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VIDOR.
Már csak tízet kell
aludnunk, s megismer-
hetjük az idei VIDOR
Fesztivál színházi
programját.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK A RENDÕRSÉGTÕL
A nyári szünidõre és a vakációra tekintettel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rend-

õr-fõkapitányság ismét felhívja a lakosok figyelmét a lopások, betörések megelõzésé-
re. Azt tanácsolják, hogy ha többnapos utazást tervezünk, ne hangoztassuk környeze-
tünkben, hisz ezzel felhívhatjuk a figyelmet magunkra. A szemfüles betörõk alig vár-
ják, hogy tudomást szerezzenek olyan lakásról, ami több napig üresen áll. A mecha-
nikai védelmet lehetõség szerint egészítsük ki elektronikai jelzõrendszerek beszerelé-
sével, melyeknek a feladata nem a betörések tényleges fizikai megakadályozása, ha-
nem azok észlelése, jelzése! Elutazásunk elõtt pedig érdemes felvenni a kapcsolatot a
helyi polgárõr szervezettel és a betörés megelõzése érdekében tájékoztatni õket arról,
hogy mely idõszakban lesz lakatlan otthonunk. Betörés észlelése esetén haladéktala-
nul értesítsék a rendõrséget a 112-es központi segélyhívószámon és érkezésükig a
helyszínt hagyják érintetlenül, abban az állapotában, ahogy rátaláltak!

DIPLOMÁS MOSOLYOK

Június 30-án délelõtt tartották a Nyíregyházi Egyetemen a diplomaátadó ünnepséget, amelynek
kezdetére teljesen megtelt az épület Kodály terme. A szemeszter végén 354-en vehették kézbe
okleveleiket. Az eseményen a jelenlévõk számára beszámoltak a tanév eredményeirõl, majd
díjak átadására is sor került.

OLCSÓBB JOGOSÍTVÁNY, GYORSULÓ ÜGYINTÉZÉS
Több új jogszabály is érvénybe lépett július elsejé-

tõl, melyek számos területen érintik a mindennapjain-
kat. Gyorsulhatnak a bírósági ügyek, támogatják a fia-
talok vezetõi jogosítványának megszerzését. Ezek mel-
lett a NAV bizonyos esetekben online számlát kér, de
az utazási irodák ügyfeleit is jobban védik a jogsza-
bályok.

Az eddigiekhez képest jóval gyorsabban pontot le-
het tenni a bírósági ügyek végére az új büntetõeljá-
rási törvénynek köszönhetõen. A legfontosabb válto-
zás egy eddig ismeretlen, „egyezség” nevû lehetõ-
ség megjelenése, amelynek lényege, hogy már az elsõ
ülésen ítélet születhet, amennyiben a vádlott beismeri
bûnösségét és elfogadja az ügyész által felajánlott
alkut.

OLCSÓBB JOGOSÍTVÁNY
Jelentõs pénzügyi terhet vesz le a tinik és szüleik vál-

láról a kormány ugyancsak július elsejétõl. Az állam
ugyanis megtéríti a KRESZ-tanfolyam és -vizsga díját a
20 évnél fiatalabbak részére 25 ezer forintos értékhatá-
rig. Ez az intézkedés közel 50 ezer vezetni vágyót érint-
het, és az általánosnak mondható, B kategóriás jogosít-
ványhoz szükséges KRESZ-papírok megszerzését teljes
egészében fedezheti.

FIGYEL A NAV
Folytatódik az adózás terén korábban meghirdetett

digitalizáció, amelynek legújabb állomása a cégeket érin-
ti. A NAV-számlabekötési kötelezettség élesedését köve-
tõen az adóhatóság valós idõben láthatja majd a legalább
100 ezer forintos áfát tartalmazó számlák adatait. A ter-

vek szerint az új szabályozásnak a legfontosabb hoza-
déka a cégek tehermentesítése lesz, és a remények sze-
rint jelentõsen növelni fogja majd a fegyelmet és az ál-
lamkassza bevételeit is.

BIZTONSÁGOSABB UTAZÁSOK
A nyár további részében már az utazási irodák ügyfe-

leit is jobban védik majd a jogszabályok. Amennyiben a
szervezõ cég nem teljesíti maradéktalanul a szerzõdés-
ben foglaltakat, nagyobb mozgásterük lesz a károsultak-
nak, fõként anyagi jellegû érdekeik érvényesítésében. A
korábban megkezdett bürokráciacsökkentést is elõsegí-
tik elsejétõl, ugyanis bizonyos feltételek teljesülése ese-
tén bármely cég számára elérhetõvé válik az egyszerûsí-
tett végelszámolás lehetõsége.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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KONCERTEZETT A DALÁRDA
A Nyíregyházi Lengyel-Magyar Da-

lárda nagysikerû ünnepi koncertet
adott a mádi református templomban.
A kórus hölgy tagjai fehér rózsát kap-
tak, a férfiak pedig az egyházközség
pincéjébõl a „hegy levébõl” vihettek
haza ajándékba.

TÁBOR BORBÁNYÁN
A Váci Mihály Kulturális Központ

fenntartása alatt mûködõ Borbányai
Mûvelõdési Ház nyári táborainak I. tur-
nusában különféle kézmûves techni-
kákkal ismerkedtek meg az alsó tago-
zatos résztvevõk. Az alkotómunka mel-
lett ugrálóvár is várta a gyerekeket.

KALAND OLD ROCK
A Városmajori Nap záróeseménye-

ként nagysikerû, kétórás retró koncer-
tet adott a Kaland Old Rock együttes
Koczka Adrienn énekes közremûködé-
sével. Az est folyamán elhangoztak
külföldi és hazai slágerek is, a közön-
ség nagy örömére.

BORBÁNYA-GÓLBÁNYA
A Borbányai Mûvelõdési Ház és a

Petõfi DSE kispályás focibajnokságot
szervezett a Petõfi Sándor Általános
Iskolában. A labdarúgótornán idén hét
csapat mérte össze erejét. Borbánya
idei „világbajnoka” a nyíregyházi For-
te csapat lett. 

IRODALMI KÖR
A Városmajori Mûvelõdési Házban

tartotta zárófoglalkozását a városszer-
te egyre több tagot vonzó és egyre
népszerûbb  olvasóklub, a Jósavárosi
Irodalmi Kör. Az irodalombarátok kö-
zösségét Vaskóné dr. Süle Ilona irá-
nyítja.

GÓLYÁT MENTETTEK
Kis gólyát mentettek a nyíregyházi

hivatásos tûzoltók Nyíregyházán, ahol
a Kertvárosban, az Írisz utcában egy
fészek oldalán lógott a gilice. A tûzol-
tók gépezetes tolólétrán keresztül ér-
ték el a fészket, majd az állatvédõk-
nek átadták a meggyengült madarat.

ÚJ IGAZGATÓ
Július másodikától Szentpéteri Fe-

renc tölti be az Electrolux nyíregyházi
hûtõszekrénygyár igazgatói pozícióját.
A szakember Alessio Bonfantit váltja,
aki a cégcsoporton belül az európai
hûtõszekrénygyártás programvezetõ-
jeként folytatja karrierjét.

BÖLÉNY SZÜLETETT
Újabb jövevényt hozott – a kisele-

fánt és a makik után – a gólya a Nyír-
egyházi Állatparkba. Kedd reggelre
amerikai bölény született a méltán hí-
res parkban. A jövevény az Amerika
élõvilágát bemutató kifutórendszerben
tekinthetõ meg.

FORGALMIREND-VÁLTO-
ZÁSOK NYÍREGYHÁZÁN

VÁLTOZÁS A SZENNYVÍZ
BEGYÛJTÉSÉNÉL

A nem közmûvel összegyûjtött háztar-
tási szennyvíz begyûjtésére, szállítására
még most is van igény térségünkben, de
az elszállítandó mennyiség a szennyvíz-
hálózatra való rácsatlakozásokkal folya-
matosan csökken.

Vannak olyan ingatlanok, ahol még most
is aknákban gyûjtik a szennyvizet – a ház-
tartási tárolók általában 5–10 köbmétere-
sek. Eddig a szennyvizek tengelyen törté-
nõ elszállítását tartályos gépjármûvekkel
a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. látta
el, azonban július elsejétõl – Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyûlésének határo-
zata alapján – már a NYÍRVV Nonprofit
Kft.-hez kell a szállítással kapcsolatos be-
jelentéseiket megtenniük az érintetteknek.
A begyûjtött szennyvizet azonban tovább-
ra is a NYÍRSÉGVÍZ kezeli majd.

Szabó Edina, a társaság sajtóreferense
elmondta, a szállítással kapcsolatos beje-
lentéseiket az érintettek telefonon a 42/
548-482-es vagy a 30/696-1859-es szá-

mon tehetik meg hétfõtõl csütörtökig 7.30-
tól 16 óráig, pénteken pedig 7.30-tól 13
óráig. Személyesen a NYÍRVV központi
telephelyén, a Tüzér utca 2–4. szám alatt
is lehet bejelentést tenni, hétfõtõl csütör-
tökig 7.30-tól 16 óráig, pénteken pedig
7.30-tól 13 óráig. Elektronikus úton is le-
het kérelmezni a begyûjtést, szállítást a
szennyviz@nyirvv.hu címen.

A szállítási feltételekben és díjakban
nem történik változás.

EZER HÁZTARTÁST ÉRINT

A tájékoztatás során megtudtuk, a vál-
tozás megközelítõleg 1000 háztartást érint,
ugyanis ennyien vannak, akik nincsenek
rácsatlakozva a szennyvízhálózatra. Ez
havonta mintegy 900 000 köbméternyi
szennyvíz elszállítását jelenti, aminek hoz-
závetõleg 20 százaléka közületi, míg 80
százaléka lakossági megrendelés.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Az utóbbi idõszakban több helyen is
megváltozott a forgalmi rend Nyíregyhá-
zán. Bordás Béla városgondnok segítségé-
vel összeszedtük, hogy merre nem érde-
mes megszokásból vezetniük a városla-
kóknak.

– A Belsõ körúton, a Hunyadi utca és a
Selyem utca közötti útszakaszt egyirányú-
sították, illetve a Selyem utca–Dózsa
György utca közötti szakaszt.

