethetõ be védõként. A rutinos játékos a
Pécs együttesében játszott éveken keresz-
tül az élvonalban, de futballozott a Ferenc-
városban, Kecskeméten, az ETO-ban és
Mezõkövesden is. Az õ szerzõdése július
1-jétõl él, és két évre szól.

Gyurján Bence a szabolcsi megyeszék-
helyen született, és itt kezdte labdarúgó pá-
lyafutását. 15 évesen került Szombathely-
re, a Haladás színeiben mutatkozott be az
NB I-ben. 2015–2017 között a Gyirmót
együttesében játszott és azok után, hogy
megnyerték az NB II-es bajnokságot, rend-
szeresen játszott az élvonalban, legutóbb
pedig a Békéscsaba futballistája volt a 26
éves középpályás. Az elmúlt idényben 26
meccsen 3 gólt szerzett.

Zalaegerszegrõl érkezett Nagy Tamás. A
belsõ védõ 2011–2015 között 59 meccset

játszott az élvonalban, majd Pápáról iga-
zolt a ZTE-hez. Az elmúlt bajnoki idény-
ben 25 mérkõzésen lépett pályára.

Polényi Gábor is Zalaegerszegrõl tért
vissza, a szélsõ védõ tagja volt a 2014-es
nyíregyházi bajnokcsapatnak, majd a Va-
sashoz igazolt. Futballozott azóta Siófokon,
a Mezõkövesd színeiben pedig az élvonal-
ban is játszott. A legutóbbi idényben a ZTE
alapembere volt, 24 meccsen kezdett az
NB II-ben. A labdarúgó július 1-jétõl a Nyír-
egyháza játékosa.

Két fiatal, saját nevelésû labdarúgóval is
profi szerzõdést kötött a Nyíregyháza Spar-
tacus vezetése. Kulcsár Hunor az U19-es
csapatban futballozott eddig, de már be-
mutatkozott az elsõ csapatban is felkészü-
lési mérkõzésen, vele 3 éves kontraktust írt
alá a Szpari. Nagy Máté szintén a korosz-
tályos csapat tagja volt, de már edzõtábo-
rozott a felnõtt kerettel is. A fiatal hálóõr
megnyerte a hétvégén Szegeden rendezett
Kapusháborút, és a múlt héten kezdõdött
felkészülés során is az elsõ csapattal tré-
ningezett.

Nagy József (jobbra) Bozsik József veze-
tõedzõtõl vehette át a Szpari mezét

Június 28–július 1., csütörtök–vasárnap
Kossuth tér, Hübner Strandröplabda
Fesztivál
Június 29–július 1., péntek–vasárnap
Sóstó, Kossuth tér, Strandröplabda Or-
szágos Bajnokság

Július 1., vasárnap 18.00 Nyíregyháza
Spartacus–Dorog labdarúgó-mérkõzés
ismétlése
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ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Bambi: Körülbelül 3 éves, ivarta-
lanított, keverék szuka kutya, akit
egészen pici korában, alig pár he-
tesen találtak. Idegenekkel nehe-
zen barátkozik, de ha valakit a bi-
zalmába fogad, annak nagyon szó-

fogadó, pórázon szépen sétál.

Manna: Körülbelül 3 éves, ivar-
talanított, keverék szuka kutya,
aki már megtapasztalhatta a
gazdis életet, de sajnos vissza-
került Állatotthonunkba. Kicsit
félénk, de nagyon ragaszkodó,
barátságos természetû kamasz,
aki nagyon jó jelzõtulajdonságokkal rendelkezik.

Pénteken megnyílt, szombattól, a Múzeumok Éjsza-
kájától – a múzeum 18 órakor nyitotta kapuit, és haj-
nali 2-ig várta egyedülálló programokkal a látogatókat
– pedig már a nagyközönség is találkozhat a Munkácsy
50 kiállítás 30 képével a Jósa András Múzeumban.

A Seuso-kincsek után újabb attrakciós kiállítás nyílt a
Jósa András Múzeumban. Az akkori 21 ezernél is több
látogatót vélhetõen meghaladja a Munkácsy-kiállítás, hi-
szen ez alkalommal három hónapnál is több idõ áll a
vendégek rendelkezésére. Most 30, augusztus végén
pedig újabb 20 kép kerül a kiállítótermekbe. Dr. Kovács
Ferenc polgármester a megnyitón utalt arra, hogy a vá-
rosvezetés szándéka szerint Nyíregyháza hazánk egyik
kulturális fellegvára lehet. Mindehhez alapot adnak az
infrastrukturális fejlesztések, amelyek jelenleg is zajla-

nak a Kállay Kúriában, a Sóstói Múzeumfaluban és töb-
bek között a Szabadtéri Színpad körül is.

– Az infrastruktúra az én értelmezésemben szüksé-
ges lehetõséget ad, de önmagában még senkinek sem
élmény, sokszor még annak sem, aki dolgozik ezen. A
közönségnek, a látogatóknak éppen ezért olyan kiállí-
tások kellenek, mint például a Munkácsy. Ezek jelentik
ugyanis az igazi élményt, mi pedig ehhez minden felté-
telt biztosítunk – nyilatkozta a polgármester.

Egyórás tárlatvezetésen vehetnek részt a kiállítás re-
gisztrált látogatói, de anélkül is bárki megtekintheti a
bemutatót, így viszont számolni kell a várakozási idõ-
vel. A mûvészeti díjnak is nevet adó Munkácsy Mihály
kiállítása október 14-éig tart nyitva a Jósa András Múze-
umban.

MEGNYÍLT A MUNKÁCSY 50!

MÛSORRAL EMLÉKEZÜNK
A DÍSZPOLGÁRRA

Múlt heti számunkban tettük közzé az életének 88.
évében elhunyt dr. Dohanics Sándor nekrológját. Ter-
mészetesen az csak egy rövid, részben szubjektív
emlékezés lehetett a kiváló sebész fõorvosra, a teljes-
ség igénye nélkül. Ám a Nyíregyházi Televízió koráb-
ban készített róla egy portréfilmet, így annak ismétlé-
sével is szeretnénk tisztelegni elõtte és életmûve elõtt.
A Vetítõ címû mûsorban lát-
hatják a sorozat róla szóló da-
rabját. Sugárzási idõpontok:
hétfõ 19.30, kedd 8.00 és
21.30.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olvasó-
kör találkozója – Móricz Zsigmond születésének 139. évfor-
dulója jegyében – június 29-én 16.00 órától a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Téma: Néprajzi elemek szépirodalmivá
lényegülése Móricz Zsigmond novelláiban. Elõadó: dr.
Dámné dr. Rácz Magdolna irodalomtörténész. Körvezetõk:
dr. Bihari Albertné, Csabai László.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: június 30-án 10.00: Babaangol. Július 7-én
9.30–12.30: Tojástartóból egyéni fantázia alapján díszek ké-
szítése.

VÁROSMAJORI NAP június 30-án 11.00 órától a Város-
majori Mûvelõdési Házban. Közremûködik: a Nyírség Tir-
pák Népzenei Együttes, az Örökzöld Nyugdíjas Egyesület, a
VMH színjátszó klubja, a Long Dusty Road együttes, a
carPEDIGnem zenekar. Kísérõrendezvény a délelõtt folyamán:
a Cukorbetegekért Klub ingyenes vércukorszint-mérése. 18.00
órától: a Kaland Old Rock retrókoncertje az udvaron (belé-
põjegyes; esõnap: július 1.). Információ: 42/434-002,
www.vacimuv.hu.

BORBÁNYA-GÓLBÁNYA június 30-án 8.00 órától a Petõ-
fi Sándor Általános Iskolában. Kispályás focibajnokság a Bor-
bányai Mûvelõdési Ház és a Petõfi DSE közös szervezésé-
ben. Nevezés: Borbányai Mûvelõdési Ház (Margaretta u. 50.).

JÓ ESTÉT NYÁR, JÓ ESTÉT BORBÁNYA! Nyárköszöntõ
batyus udvari bál június 30-án 15.00–21.00 óráig a Borbá-
nyai Mûvelõdési Házban. Zenél: Balogh Misi. Programok:
kenyérlángos-kóstoló, meccsnézés, sörcsap. A rendezvény in-
gyenes!

SURRANÓ ÉS BREKKENÕ. A Burattino Bábszínház elõ-
adása: június 30-án 16.00: Surranó és Brekkenõ. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

KIÁLLÍTÁS. Felhõtlen száraz idõk – Nagy Otília festõmû-
vész kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában és a Pál Gyu-
la Teremben. Megnyitó: július 5-én 17.30-tól, a galériában.
Megtekinthetõ: augusztus 11-éig. A megnyitó ünnepség in-
gyenes és nyilvános!

INFORMATIKAI KÉPZÉS. 35 órás, térítésmentes alapfokú
informatikai képzés indul 16–65 éves korosztály részére a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban (Nyíregy-
háza, Szabadság tér 2.). IKER1 – július 9–20-áig. Jelentkezni
lehet a könyvtár olvasótermében.

WELLNESST IS NYERHETNEK
A VÉRADÓK

Nyáron a nagy meleg és a szabadságolások miatt
csökken a véradói aktivitás, ezért döntött úgy a Ma-
gyar Vöröskereszt, hogy június 18. és szeptember 2.
között kampányt indít. Mindenki, aki vért ad, egy sze-
mélyre szabott köszönõkártyát kap, amely egyben
nyereményszelvény is. Akik feltöltik a kártyán szereplõ
kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon,
értékes heti és havi nyereményre pályázhatnak, sõt, a
kampány végén egy fõdíj is gazdára talál.

Fõdíj: nagyképernyõs televízió. Havi nyeremény: ha-
vonta egy fõ egy 2 személyre szóló 3 nap/2 éjszakás
exkluzív wellness élménycsomagot nyerhet. Heti nye-
remény: hetente egy szerencsés nyertes egy véradó él-
ménycsomagot nyer, amely az alábbiakat tartalmazza:
Budapest Park koncert, borkóstoló, reptérbelépõ.