– A 36-os fõút átvezetõ szakaszán, az
Apáczai Csere János Általános Iskola elõtt,
az Erdõ soron se megállni, se várakozni
most már nem lehet.

– Egyirányúsították az Arany János ut-
cától a Kölcsey Ferenc utcát. A Kiss Ernõ
utcáról most már nem lehet az Arany Já-
nos utca felé kihajtani.

– Oroson a Platán, az Ezüstfenyõ és a
Tiszafa utcákat, amelyeket korábban leasz-
faltoztak, szintén egyirányúsították.
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HIDAK, BEVEZETÕ UTAK, NAGYKÖRÚT – A KÖZÚT IS DOLGOZIK
NYÍREGYHÁZÁN AZ ÖNKORMÁNYZATÉ MELLETT MÁS ÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTEK IS FUTNAK

 
Értetlenkedõ üzenet érkezett nemrégiben szerkesztõ-

ségünkhöz, melyben azt nehezményezték, hogy hetek óta
szûkebb lett a Tiszavasvári úti felüljáró közlekedésre szol-
gáló felülete, de munkást sehol nem látnak. Az észrevé-
tel pontosításra szorul, mert ez nem Nyíregyháza (az ön-
kormányzat) dolga, hanem a Közúté. Egyébként pedig
alapvetõen minden a tervezettek szerint halad – és nem
csak ezekben az útfelújítási programokban.

 
Kevesen vannak tisztában vele, de attól még tény: Nyír-

egyháza nem minden útja Nyíregyházáé. Mármint a ke-
zelés, fenntartás, felújítás szempontjából. A jelentõsebb
bevezetõ utak, azok hídjai (felüljárói) és például a Nagy-
körút is a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezében van. Õk
pedig minden tõlük telhetõt megtesznek, hogy állami és
uniós forrásból jó gazdái legyenek ezeknek a szakaszok-
nak. Ez a téli üzemeltetési idõszak után általában a ta-
vasszal induló rekonstrukcióknál érhetõ tetten, melybõl
az idén is van bõven.

EGYMILLIÁRDBÓL, HÉT HELYSZÍNEN
A Közútnak ugyanis létezik egy 2020-ig tartó útfelújítási

stratégiája a teljes megyére, melynél vastagon fogott ebben
az esztendõben a tervezõi ceruza a megyeszékhelynél is.
Ami konkrétan Nyíregyházát illeti: a hazai és TOP (uniós)
finanszírozású munkák mintegy 12,5 km hosszban, 1 milli-
árd forint értékben valósulnak meg 2018-ban.

A TISZAVASVÁRI ÚTI FELÜLJÁRÓ
Kezdjük azzal, ami az egyik leginkább szem elõtt (és

autókerék alatt) lévõ terület, a 36. számú Polgár–Nyíregy-
háza fõút rövid szakasza, ami a valóságban a Tiszavasvári
úti felüljáró. A Közút megyei igazgatója szerkesztõségünk-
nek azt mondta: a jogszabályi elõírások 10 évenkénti cik-
lusának megfelelõen 2017-ben is elvégeztették a Nyíregy-
háza–Záhony vasút fölötti híd fõ- és célvizsgálatát, mely-

nek keretében a szakértõk részletes dokumentációt állí-
tottak össze a híd aktuális állapotával kapcsolatosan. Mi-
vel nem volt tartható biztonsági szempontból a helyzet,
ezért kellett a burkolatszûkítést elvégezni. – Ennek alap-
ján elsõ körben a 2x2 forgalmi sávos úton a hídszerkezet
felújításáig a belsõ forgalmi sávok szélessége 3,5 méterrõl
2,75 méterre, míg a külsõ forgalmi sávok szélessége 3,5
méterrõl 3 méterre változott, ám ez még a szabványon
belül van, csak korábban volt az átlagosnál szélesebb a
sáv. A felújítási munkák tervezett kezdése 2018. augusz-
tus elsõ hete, mellyel megtörténik a burkolatfelújítás –
mondta Csapó László.

JÖVÕRE KOMPLEXEBBEN
Ám ezzel nem ér véget a 40 éves híd rekonstrukciója,

mely komplexebb felújításának elõkészítésén folyamato-
san dolgoznak a Közút szakemberei. A tervezett beruhá-
zás során minden nyílásban a szélsõ 3-3 tartógerenda cse-
réje, valamint a szerkezet teljes felújítása várható, emel-
lett a csatlakozó útszakaszok távlati terveivel összhang-
ban szélesítés is szükséges, a gyalogosok és kerékpárosok

átvezetésének helybiztosítása érdekében. A munkálatok
idején a hídon az építés alatt minimum 2x1 forgalmi sá-
von haladhat majd a forgalom, valamint a kerékpáros- és
gyalogosforgalmat ettõl elválasztva biztosítják a szakem-
berek. – Jelenleg a tervezési versenyeztetési dokumentá-
ció összeállítása van folyamatban. A tervezõvel 2018 szep-
temberében köthetünk szerzõdést, a konkrét építési ter-
vek 2019 márciusára készülhetnek el. Ezt követõen a ki-
vitelezõ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni, mely 2019 májusára fejezõdhet be, utána ha-
ladéktalanul elindulnak a munkák, melyek várhatóan 2019
novemberére érhetnek véget – sorolta a terveket a megyei
igazgató.

A DEBRECENI ÚTI FELÜLJÁRÓ
A Debrecen felé közlekedõk érzékelhetik, hogy a hé-

ten az aszfaltmarással megkezdõdtek egy másik felüljá-
ró felújítási munkái is. Ez a Nagykörút szélén lévõ, hiva-

talosan a 4. számú Budapest–Debrecen–Záhony fõút 670
méteres szakasza. Itt a munkák befejezési határideje
2018. augusztus 10.

NYÍRJES ÉS NYÍRPAZONY FELÉ
Arról már korábban beszámoltunk, hogy a 49148. szá-

mú, Oros–Nyírjestanya bekötõ út közel 1,3 kilométerét
május közepére felújították, ennek megtörtént a mûszaki
átadása is. A 4. számú fõút másik szakaszán is történik
beavatkozás, mégpedig Záhony irányában, több ponton. A
várostáblától Nyírpazonyig tulajdonképpen elkészültek az
aszfaltozással, már a terelõvonalakat festik. Ezen túl – bár
ez már nem tartozik szorosan a megyeszékhelyhez – még
a kabalási keresztezõdéstõl is felújítanak egy nagyjából egy
kilométeres szakaszt a kishídig, valamint a Nyírtura másik
végétõl a 403-as csomópontjáig lévõ 650 métert.

NAGYKÖRÚTON A TÛZOLTÓSÁGIG
A Nagykörút jelentõs részét néhány esztendõvel ezelõtt

felújították, most újabb 1,3 km van soron. A Bethlen Gábor
utcától a Kossuth utcáig, azaz a nemrégiben átadott, meg-
nagyobbított áteresztõképességû Mezõ utcai csomóponttól

a tûzoltóságig. A befejezési határidõ hivatalosan ez év ok-
tóber közepe, de talán már szeptembertõl használható lesz.

A KÓRHÁZ ELÕTT
A 41. számú Nyíregyháza–Beregsurány elsõrendû fõ-

útnak is megújul egy rövidebb, belterületi szakasza. Bár
valóban néhány száz méterrõl van szó, azonban nagyon
fontosról, hiszen ez a valóságban a Bocskai utca kórház
elõtti területét érinti, a nagykörúti csomóponttól a Család
utcáig. Ha minden jól megy, ez is hamarosan elkezdõdik.

NYÍRSZÕLÕS FELÉ
S végül a legnagyobb, egybefüggõ beruházásnak a Nyír-

szõlõsben élõk, illetve a Kótaj és Buj térsége felé közleke-
dõk örülhetnek. A Területi és Településfejlesztési Operatív
Program keretein belül a 3822. sz. (hivatalosan Nyíregy-
háza–Kótaj) összekötõút 2+100-7+550 kilométerszelvé-
nyek közötti szakaszát újítják fel, tulajdonképpen a Nyu-
gati elkerülõ út majdan eddig nyújtózkodó csomópontjá-
ig. Ennek a felújítási munkának az úgynevezett verseny-
újranyitási eljárása folyamatban van.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÚJABB BERUHÁZÁSAI

Az önkormányzati és központi for-
rásból megvalósuló építkezések és re-
konstrukciók mellett (lásd folyamato-
san frissülõ híreinket a nyiregyhaza.hu
oldalon) a városnak megítélt, megpá-
lyázott uniós forrásokból is zajlanak
majd  építkezések. Ezúttal Örökös-
földön, Borbányán és a Kertvárosban
jelennek meg hamarosan a munkagé-
pek. Dr. Ulrich Attila alpolgármester a Nyíregyházi Tele-
víziónak elmondta, Örökösföldön a Törzs, a Szalag és a
Semmelweis utcákat aszfaltozzák, valamint járdát építe-
nek, és kerékpárosbaráttá is teszik a forgalmat. – A 41-es
és a 4-es fõút felé is nyitunk egy-egy lekanyarodó sávot,
illetve meg is hosszabbítjuk a forgalom gyorsítása érde-
kében. Július közepén kezdõdnek a munkák, amelyek
komolyabb közlekedési fennakadásokkal járnak majd.
A befejezés várható idõpontja a jövõ év tavasza. A kert-
városi Bottyán János és a borbányai Lujza utcákban a
burkolat felújítása, megerõsítése, irányhelyes kerékpá-
ros létesítmény kijelölése, a hiányzó járdaszakaszok ki-
építése és a meglévõ járdaszakaszok akadálymentesíté-
se valósul meg. A munkálatok a csapadékvíz-elvezetés
kiépítésével kezdõdnek, a Lujza utcán a célforgalom köz-
lekedése lesz megengedett az útszakaszon, a Bottyán
János utca becsatlakozó útjait pedig egyirányú forgalomra
korlátozzák. Ezeket a beruházásokat a tervek szerint még
idén befejezik. Az érintett városrészeken forgalomkorlá-
tozások lesznek, így az önkormányzat nevében az ott
lakók, az arra közlekedõk türelmét kérjük, s bízunk ben-
ne, hogy sokak örömére, kényelmére szolgálnak majd
ezek a fejlesztések is – fogalmazott az alpolgármester.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Jóval komfortosabban és biztonságosabban lehet mostantól megérkezni a városba Nyírpazony felõl

A két jelentõs felüljáró közül a Debreceni útin az aszfaltmarással már elkezdték a munkákat



A következõ idõszakban várják a fiatalok ötleteit a fal
színétõl kezdve a világításig, több témában. Olyan könyv-
tár-informatikai fejlesztést is terveznek közel 20 millió fo-
rint értékben, mely lehetõvé teszi az önkölcsönzõ rend-
szert, valamint elérhetõ lesz a hangos könyvterminál, és
megvalósulhat a látogatószámlálás is.

A pályázat megvalósításának végsõ határideje 2019
májusa, de az intézmény vezetése már most az Örökösföldi
Fiókkönyvtár megújítására keres pályázati lehetõséget.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

AKTUÁLIS

2018. JÚLIUS 6.4

KÖZÖSEN A KIÚTÉRT AZ INTEGRÁCIÓ JEGYÉBEN
TÖBBESZTENDÕS ÖNKORMÁNYZATI PROJEKT INDULT

Közösen a kiútért. Ezt a beszédes elnevezést kapta az
az önkormányzati projekt, melynek lényege a város le-
szakadó területein élõk integrációjának segítése és élet-
lehetõségeinek javítása. A négyéves program elsõ közös-
ségi napjait a héten tartották a Huszár és a Keleti lakóte-
lepeken élõknek.

Igazi közösségi, családi napot rendeztek múlt szerdán
délután a Dália utcán. A Huszár lakótelepen élõket az
esõs idõ sem riasztotta el az eseménytõl, melyet végül a
sportpálya helyett a tornateremben tartottak. Itt köszön-
tötte a fiatalokat-idõseket egyaránt Jászai Menyhért alpol-
gármester, aki szerint a projekt neve – Közösen a kiútért –
nagyon jól kifejezi az üzenetet, és azt, hogy mit szeretné-
nek elérni vele.

ERÕS SZÁNDÉK

– A mai partnerségi találkozónak is a lényege, hogy ne a
városházán üljünk fehér asztalok mellett és beszéljünk ar-
ról, hogyan tudnánk segíteni a nehéz sorsú embereknek,
hanem jöjjünk a helyszínre, vonjuk be õket. Itt vannak a
támogató csoport tagjai, azon szervezetek képviselõi, akik
a telepen tevékenykednek, akik közösen tesznek a kiútért.
És elhívtuk a telepen élõket, hogy beszélgessünk, együtt
töltsük a szabadidõnket és megismertessük velük a progra-
mot. Mert azt gondolom, hogy hiába erõs a városvezetés
szándéka, hogy javítsa a lakhatási feltételeket, életkörül-
ményeket, ez csak közösen fog sikerülni – fogalmazott a
Nyíregyházi Televíziónak Jászai Menyhért alpolgármester.

TÁMOGATÓ CSOPORT

A közel négyéves, 2021-ig tartó, uniós forrásból meg-
valósuló programnak számos eleme van. Ezek közül az
egyik, hogy ilyen napokat szerveznek a közösségfejlesz-
tés jegyében, mellyel erõsítik az ott élõk kohézióját. Eb-
ben és a célzott felzárkóztatásban mások mellett a folya-
matos szociális munka is jelen lesz. A projekt megvalósu-
lásában a konzorciumi partner Család- és Gyermekjóléti
Központ mellett egy tucatnyi civil szervezet és intézmény
képviseletébõl álló támogató csoport is segít. Ennek tagja
a Periféria Egyesület, mely partnerként az elsõ rendezvé-
nyeket szervezte. Az elnök szerint örültek az érintettek,
hogy megszólították õket.

POZITÍV VISSZAJELZÉS

– Az a tapasztalat, hogy eljöttek, élvezték, jól érezték
magukat, kicsik is, nagyok is megtalálták azokat a progra-
mokat, amelyek hozzájuk közel állnak. Várhatón a jövõ-
ben is lesznek majd hasonlóak, mind a két helyszínen.
Nagyon jólesett nekik, hogy résztvevõi lehettek a közös-
ségi napoknak – mondta kérdésünkre dr. Szoboszlai Kata-
lin, a Periféria Egyesület elnöke.

ÉREZZÉK MAGUKÉNAK

A rendezvényen elhangzott: az önkormányzat szerepe
ezen a területen a kezdeményezés és a finanszírozás, a
közremûködõké a megvalósítás, de a legfontosabb, hogy
a lakosok magukénak érezzék és részt vegyenek a prog-
ramokon. Szalanics Béláné például másfél évtizede lakik
a szegregátumban, és örül a lehetõségnek. Azt mondta:
nagyon meg van elégedve, hiszen korábban is volt már
kapcsolata a segítõ csoportok tagjaival, régóta ide jár, és a
gyerekei is jól érzik magukat az ilyen eseményeken.

SZÁMOS HASZNOS PROGRAMELEM

Ezen a szerda délutánon – amit megelõzött egy keddi,
a Keleti lakótelepen élõknek szánt hasonló program – já-
tékos sportversenyek, kézmûves foglalkozások és egész-
ségügyi szûrések várták a különbözõ korosztályokat. A
következõ idõszak tevékenységei között pedig például az
egészségügyi szemléletformálás, a bûnmegelõzési, élet-
vezetési és családtervezési tanácsadás, valamint a mun-
kaerõpiacra való beilleszkedés segítése is szerepel majd.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

MEGÚJUL A VÉCSEY UTCAI FIÓKKÖNYVTÁR
Az esztendõ elsõ napjaiban adtunk hírt arról, hogy száz-

milliós pályázatot nyert a Móricz Zsigmond könyvtár.
Ennek egyik eleme a központi könyvtár digitális fejlesz-
tése, illetve egy Kamasz Tér kialakítása, másodsorban a
Vécsey utcai Fiókkönyvtár teljes megújítása.

Négy megyei könyvtár, Kecskemét, Eger és Miskolc mel-
lett Nyíregyháza is pályázott és közel 120 millió forintot nyert
a Móricz Zsigmond könyvtár az Emberi Erõforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében a Könyvtári intézményrendszer
tanulást segítõ infrastrukturális fejlesztési projektje, mely a
„Könyvtár egy életen át” címet viseli. A fõ cél a digitális írás-
tudatlanság felszámolása, a kompetenciák fejlesztése. E pá-
lyázat nyomán újul meg teljes mértékben a Vécsey utcai Fi-
ókkönyvtár, melyet június elsõ hetében bezártak.

MODERN, XXI. SZÁZADI ÉPÜLET LESZ

– Körülbelül 22 és fél millió forint az építkezés része.
Amikor elkészül az épület – nyílászárócserétõl kezdve aka-
dálymentesített WC-n keresztül –, modern, XXI. századi
épületet kapunk új bútorokkal és új informatikai eszkö-
zökkel, melynek értéke körülbelül 8,2 millió forint lesz –
nyilatkozott a felújítás kapcsán a könyvtár igazgatója,
Tomasovszki Anita.

Ez a szép új épület vélhetõen augusztus végén, szep-
tember elején fogadja az olvasókat, sõt a remények sze-
rint megduplázódik a látogatottság. Egybefüggõ és variál-
ható teret alakítanak ki olvasói számítógépekkel, WiFi
kapcsolattal.

DIGITÁLIS LABORT IS KIALAKÍTANAK
– A közel 120 milliós pályázatból emellett a központi

könyvtárunkat is tudjuk fejleszteni. Digitális laborra közel
40 millió forint informatikai eszközbeszerzést tudunk
megvalósítani, valamint az olvasótermünkben kamasz te-
ret alakítunk ki a fiataloknak. A kamaszok igényeit szem
elõtt tartva egy olyan oktatási részt szeretnénk létrehozni,
mely az õ igényeiknek megfelel. Olyan modern informa-
tikai eszközökkel, melyek otthonra talán nem is vásárol-
hatóak meg – szólt az igazgatónõ.

MUNKÁRÓL AZ
ESÉLY CENTRUMBAN
A megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának

javítása érdekében tanácskoztak múlt csütörtökön a
Tiszavasvári úti Esély Centrumban. Borsod, Hajdú, Szol-
nok, Békés és Szabolcs megye mintegy 100 szakembere
a Közbeszerzési Törvény módosítását egyeztette. Buda-
pest és Pécs után az országban ez volt a harmadik, egy-
ben ezen témakörben az utolsó konzultáció.

 
Mint azt Balogh Zoltán, a START vezérigazgatója, a

Védett Szervezetek Országos Szövetségének elnöke szer-
kesztõségünknek elmondta, a törvénymódosítás számos
területen biztosíthat könnyítést részben az ajánlatkérõk-
nek, részben a védett munkahelyeknek.

  HIÁNYT IS ORVOSOLHAT

Fenntartott szerzõdések segítik azon gazdasági szerep-
lõk esélyegyenlõségét, ahol a megváltozott munkaképes-
ségûek, fogyatékosok és hátrányos helyzetû munkaválla-
lók létszáma eléri, vagy meghaladja a foglalkoztatotti lét-
szám 30 százalékát. A rendezvényen az EMMI és a Buda-
pest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs fõosztályá-
nak vezetõ szakemberei segítettek eligazodni a változá-
sokban, mely nemcsak a foglalkoztatás színvonalának ja-
vításán kíván segíteni, hanem néhány piaci hiányterület
gondjait is orvosolhatja.