BÉLYEGET ADOTT KI A MAGYAR POSTA A
MÚZEUM SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

Bélyeget adott ki a Magyar Posta az idén 150 éves
Jósa András Múzeum tiszteletére. A bélyeg pénteken,
június 29-én került forgalomba, bármelyik magyar pos-
tahivatalban kapható. Ezt kedden délelõtt sajtótájékoz-
tatón jelentették be. Nyíregyházi közintézmény még
soha nem szerepelt bélyegen. A szakértõk azt mond-
ják, kiváló ingyen reklám ez a múzeumnak.

NYÁRI TÁBOROK
Kertvárosi kézmûves tábor
Turnusok: III. 2018. július 2–6., Kertvárosi Közössé-

gi Ház (Nyíregyháza, Prága utca 7.). Információ: 42/
342-213, kertvaros@ vacimuv.hu.

Borbányai kézmûves tábor
Turnusok: II. 2018. július 2–6., Borbányai Mûvelõ-

dési Ház (Nyíregyháza, Margaretta utca 50.). Informá-
ció: 20/350-9186, 42/491-295, borbanya@ vacimuv.hu.

Nyári tábor a Butykai Mûvelõdési Házban
Turnusok: II. 2018. július 2–6. III. 2018. július 30. –

augusztus 3., Butykai Mûvelõdési Ház (Benkõ I. u. 1.).
Információ: 42/726-045, butyka@vacimuv.hu.

Jósavárosi nyári tábor
Turnusok: I. 2018. július 2–6. II. 2018. július 9–13.

III. 2018. július 16–20., Jósavárosi Mûvelõdési Ház
(Nyíregyháza, Ungvár sétány 33.). Információ: 42/448-
005, 30/196-5685, josavaros@vacimuv.hu.

Az Alvégesi Mûvelõdési Ház nyári kézmûves tá-
borai

Turnusok: I. 2018. július 23–27. II. 2018. július 30.
– augusztus 3., Alvégesi Mûvelõdési Ház (Nyíregyhá-
za, Honvéd u. 41.). Információ: 42/462-400, 20/396-
4949, alvegesi@ vacimuv.hu.

Dohanics László, dr. Kovács Ferenc, dr. Rémiás Tibor
és Hedrich Béla

Boros Judit mûvészettörténész tartott pénteken tárlatve-
zetést a múzeumban
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A MUNKÁCSY-KÉPEK BEMUTATÓJA „AZ UTÓBBI ÉVEK
LEGNAGYOBB KULTURSZENZÁCIÓJA LESZ NYÍREGYHÁZÁN”

Munkácsy Mihály képei 1926 májusában is izgalom-
ba hozták a várost! Történt ugyanis, hogy a budapesti
Ernst Múzeum áprilisi kiállítását követõen egy országos
körútra vitték a Krisztus trilógia két képét. A Krisztus Pi-
látus elõtt és A Kálvárián (késõbb Golgota) címû festmé-
nyekrõl van szó, pontosabban azok elõtanulmányairól,
amelyek a világhíressé lett alkotásokhoz képest mint-
egy fele méretû képek és „féléletnagyságban megfestett
alakokkal a végsõ megoldást” mutatják be.

Kállay Tamás nemzetgyûlési képviselõnek volt köszön-
hetõ, hogy e két remekmûvet Budapesten, majd a vidé-
ki városok közül elsõként városunkban kiállíthatták. A
Nyírvidék így biztatta olvasóit: „Miután olyan ritka al-
kalom került így a nyíregyháziak elé a két Munkácsy-
kép megtekintésének lehetõségével, amilyen talán töb-
bé vissza sem tér az életben, mindenki használja fel ezt
a két napot és merüljön el a két vallásos kép szemléleté-
nek áhítatába”, valamint „nyerjen tõle lelki vigaszt és
emelkedést a nézõ a Megváltó tragédiájának megindító
szemléletétõl”.

A festményeket a városháza dísztermében tekinthet-
ték meg az érdeklõdõk. Erre elsõként május 23-án, pün-
kösd elsõ napján nyílt lehetõség, amikor dr. Lázár Béla,
Munkácsy egykori párizsi titkára és életrajzírója nyitot-
ta meg a kiállítást, amely végül négy napon át fogadta a
látogatókat. Érdekes szenzációként közölte a Nyírvidék,
hogy a város tárgyalásokba kezdett a képek tulajdono-

sával azok megvásárlásáról. Ezt Lázár is közölte vissza-
emlékezésében: „Mivel Pesten nem akadt vevõje, Kállay
Tamás Nyíregyházán próbálkozott vele”. A Kálvárián
címû képet még az evangélikus templomba is elvitték,
ahol az istentiszteleten részt vevõk is megszemlélhet-
ték. A tirpák gazdák mozgalmat indítottak, hogy a képet
vásárolják meg az egyházuk számára, míg a másik kép
megszerzéséért pedig a város tegyen lépéseket. Sajnos
mindkét vállalkozás sikertelen maradt, így Nyíregyháza
nem került be a „világhírû kincseket rejtõ városok közé”.