  NYITOTTAK A TÁRGYALÁSRA

– A résztvevõk jelezték a konferencián, hogy készen
állnak olyan további tárgyalásokra, melyek során részben
az állammal – alapvetõen az Emberi Erõforrások Minisz-
tériumával –, részben a foglalkoztatást végzõ települések
önkormányzataival készüljenek olyan fenntartott szerzõ-
déstervezetek, program-elõirányzatok, melyek az érintett
település vagy térség megváltozott munkaképességûeknek
a foglalkoztatását tudja segíteni. A résztvevõk megfogal-
mazták azon igényüket, hogy a hasonló rendezvényeket
akár szélesebb körben is, önkormányzatok, közbeszerzé-
si ajánlatkérõk hatékonyabb bevonásával gyakrabban kel-
lene szervezni. Elhangzott az is, hogy az új kormányzati
munka kezdete során javaslattal élnek az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi fel-
zárkóztatásért felelõs államtitkára részére – foglalta össze
a történések lényegét lapunknak a házigazda nevében
Balogh Zoltán, a VSZOSZ elnöke, c. fõiskola docens.
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A SEMMELWEIS-NAP KITÜNTETETTJEI

1992 óta minden év július elsején megtartott ünnepnap a
magyar egészségügy napja, másik nevén a Semmelweis-nap.
Ebbõl az alkalomból múlt hét pénteken az önkormányzat,
ezen a héten pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház  is megköszönte az egész-
ségügyben dolgozók áldozatos munkáját.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság ünnepélyes kere-
tek között ismerte el az alapellátásban dolgozó orvosokat
és szakdolgozókat a Semmelweis-nap alkalmából a vá-
rosházán. 25 dolgozó kapott elismerést, 12 orvos és 13
szakdolgozó, illetve 3 fõ, aki részt vett az újraélesztésben.

Kitüntetettek: Orvosok: dr. Aczél Zoltán felnõtt házior-
vos, dr. Bujdosó Erika iskolaorvos, dr. Csatáry Aranka gyer-
mekorvos, dr. Csobánka Margit gyermekorvos, dr. Dankó
Zsuzsanna fogorvos, dr. Ésik Katalin felnõtt háziorvos, dr.
Gazdig Éva felnõtt háziorvos, dr. Karácsony Éva fogorvos,

dr. Komjáthy György gyermekorvos, dr. Orbán Gergely fel-
nõtt háziorvos, dr. Papp Irén iskolaorvos, dr. Rübl Mária
gyermekorvos. Iroda: Tamás Istvánné hivatalsegéd. Fogá-
szati röntgen: Bacskai Józsefné. Gyermekorvos asszisztens:
Benõné Kozma Éva, Kalla Márta. Felnõtt háziorvos asszisz-
tens: Barzó Mihályné, Pappné Szikszay Valéria, Reha
Mihályné. Fogászati asszisztens: Borók Istvánné, Bodnár
Tünde. Védõnõk: Hegedûs Zoltánné, Lakatos Jolán, Mol-
nár Aletta, Tolnainé Szikszay Valéria. Újraélesztés: Vatai Pál,
ifj. Fehér András, dr. Gerner László.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyete-
mi Oktatókórház a megyeházán tartotta Semmelweis-napi
ünnepségét, amelyen nemcsak díjakat, hanem többek kö-
zött fõorvosi és adjunktusi kinevezéseket is átadtak.

Kitüntetettek: dr. Benedek József, Benke Istvánné, dr.
Benkõ Viktória, Bodnár Tünde, Bíró Gábor, dr. Bíró Jó-
zsef, Bodnár Tünde, Ceglédi Ferenc, Csajbókné Boldizsár
Margit, dr. Guti Vjacseszlav, Hauserné dr. Szilágyi Csilla,

Hódiné Major Anikó, dr. Incze Judit, Jeremcsuk Andrea,
Kecskeméti Józsefné, Kovács Jánosné, Kozma Róbertné,
dr. Máté Szilvia, Miski Mária, dr. Nagy Ágota, Péter
Zoltánné, dr. Redella Edina, dr. Samu Dénes, dr. Sylvester
Zoltán, dr. Szabó Katalin, dr. Szabó Norbert, dr. Sztehney-
Nyák Mária, dr. Takács Gyöngyi, dr. Tokár Zsuzsanna, dr.
Tsorbatzoglou Alexis, Vass Edit, dr. Zádori Zoltán.

Fõorvosi kinevezettek: dr. Arany Ibolya, dr. Bakk Judit,
dr. Dóbus György, dr. Fülöp Erika, dr. Jadallah Amin, dr.
Kavalecz Fatime, dr. Molnár Balázs, dr. Nagy Ágnes Krisz-
tina, dr. Papp Katalin, dr. Pistai Miklós, dr. Szabó Zita Eri-
ka, dr. Szfárli Enikõ, dr. Szikszai János, dr. Szoták Judit,
dr. Tashter Yaaghoub, dr. Valasinyovszki Zsuzsa.

Adjunktusi kinevezettek: dr. Ágoston Lóránt, dr. Czirják
Krisztián, dr. Czurkó Sándor, dr. Domokos Nóra, dr. Elek
Emil, dr. Fekete Ágnes, dr. Gincsai Ildikó, dr. Klicsu Lász-
ló, dr. Pállfy Andrea, dr. Polocsányi Béla, dr. Szabó Kata-
lin, dr. Varga Marianna, dr. Vas Viktória.

ELISMERTÉK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKAT AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL ÉS A KÓRHÁZBAN IS

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdál-

kodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános
pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA
MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat
2018. július 9., illetve 2018. július 10. napján 9.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírás-
ban meghatározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szaka-
szában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér
1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varos-
haza. nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen
vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Közgyûlése
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PÁNIK A FEDÉLZETEN: „ZUHANNI” KEZDETT A REPÜLÕ

Az elmúlt napokban bejárta a világsajtót a hír, hogy
június 24-én kényszerleszállást hajtott végre egy magyar
utasokkal teli repülõgép Törökországban, miután – az
eddigi információk szerint – berepedt a pilótafülke szél-
védõje. A megsérült gépen rajta volt kolléganõnk is, aki a
tengerparti élmények helyett, egyelõre, a gép zuhanása
alatt átélteket dolgozza fel. Mint mondja, akkor csak az
járt az eszében, hogy meg fognak halni, éppen ezért most
már – a szárazföldön, az irodában ülve – úgy érzi: újjá-
született...

– A több mint egyhetes nyaralást követõen, a repülõgé-
pünk menetrend szerint szállt fel június 24-én, vasárnap
délután 16:25-kor a törökországi Antalyából – kezdte az
emlékek felidézését Marincsák Ilona. – Körülbelül fél órát
tartózkodhattunk a levegõben, már a felhõk felett voltunk,
amikor éreztük, hogy valami baj lehet. A stewardessek
éppen szolgálták fel a szendvicseket és a vizet, amikor
észrevettem, hogy egy harmadik kinézett az ablakon, majd
rémült tekintettel behúzta a függönyt és beszaladt a piló-
tafülkébe. Ezt követõen két jelzõ pittyegést lehetett halla-
ni. Jeleztek a stewardesseknek, hogy baj van. Egybõl leül-
tek és bekapcsolták magukat, majd nem sokkal késõbb
közölték velünk, hogy technikai okok miatt a repülõ vissza-
fordul Antalyába és kényszerleszállást hajt végre...

„ELÕSZÖR DÖBBENT CSEND, MAJD SÍRÁS”

– Miután elmondták, hogy készüljünk fel, mert le fog-
nak esni az oxigénmaszkok, segítsünk egymásnak és min-

KOLLÉGÁNK IS RAJTA VOLT A TÖRÖKORSZÁGBÓL HAZAFELÉ TARTÓ, MEGSÉRÜLT GÉPEN

denki vegye majd fel, elõször döbbent csend volt, majd
pillanatok alatt pánikhangulat tört ki a közel 200 utas kö-
zött – folytatta Ilus. – Nagyon sok kisgyerek is volt a gé-
pen, õk sírtak, mert érezték szüleik félelmét. Ahogy meg-
kaptuk a figyelmeztetést, rögtön elkezdett rázkódni a re-
pülõ, azt éreztük, mintha hirtelen elkezdenénk zuhanni.
Örökkévalóságnak tûnt ez az idõszak, közben az járt az
eszemben, hogy biztosan meghalunk, de nem akartam el-
engedni, hogy túléljük. Sokan arról számolnak be, hogy
ilyenkor lepereg elõttük az életük, de én nem tudtam sem-
mire sem gondolni.

SOKAKNAK FÁJT A FEJE, ELMENT A HALLÁSA

– Sosem felejtem el, amikor a pilóta közölte velünk,
hogy öt perc múlva leszállunk Antalyába és a helyzet ko-
moly, de biztonságban le tudja vinni a gépet. Mivel hirte-
len landoltunk, a nyomáskülönbség miatt rengeteg em-
bernek elkezdett fájni a feje, voltak, akiknek órákig zúgott

várakoztunk a repülõtér egyik üres termináljában. Azt ígér-
ték, hogy hamarosan elindulunk Debrecenbe, mert jön
egy másik gép és megoldják a problémát, de ha esetleg
nem, akkor szállodába visznek minket. Egyikbõl sem lett
semmi. Órákig senki nem is szólt hozzánk, a repülõtéren
éjszakáztunk. Késõbb szóltak nekünk, hogy a helyi gyors-
étteremben vár minket egy menü, ahová háromóránként
újra visszatérhetünk. Rengeteg gyerek volt, õk aludni sem
tudtak, sokan a földön ültek. A kicsik kaptak néhány taka-
rót, de az sem jutott mindenkinek.

„HALÁLFÉLELMEM VOLT”

– A 13 óra hossza alatt, amíg a repülõtéren várakoztunk,
igazából semmilyen használható információt nem kaptunk.
Sokan kiabálták, hogy nem enni, hanem repülni akarnak
Magyarországra. Végül másnap reggel hét órakor elindul-
hattunk haza. Akkor volt érezhetõ az igazi pánik. Sokan
kérdezgették, hogy biztonságos-e, nem ugyanazzal me-
gyünk-e vissza. Az a két óra, amíg jöttünk haza, örökkéva-
lóságnak tûnt. Nagyon féltünk. Most már, hogy itthon va-
gyok, azt érzem, újjászülettem. A stewardessek és az itteni
utazási iroda is azt tanácsolta, hogy jelezzük a légitársaság
felé a kárigényünket. Megtettük és most egyelõre várunk.
Bár volt a gépen egy lány, aki azt mondta, hogy soha töb-
bet nem ül repülõre és utazni sem fog, csak maximum a
Balatonig, oda is kerékpárral, én remélem, hogy még látha-
tom a felhõket, mert bárhogyan is alakult, repülni élmény.

KÁRTÉRÍTÉSRE SZÁMÍTANAK

Levelünkkel megkerestük az érintett cseh légitársa-
ságot, szerettük volna megtudni, hogy valóban számít-
hatnak-e az utasok kártérítésre. Vladimira Dufkova saj-
tószóvivõ arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy
a kényszerleszállást technikai probléma okozta, a piló-
tafülke ablakának károsodása miatt döntött úgy a kapi-
tány, hogy visszatér az antalyai repülõtérre, ugyanis az
utasok és a személyzet biztonsága minden esetben el-
sõbbséget élvez. A kártérítéssel kapcsolatban konkrét
választ nem kaptunk, az Európai Parlament rendeleté-
re hivatkozott. Ebben az szerepel, hogy az utasok az
alábbi összegû kártérítést kaphatják: a) 250 EUR-t min-
den 1500 kilométeres vagy rövidebb repülõútra; b) 400
EUR-t minden 1500 kilométernél hosszabb közössé-
gen belüli repülõútra és minden egyéb, 1500 és 3500
kilométer közötti repülõútra; c) 600 EUR-t minden, az
a) és b) pontba nem sorolható repülõútra.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

a fülük. Nem tudtuk, hogy mi miért történt, csak a lando-
lás után láttuk, rengeteg mentõ, tûzoltó, rendõr fogad min-
ket a török reptéren.

„ÖRÜLJÜNK, HOGY ÉLÜNK”

– Hogy mit éreztem? Örültem, hogy élek. Mikor
földet értünk, még nem voltam teljesen biztos abban,
hogy nem történik baj. 10 percet még a repülõn kel-
lett maradnunk, akkor már döbbent csend volt. Le-
szálláskor csak az elsõ ajtót nyitották ki, akkor már
lehetett érezni, hogy pánikolnak az emberek. A ste-
wardessek is riadt arcot vágtak, annak ellenére, hogy
õket biztosan felkészítik munkájukból kifolyólag a
hasonló helyzetekre. Állítólag az egyik utas, mikor
elkezdett kérdezõsködni, õk annyit feleltek, örüljünk,
hogy élünk.

TÖBB SÉRÜLÉST IS LÁTTAK A GÉPEN

– Azt mondták nekünk, hogy a pilótafülke ablaka re-
pedt meg, de volt, aki látta, hogy a szárny is megsérült, és
nemhiába csak az elsõ ajtón engedtek le minket. Órákat

Fotó: illusztráció

Fotó: internet
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„Beteg Gyermekekért” Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.

Adószám: 19208354-1-15
Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék
Bejegyzô határozat száma: 00  PK 20580/1990/
Nyilvántartási szám: 15/01/0000010

Közhasznúsági melléklet 2017.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A szervezet tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységei az egészségmegôrzés, betegségmegelôzés,
gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás, ezen tevékenységekhez
szükséges eszközök, mûszerek beszerzése, koraszülöttek mentése, szállítása. Az alapítvány támogatja a
gyermekgyógyászat kereteibe tartozó tudományos üléseket, rendezvényeket.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Koraszülöttmentés
Közhasznú tevékenység megnevezése: Koraszülöttmentés
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó

közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI.Tv.26oc/I pontja szerinti egészségmegôrzés,
betegségmegelôzés

Közhasznú tevékenység célcsoportja: újszülött gyerekek
Közhasznú tevékenységbôl részesülôk

létszáma: 528

Közhasznú tevékenység fôbb eredményei

A „Beteg Gyermekekért” Alapítvány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében született súlyos állapotú kora-
szülöttek-újszülöttek mentését végzi. Ezen tevékenységhez fogyóeszközöket vásárolt, fedezte a mentés-
hez használt gépkocsik üzemeltetési költségeit, valamint a feladat ellátásában részt vevô mentôgépkocsi-
vezetôk, szakdolgozók és orvosok bérét.
Nagyértékû gépeket, felszereléseket is vásárol a kis betegek ellátásához.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Nincs adat megadva.

4. Vezetô tisztségviselôknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000 HUF) Elôzô idôszak Tárgyidôszak
Vezetô tisztségviselôk juttatása 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000 HUF) Elôzô idôszak Tárgyidôszak
B. Éves összes bevétel 46 077 51 140
ebbôl:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 4 072 3 530
D. Közszolgáltatási bevétel 2 560 8 189
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 39 445 39 421
H. Összes ráfordítás (kiadás) 42 643 50 104
ebbôl:
I. Személyi jellegû kiadás 14 1 950
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 42 643 50 104
K. Tárgyévi eredmény 3 434 1 036
L. A szervezet munkájában közremûködô közérdekû önkéntes tevékenységet végzô
személyek száma (a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelôen) (fô) 0 0

6. Erôforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen Nem Értéke

Erôforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft] X
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X X

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fô] X X

7. Kiegészítô melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett fôbb tevékenységek és programok bemutatása

Alapítványunk 2017. évben 528 esetben végzett súlyos állapotú koraszülöttek-újszülöttek mentését.  Ezen
tevékenységhez fogyóeszközöket vásárolt, valamint fedezte a mentéshez használt gépkocsik üzemeltetési
költségeit, illetve a feladat ellátásában részt vevô mentôgépkocsi-vezetôk, szakdolgozók és orvosok bérét.
5,7 millió forint értékben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórháza Jósa
András Oktatókórház gyermekosztálya részére az alábbi készülékeket vásárolta. 1 darab ultrahangos por-
lasztó berendezést légúti betegségben szenvedô gyermekek kezelésére, 1 darab ultrahangos vizsgálófejet
kardiológiai betegek vizsgálatához, 10 darab színes, falra rögzíthetô tévékészüléket – melyet 10 kórte-
remben helyeztünk el – a kórházban tartózkodó gyermekek komfortérzetének javítására, 1 darab
pulzoximétert súlyos állapotú veleszületett szívbeteg újszülöttek szûrésére, 10 darab légzésfigyelô készü-
léket csecsemôk észlelésére. 2,5 millió forint értékben tudományos gyûlések támogatása: 1. A Magyar
Gyermekorvosok Társasága Északkelet-Magyarországi Területi szervezetének 2017. évi (május 5-6.) tu-
dományos ülése, 2. 2017. május 4–6. között megrendezett kötelezô szinten tartó továbbképzési kong-
resszus, melyen 110 gyermekorvos szükséges továbbképzési lehetôségét biztosítottuk.

7.2. Támogatási programok bemutatása
Nincs adat felvéve a fejezethez.

ÁTADTÁK A KÉPZÕMÛVÉSZETI
ÖSZTÖNDÍJAKAT

Három nyíregyházi születésû alkotó nyer-
te a város idei képzõmûvészeti ösztöndíját,
melyet múlt héten adott át a városházán dr.
Ulrich Attila alpolgármester (balról a máso-
dik) Gabulya Márta keramikusnak, Balogh
Géza szobrász-festõmûvésznek (a kép jobb
szélén) és Boros György fotómûvésznek.

– Egy modern városban a kulturális élet
nem lehet meg anélkül, hogy a modern mû-
vészeti stílusokat, a modern mûvészeket
nem támogatja, ugyanis õk az érzékeny

lelküknél fogva olyan érdekes látásmóddal
rendelkeznek, ami egyfajta lenyomatot ad
a mai társadalmi helyzetrõl – fogalmazott
az ösztöndíjátadás kapcsán dr. Ulrich Atti-
la alpolgármester.

2019 augusztusában rendezik az idei
képzõmûvészeti ösztöndíjasok bemutatko-
zó tárlatát, de egymillió eurós pályázati si-
kerben bízva, mûvészek tervei nyomán
készül a város a Sóstói Múzeumfalu terü-
letén egy mûvésztelep megvalósítására.
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CÍMELLENÕRZÉS: KIMARADHATNAK SZÁMOK
A KEVESEBB ÜGYINTÉZÉS JEGYÉBEN ZAJLIK AZ ÁTSZÁMOZÁS, HA SZÜKSÉGES

Rendszeres olvasóink jól tudják, hogy hetek óta zajlik
a nyíregyházi címfelülvizsgálat eredményének közzété-
tele hasábjainkon (és a  nyiregyhaza.hu  oldalon). Az aláb-
biakban egy szerkesztõségünkhöz érkezett megjegyzést
továbbítottunk az önkormányzathoz, példával szolgálva
akár más területeken élõknek is.

Egyik kedves olvasónk arra hívta fel a figyelmet, hogy
az Izabella utcán a helyrajzi szám eggyel növekszik, a
házszám viszont az 5 után – a szerinte logikusan követke-
zõ, elvárható 7 helyett – a 45-re ugrik. Emlékezete szerint
ez a régi házszám abból az idõbõl, amikor még az utcát is
másképp nevezték. Meglátása szerint innentõl kezdve to-
lódik az egész utca páratlan oldalának a számozása. Õ
azt írja: szerinte rosszul zajlik a címfelülvizsgálat, amit ha
másképp csinálnának, sok utánajárásba kerülne az érin-
tetteknek, ezért nem foglalkoznak ezzel az „érdekesség-
gel”. De vajon tényleg ez a „rossz” megoldás? Vagy mi
lehet az oka? A kérdéssel természetesen az önkormány-
zat illetékeséhez fordultunk.

HA LEHET, MEGTARTJÁK A „RÉGIT”

– Elõször is, köszönjük az észrevételt. Természetesen a
felmérés során mi is tapasztaltuk azt, hogy az Izabella utca
páratlan oldalában hiányoznak házszámok. Ugyanakkor
mindig arra törekszünk egy utca felülvizsgálatakor, hogy
az új, megállapított címek a lehetõ legkevesebb utánajá-
rást, ügyintézést eredményezzék a lakók számára. És
amennyiben lehetséges – még azon az áron is, hogy szá-

mok maradnak ki „átszámozáskor” –, megtartjuk a régi
házszámozást. Ez történt az Izabella utca esetében is.
Üdvözlettel: Grósz Péter igazgatási osztályvezetõ.

NYÁRON IS VÉGIG FOLYTATÓDIK
A CÍMFELÜLVIZSGÁLAT

Ha valaki esetleg lemaradt róla: egy kormányrendelet
értelmében vizsgálják felül Nyíregyháza közigazgatási
területén a meglévõ házszámozás rendszerét. A folya-
mat mindenkit érint, de az esetek döntõ többségében
semmi tennivaló nincs. A felülvizsgálat keretében ismé-
telten megállapítanak valamennyi címet (házszámot), ami
a város területén található, valamint a házszámok he-
lyes sorrendjét. A házszám hiánya esetén új házszámot
adnak ki, illetve amennyiben az újra kiosztásuk elkerül-
hetetlen, a házszám módosítása szükséges. A közölt cí-
mek a közlést követõ 30. napon véglegessé válnak, és
ezzel egy idõben a hibás címeket valamennyi nyilván-
tartásból törlik – ezért is kell figyelni az aktuális listákat.
A megállapítás alapján véglegessé váló címeket ezt kö-
vetõen átvezetik egy központi nyilvántartáson, melynek
eredményeképpen az ingatlanok tulajdoni lapján, illet-
ve a személy- és lakcímnyilvántartó rendszerében is au-
tomatikusan megjelennek a pontos címek. A lakcímkár-
tyák esetleg szükségszerû cseréje illetékmentes a Járási
Hivatal ügyfélszolgálatán, a gépjármû  forgalmi engedély
cseréje pedig nem is szükséges, de ebbe is – kérelemre –
illetékmentesen bejegyzik az új címet, s ugyancsak ille-
ték- és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes
a vállalkozás székhelyének, telephelyének változásánál
is a bejelentés, amit 180 napon belül kell megtenni. A
Napló mellett a nyiregyhaza.hu oldalról is elérhetõ min-
den már közzétett lista a varoshaza.nyiregyhaza.hu/ugy-
intezes/cimfelulvizsgalat címen.

Fotó: illusztráció
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JAVÁBAN ZAJLIK A CÍMEK FELÜLVIZSGÁLATA
FOLYTATÁS A MÚLT HETI ÚJSÁGBÓL: TÁRSASHÁZAK

IV. RÉSZ
Nyíregyháza, Dohány u. 2-4.

Ssz. hrsz. cím
1. 1528/4 Dohány u. 2-4.
2. 1528/4/A Dohány u. 2-4.
3. 1528/4/A/1 Dohány u. 2. fszt./1.
4. 1528/4/A/2 Dohány u. 2. fszt./2.
5. 1528/4/A/3 Dohány u. 2. fszt./3.
6. 1528/4/A/4 Dohány u. 2. 1/4.
7. 1528/4/A/5 Dohány u. 2. 1/5.
8. 1528/4/A/6 Dohány u. 2. 1/6.
9. 1528/4/A/7 Dohány u. 2. 2/7.

10. 1528/4/A/8 Dohány u. 2. 2/8.
11. 1528/4/A/9 Dohány u. 2. 2/9.
12. 1528/4/A/10 Dohány u. 2. 3/10.
13. 1528/4/A/11 Dohány u. 2. 3/11.
14. 1528/4/A/12 Dohány u. 2. 3/12.
15. 1528/4/A/13 Dohány u. 2. 4/13.
16. 1528/4/A/14 Dohány u. 2. 4/14.
17. 1528/4/A/15 Dohány u. 2. 4/15.
18. 1528/4/A/16 Dohány u. 4. fszt./1.
19. 1528/4/A/17 Dohány u. 4. fszt./2.
20. 1528/4/A/18 Dohány u. 4. fszt./3.
21. 1528/4/A/19 Dohány u. 4. 1/4.
22. 1528/4/A/20 Dohány u. 4. 1/5.
23. 1528/4/A/21 Dohány u. 4. 1/6.
24. 1528/4/A/22 Dohány u. 4. 2/7.
25. 1528/4/A/23 Dohány u. 4. 2/8.
26. 1528/4/A/24 Dohány u. 4. 2/9.
27. 1528/4/A/25 Dohány u. 4. 3/10.
28. 1528/4/A/26 Dohány u. 4. 3/11.
29. 1528/4/A/27 Dohány u. 4. 3/12.
30. 1528/4/A/28 Dohány u. 4. 4/13.
31. 1528/4/A/29 Dohány u. 4. 4/14.
32. 1528/4/A/30 Dohány u. 4. 4/15.

Nyíregyháza, Eperjes u. 14-16.
Ssz. hrsz. cím

1. 2263/64 Eperjes u. 14-16.
2. 2263/64/A Eperjes u. 14-16.
3. 2263/64/A/1 Eperjes u. 14. fszt./1.
4. 2263/64/A/2 Eperjes u. 14. 1/2.
5. 2263/64/A/3 Eperjes u. 14. 1/3.
6. 2263/64/A/4 Eperjes u. 14. 1/4.
7. 2263/64/A/5 Eperjes u. 14. 2/5.
8. 2263/64/A/6 Eperjes u. 14. 2/6.
9. 2263/64/A/7 Eperjes u. 14. 2/7.

10. 2263/64/A/8 Eperjes u. 14. 3/8.
11. 2263/64/A/9 Eperjes u. 14. 3/9.
12. 2263/64/A/10 Eperjes u. 14. 3/10.
13. 2263/64/A/11 Eperjes u. 14. 4/11.
14. 2263/64/A/12 Eperjes u. 14. 4/12.
15. 2263/64/A/13 Eperjes u. 14. 4/13.
16. 2263/64/A/14 Eperjes u. 14. 5/14.
17. 2263/64/A/15 Eperjes u. 14. 5/15.
18. 2263/64/A/16 Eperjes u. 14. 5/16.
19. 2263/64/A/17 Eperjes u. 14. 6/17.
20. 2263/64/A/18 Eperjes u. 14. 6/18.
21. 2263/64/A/19 Eperjes u. 14. 6/19.
22. 2263/64/A/20 Eperjes u. 14. 7/20.
23. 2263/64/A/21 Eperjes u. 14. 7/21.
24. 2263/64/A/22 Eperjes u. 14. 7/22.
25. 2263/64/A/23 Eperjes u. 14. 8/23.
26. 2263/64/A/24 Eperjes u. 14. 8/24.
27. 2263/64/A/25 Eperjes u. 14. 8/25.
28. 2263/64/A/26 Eperjes u. 14. 9/26.
29. 2263/64/A/27 Eperjes u. 14. 9/27.
30. 2263/64/A/28 Eperjes u. 14. 9/28.
31. 2263/64/A/29 Eperjes u. 14. 10/29.
32. 2263/64/A/30 Eperjes u. 14. 10/30.
33. 2263/64/A/31 Eperjes u. 14. 10/31.
34. 2263/64/A/32 Eperjes u. 16. fszt./1.
35. 2263/64/A/33 Eperjes u. 16. fszt./2.
36. 2263/64/A/34 Eperjes u. 16. 1/3.
37. 2263/64/A/35 Eperjes u. 16. 1/4.
38. 2263/64/A/36 Eperjes u. 16. 1/5.
39. 2263/64/A/37 Eperjes u. 16. 2/6.
40. 2263/64/A/38 Eperjes u. 16. 2/7.
41. 2263/64/A/39 Eperjes u. 16. 2/8.
42. 2263/64/A/40 Eperjes u. 16. 3/9.
43. 2263/64/A/41 Eperjes u. 16. 3/10.
44. 2263/64/A/42 Eperjes u. 16. 3/11.
45. 2263/64/A/43 Eperjes u. 16. 4/12.
46. 2263/64/A/44 Eperjes u. 16. 4/13.
47. 2263/64/A/45 Eperjes u. 16. 4/14.
48. 2263/64/A/46 Eperjes u. 16. 5/15.
49. 2263/64/A/47 Eperjes u. 16. 5/16.
50. 2263/64/A/48 Eperjes u. 16. 5/17.
51. 2263/64/A/49 Eperjes u. 16. 6/18.
52. 2263/64/A/50 Eperjes u. 16. 6/19.
53. 2263/64/A/51 Eperjes u. 16. 6/20.
54. 2263/64/A/52 Eperjes u. 16. 7/21.
55. 2263/64/A/53 Eperjes u. 16. 7/22.
56. 2263/64/A/54 Eperjes u. 16. 7/23.
57. 2263/64/A/55 Eperjes u. 16. 8/24.
58. 2263/64/A/56 Eperjes u. 16. 8/25.
59. 2263/64/A/57 Eperjes u. 16. 8/26.
60. 2263/64/A/58 Eperjes u. 16. 9/27.
61. 2263/64/A/59 Eperjes u. 16. 9/28.
62. 2263/64/A/60 Eperjes u. 16. 9/29.
63. 2263/64/A/61 Eperjes u. 16. 10/30.
64. 2263/64/A/62 Eperjes u. 16. 10/31.
65. 2263/64/A/63 Eperjes u. 16. 10/32.

Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 32/A-32/E
Ssz. hrsz. cím

1. 22638/10 Korányi Frigyes u. 32/A-32/E
2. 2263/10/A Korányi Frigyes u. 32/A-32/E
3. 2263/10/A/1 Korányi Frigyes u. 32/A fszt./1.
4. 2263/10/A/2 Korányi Frigyes u. 32/A fszt./2.
5. 2263/10/A/3 Korányi Frigyes u. 32/A 1/3.
6. 2263/10/A/4 Korányi Frigyes u. 32/A 1/4.
7. 2263/10/A/5 Korányi Frigyes u. 32/A 1/5.
8. 2263/10/A/6 Korányi Frigyes u. 32/A 2/6.
9. 2263/10/A/7 Korányi Frigyes u. 32/A 2/7.

10. 2263/10/A/8 Korányi Frigyes u. 32/A 2/8.
11. 2263/10/A/9 Korányi Frigyes u. 32/A 3/9.
12. 2263/10/A/10 Korányi Frigyes u. 32/A 3/10.
13. 2263/10/A/11 Korányi Frigyes u. 32/A 3/11.
14. 2263/10/A/12 Korányi Frigyes u. 32/A 4/12.
15. 2263/10/A/13 Korányi Frigyes u. 32/A 4/13.
16. 2263/10/A/14 Korányi Frigyes u. 32/A 4/14.
17. 2263/10/A/15 Korányi Frigyes u. 32/B fszt./1.
18. 2263/10/A/16 Korányi Frigyes u. 32/B fszt./2.
19. 2263/10/A/17 Korányi Frigyes u. 32/B 1/3.
20. 2263/10/A/18 Korányi Frigyes u. 32/B 1/4.
21. 2263/10/A/19 Korányi Frigyes u. 32/B 1/5.
22. 2263/10/A/20 Korányi Frigyes u. 32/B 2/6.
23. 2263/10/A/21 Korányi Frigyes u. 32/B 2/7.
24. 2263/10/A/22 Korányi Frigyes u. 32/B 2/8.
25. 2263/10/A/23 Korányi Frigyes u. 32/B 3/9.
26. 2263/10/A/24 Korányi Frigyes u. 32/B 3/10.
27. 2263/10/A/25 Korányi Frigyes u. 32/B 3/11.
28. 2263/10/A/26 Korányi Frigyes u. 32/B 4/12.
29. 2263/10/A/27 Korányi Frigyes u. 32/B 4/13.
30. 2263/10/A/28 Korányi Frigyes u. 32/B 4/14.
31. 2263/10/A/29 Korányi Frigyes u. 32/C fszt./1.
32. 2263/10/A/30 Korányi Frigyes u. 32/C fszt./2.
33. 2263/10/A/31 Korányi Frigyes u. 32/C 1/3.
34. 2263/10/A/32 Korányi Frigyes u. 32/C 1/4.
35. 2263/10/A/33 Korányi Frigyes u. 32/C 1/5.
36. 2263/10/A/34 Korányi Frigyes u. 32/C 2/6.
37. 2263/10/A/35 Korányi Frigyes u. 32/C 2/7.
38. 2263/10/A/36 Korányi Frigyes u. 32/C 2/8.
39. 2263/10/A/37 Korányi Frigyes u. 32/C 3/9.
40. 2263/10/A/38 Korányi Frigyes u. 32/C 3/10.
41. 2263/10/A/39 Korányi Frigyes u. 32/C 3/11.
42. 2263/10/A/40 Korányi Frigyes u. 32/C 4/12.
43. 2263/10/A/41 Korányi Frigyes u. 32/C 4/13.
44. 2263/10/A/42 Korányi Frigyes u. 32/C 4/14.
45. 2263/10/A/43 Korányi Frigyes u. 32/D fszt./1.
46. 2263/10/A/44 Korányi Frigyes u. 32/D fszt./2.
47. 2263/10/A/45 Korányi Frigyes u. 32/D 1/3.
48. 2263/10/A/46 Korányi Frigyes u. 32/D 1/4.
49. 2263/10/A/47 Korányi Frigyes u. 32/D 1/5.
50. 2263/10/A/48 Korányi Frigyes u. 32/D 2/6.
51. 2263/10/A/49 Korányi Frigyes u. 32/D 2/7.
52. 2263/10/A/50 Korányi Frigyes u. 32/D 2/8.
53. 2263/10/A/51 Korányi Frigyes u. 32/D 3/9.
54. 2263/10/A/52 Korányi Frigyes u. 32/D 3/10.
55. 2263/10/A/53 Korányi Frigyes u. 32/D 3/11.
56. 2263/10/A/54 Korányi Frigyes u. 32/D 4/12.
57. 2263/10/A/55 Korányi Frigyes u. 32/D 4/13.
58. 2263/10/A/56 Korányi Frigyes u. 32/D 4/14.
59. 2263/10/A/57 Korányi Frigyes u. 32/E fszt./1.
60. 2263/10/A/58 Korányi Frigyes u. 32/E fszt./2.
61. 2263/10/A/59 Korányi Frigyes u. 32/E 1/3.
62. 2263/10/A/60 Korányi Frigyes u. 32/E 1/4.
63. 2263/10/A/61 Korányi Frigyes u. 32/E 1/5.
64. 2263/10/A/62 Korányi Frigyes u. 32/E 2/6.
65. 2263/10/A/63 Korányi Frigyes u. 32/E 2/7.
66. 2263/10/A/64 Korányi Frigyes u. 32/E 2/8.
67. 2263/10/A/65 Korányi Frigyes u. 32/E 3/9.
68. 2263/10/A/66 Korányi Frigyes u. 32/E 3/10.
69. 2263/10/A/67  Korányi Frigyes u. 32/E 3/11.
70. 2263/10/A/68 Korányi Frigyes u. 32/E 4/12.
71. 2263/10/A/69 Korányi Frigyes u. 32/E 4/13.
72. 2263/10/A/70 Korányi Frigyes u. 32/E 4/14.
73. 2263/10/A/71 Korányi Frigyes u. 32/A-32/E

Nyíregyháza, Kossuth Lajos u. 50.
Ssz. hrsz. cím

1. 1554/2   Kossuth Lajos u. 50.
2. 1554/2/A   Kossuth Lajos u. 50.
3. 1554/2/A/14   Kossuth Lajos u. 50. A. lh. 1/1.
4. 1554/2/A/15   Kossuth Lajos u. 50. A. lh. 1/2.
5. 1554/2/A/16   Kossuth Lajos u. 50. A. lh. 1/3.
6. 1554/2/A/17   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 1/4.
7. 1554/2/A/18   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 1/5.
8. 1554/2/A/19   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 1/6.
9. 1554/2/A/20   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 1/7.

10. 1554/2/A/21   Kossuth Lajos u. 50. A. lh. 2/1.
11. 1554/2/A/22   Kossuth Lajos u. 50. A. lh. 2/2.
12. 1554/2/A/23   Kossuth Lajos u. 50. A. lh. 2/3.
13. 1554/2/A/24   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 2/4.
14. 1554/2/A/25   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 2/5.
15. 1554/2/A/26   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 2/6.
16. 1554/2/A/27   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 2/7.
17. 1554/2/A/28   Kossuth Lajos u. 50. A. lh. 3/1.
18. 1554/2/A/29   Kossuth Lajos u. 50. A. lh. 3/2.
19. 1554/2/A/30   Kossuth Lajos u. 50. A. lh. 3/3.
20. 1554/2/A/31   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 3/4.
21. 1554/2/A/32   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 3/5.
22. 1554/2/A/33   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 3/6.
23. 1554/2/A/34   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 3/7.
24. 1554/2/A/35   Kossuth Lajos u. 50. A. lh. 4/1.
25. 1554/2/A/36   Kossuth Lajos u. 50. A. lh. 4/2.
26. 1554/2/A/37   Kossuth Lajos u. 50. A. lh. 4/3.
27. 1554/2/A/38   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 4/4.
28. 1554/2/A/39   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 4/5.
29. 1554/2/A/40   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 4/6.
30. 1554/2/A/41   Kossuth Lajos u. 50. B. lh. 4/7.

Nyíregyháza, Mezõ u. 10-12.
Ssz. hrsz. cím

1. 5609   Mezõ u. 10-12.
2. 5609/A   Mezõ u. 10-12.
3. 5609/A/8   Mezõ u. 10-12. 1/1.
4. 5609/A/9   Mezõ u. 10-12. 1/2.
5. 5609/A/10   Mezõ u. 10-12. 1/3.
6. 5609/A/11   Mezõ u. 10-12. 1/4.
7. 5609/A/12   Mezõ u. 10-12. 1/5.
8. 5609/A/13   Mezõ u. 10-12. 1/6.
9. 5609/A/14   Mezõ u. 10-12. 1/7.

10. 5609/A/15   Mezõ u. 10-12. 2/1.
11. 5609/A/16   Mezõ u. 10-12. 2/2.
12. 5609/A/17   Mezõ u. 10-12. 2/3.
13. 5609/A/18   Mezõ u. 10-12. 2/4.
14. 5609/A/19   Mezõ u. 10-12. 2/5.
15. 5609/A/20   Mezõ u. 10-12. 2/6.

16. 5609/A/21   Mezõ u. 10-12. 2/7.
17. 5609/A/22   Mezõ u. 10-12. 3/1.
18. 5609/A/23   Mezõ u. 10-12. 3/2.
19. 5609/A/24   Mezõ u. 10-12. 3/3.
20. 5609/A/25   Mezõ u. 10-12. 3/4.
21. 5609/A/26   Mezõ u. 10-12. 3/5.
22. 5609/A/27   Mezõ u. 10-12. 3/6.
23. 5609/A/28   Mezõ u. 10-12. 3/7.
24. 5609/A/29   Mezõ u. 10-12. 4/1.
25. 5609/A/30   Mezõ u. 10-12. 4/2.
26. 5609/A/31   Mezõ u. 10-12. 4/3.
27. 5609/A/32   Mezõ u. 10-12. 4/4.
28. 5609/A/33   Mezõ u. 10-12. 4/5.
29. 5609/A/34   Mezõ u. 10-12. 4/6.
30. 5609/A/35   Mezõ u. 10-12. 4/7.
31. 5609/A/36   Mezõ u. 10-12. 4/8.
32. 5609/A/37   Mezõ u. 10-12. 4/9.

Nyíregyháza, Rákóczi u. 23-29.
Ssz. hrsz. cím

1. 392/2   Rákóczi u. 23-29.
2. 392/2/A   Rákóczi u. 23-29.
3. 382/2/A/1   Rákóczi u. 29. fszt./1.
4. 392/2/A/2   Rákóczi u. 29. fszt./2.
5. 392/2/A/3   Rákóczi u. 29. fszt./3.
6. 392/2/A/4   Rákóczi u. 29. fszt./4.
7. 392/2/A/5   Rákóczi u. 29. 1/5.
8. 392/2/A/6   Rákóczi u. 29. 1/6.
9. 392/2/A/7   Rákóczi u. 29. 1/7.

10. 392/2/A/8   Rákóczi u. 29. 1/8.
11. 392/2/A/9   Rákóczi u. 29. 1/9.
12. 392/2/A/10   Rákóczi u. 29. 2/10.
13. 392/2/A/11   Rákóczi u. 29. 2/11.
14. 392/2/A/12   Rákóczi u. 29. 2/12.
15. 392/2/A/13   Rákóczi u. 29. 2/13.
16. 392/2/A/14   Rákóczi u. 29. 2/14.
17. 392/2/A/15   Rákóczi u. 29. 3/15.
18. 392/2/A/16   Rákóczi u. 29. 3/16.
19. 392/2/A/17   Rákóczi u. 29. 3/17.
20. 392/2/A/18   Rákóczi u. 29. 3/18.
21. 392/2/A/19   Rákóczi u. 29. 3/19.
22. 392/2/A/20   Rákóczi u. 29. 4/20.
23. 392/2/A/21   Rákóczi u. 29. 4/21.
24. 392/2/A/22   Rákóczi u. 29. 4/22.
25. 392/2/A/23   Rákóczi u. 29. 4/23.
26. 392/2/A/24   Rákóczi u. 29. 4/24.
27. 392/2/B   Rákóczi u. 27.
28. 392/2/B/1   Rákóczi u. 27. fszt./1.
29. 392/2/B/2   Rákóczi u. 27. fszt./2.
30. 392/2/B/3   Rákóczi u. 27. fszt./3.
31. 392/2/B/4   Rákóczi u. 27. fszt./4.
32. 392/2/B/5   Rákóczi u. 27. fszt./5.
33. 392/2/B/6   Rákóczi u. 27. 1/6.
34. 392/2/B/7   Rákóczi u. 27. 1/7.
35. 392/2/B/8   Rákóczi u. 27. 1/8.
36. 392/2/B/9   Rákóczi u. 27. 1/9.
37. 392/2/B/10   Rákóczi u. 27. 1/10.
38. 392/2/B/11   Rákóczi u. 27. 1/11.
39. 392/2/B/12   Rákóczi u. 27. 2/12.
40. 392/2/B/13   Rákóczi u. 27. 2/13.
41. 392/2/B/14   Rákóczi u. 27. 2/14.
42. 392/2/B/15   Rákóczi u. 27. 2/15.
43. 392/2/B/16   Rákóczi u. 27. 2/16.
44. 392/2/B/17   Rákóczi u. 27. 2/17.
45. 392/2/B/18   Rákóczi u. 27. 3/18.
46. 392/2/B/19   Rákóczi u. 27. 3/19.
47. 392/2/B/20   Rákóczi u. 27. 3/20.
48. 392/2/B/21   Rákóczi u. 27. 3/21.
49. 392/2/B/22   Rákóczi u. 27. 3/22.
50. 392/2/B/23   Rákóczi u. 27. 3/23.
51. 392/2/B/24   Rákóczi u. 27. 4/24.
52. 392/2/B/25   Rákóczi u. 27. 4/25.
53. 392/2/B/26   Rákóczi u. 27. 4/26.
54. 392/2/B/27   Rákóczi u. 27. 4/27.
55. 392/2/B/28   Rákóczi u. 27. 4/28.
56. 392/2/B/29   Rákóczi u. 27. 4/29.
57. 392/2/C   Rákóczi u. 25.
58. 392/2/C/1   Rákóczi u. 25. fszt./1.
59. 392/2/C/2   Rákóczi u. 25. fszt./2.
60. 392/2/C/3   Rákóczi u. 25. fszt./3.
61. 392/2/C/4   Rákóczi u. 25. fszt./4.
62. 392/2/C/5   Rákóczi u. 25. fszt./5.
63. 392/2/C/6   Rákóczi u. 25. 1/6.
64. 392/2/C/7   Rákóczi u. 25. 1/7.
65. 392/2/C/8   Rákóczi u. 25. 1/8.
66. 392/2/C/9   Rákóczi u. 25. 1/9.
67. 392/2/C/10   Rákóczi u. 25. 1/10.
68. 392/2/C/11   Rákóczi u. 25. 1/11.
69. 392/2/C/12   Rákóczi u. 25. 2/12.
70. 392/2/C/13   Rákóczi u. 25. 2/13.
71. 392/2/C/14   Rákóczi u. 25. 2/14.
72. 392/2/C/15   Rákóczi u. 25. 2/15.
73. 392/2/C/16   Rákóczi u. 25. 2/16.
74. 392/2/C/17   Rákóczi u. 25. 2/17.
75. 392/2/C/18   Rákóczi u. 25. 3/18.
76. 392/2/C/19   Rákóczi u. 25. 3/19.
77. 392/2/C/20   Rákóczi u. 25. 3/20.
78. 392/2/C/21   Rákóczi u. 25. 3/21.
79. 392/2/C/22   Rákóczi u. 25. 3/22.
80. 392/2/C/23   Rákóczi u. 25. 3/23.
81. 392/2/C/24   Rákóczi u. 25. 4/24.
82. 392/2/C/25   Rákóczi u. 25. 4/25.
83. 392/2/C/26   Rákóczi u. 25. 4/26.
84. 392/2/C/27   Rákóczi u. 25. 4/27.
85. 392/2/C/28   Rákóczi u. 25. 4/28.
86. 392/2/C/29   Rákóczi u. 25. 4/29.
87. 392/2/D   Rákóczi u. 23.
88. 392/2/D/1   Rákóczi u. 23. fszt./1.
89. 392/2/D/2   Rákóczi u. 23. fszt./2.
90. 392/2/D/3   Rákóczi u. 23. fszt./3.
91. 392/2/D/4   Rákóczi u. 23. fszt./4.
92. 392/2/D/5   Rákóczi u. 23. 1/5.
93. 392/2/D/6   Rákóczi u. 23. 1/6.
94. 392/2/D/7   Rákóczi u. 23. 1/7.
95. 392/2/D/8   Rákóczi u. 23. 1/8.

96. 392/2/D/9   Rákóczi u. 23. 1/9.
97. 392/2/D/10   Rákóczi u. 23. 2/10.
98. 392/2/D/11   Rákóczi u. 23. 2/11.
99. 392/2/D/12   Rákóczi u. 23. 2/12.

100. 392/2/D/13   Rákóczi u. 23. 2/13.
101. 392/2/D/14   Rákóczi u. 23. 2/14.
102. 392/2/D/15   Rákóczi u. 23. 3/15.
103. 392/2/D/16   Rákóczi u. 23. 3/16.
104. 392/2/D/17   Rákóczi u. 23. 3/17.
105. 392/2/D/18   Rákóczi u. 23. 3/18.
106. 392/2/D/19   Rákóczi u. 23. 3/19.
107. 392/2/D/20   Rákóczi u. 23. 4/20.
108. 392/2/D/21   Rákóczi u. 23. 4/21.
109. 392/2/D/22   Rákóczi u. 23. 4/22.
110. 392/2/D/23   Rákóczi u. 23. 4/23.
111. 392/2/D/24   Rákóczi u. 23. 4/24.

Nyíregyháza, Szabolcs u. 26/A-26/D
Ssz. hrsz. cím

1. 5871/1   Szabolcs u. 26.
2. 5871/1/A   Szabolcs u. 26.
3. 5871/1/A/1   Szabolcs u. 26/A fszt./1.
4. 5871/1/A/2   Szabolcs u. 26/A fszt./2.
5. 5871/1/A/3   Szabolcs u. 26/A 1/1.
6. 5871/1/A/4   Szabolcs u. 26/A 1/2.
7. 5871/1/A/5   Szabolcs u. 26/A 2/1.
8. 5871/1/A/6   Szabolcs u. 26/A 2/2.
9. 5871/1/A/7   Szabolcs u. 26/B fszt./1.

10. 5871/1/A/8   Szabolcs u. 26/B fszt./2.
11. 5871/1/A/9   Szabolcs u. 26/B 1/1.
12. 5871/1/A/10   Szabolcs u. 26/B 1/2.
13. 5871/1/A/11   Szabolcs u. 26/B 2/1.
14. 5871/1/A/12   Szabolcs u. 26/B 2/2.
15. 5871/1/A/13   Szabolcs u. 26/C fszt./1.
16. 5871/1/A/14   Szabolcs u. 26/C fszt./2.
17. 5871/1/A/15   Szabolcs u. 26/C 1/1.
18. 5871/1/A/16   Szabolcs u. 26/C 1/2.
19. 5871/1/A/17   Szabolcs u. 26/C 2/1.
20. 5871/1/A/18   Szabolcs u. 26/C 2/2.
21. 5871/1/A/19   Szabolcs u. 26/D fszt./1.
22. 5871/1/A/20   Szabolcs u. 26/D fszt./2.
23. 5871/1/A/21   Szabolcs u. 26/D 1/1.
24. 5871/1/A/22   Szabolcs u. 26/D 1/2.
25. 5871/1/A/23   Szabolcs u. 26/D 2/1.
26. 5871/1/A/24   Szabolcs u. 26/D 2/2.

Nyíregyháza, Tûzoltó u. 4.
Ssz. hrsz. cím

1. 5928  Tûzoltó u. 4.
2. 5928/A  Tûzoltó u. 4.
3. 5928/A/1  Tûzoltó u. 4. A. lh. fszt./1.
4. 5928/A/2  Tûzoltó u. 4. A. lh. fszt./2.
5. 5928/A/3  Tûzoltó u. 4. A. lh. 1/3.
6. 5928/A/4  Tûzoltó u. 4. A. lh. 1/4.
7. 5928/A/5  Tûzoltó u. 4. A. lh. 2/5.
8. 5928/A/6  Tûzoltó u. 4. A. lh. 2/6.
9. 5928/A/7  Tûzoltó u. 4. B. lh. fszt./1.

10. 5928/A/8  Tûzoltó u. 4. B. lh. fszt./2.
11. 5928/A/9  Tûzoltó u. 4. B. lh. 1/3.
12. 5928/A/10  Tûzoltó u. 4. B. lh. 1/4.
13. 5928/A/11  Tûzoltó u. 4. B. lh. 2/5.
14. 5928/A/12  Tûzoltó u. 4. B. lh. 2/6.

Nyíregyháza, Új u. 29.
Ssz. hrsz. cím

1. 5436  Új u. 29.
2. 5436/A  Új u. 29.
3. 5436/A/25  Új u. 29. 1/1.
4. 5436/A/26  Új u. 29. 1/2.
5. 5436/A/27  Új u. 29. 1/3.
6. 5436/A/28  Új u. 29. 1/4.
7. 5436/A/29  Új u. 29. 1/5.
8. 5436/A/30  Új u. 29. 1/6.
9. 5436/A/31  Új u. 29. 1/7.

10. 5436/A/32  Új u. 29. 1/8.
11. 5436/A/33  Új u. 29. 2/1.
12. 5436/A/34  Új u. 29. 2/2.
13. 5436/A/35  Új u. 29. 2/3.
14. 5436/A/36  Új u. 29. 2/4.
15. 5436/A/37  Új u. 29. 2/5.
16. 5436/A/38  Új u. 29. 2/6.
17. 5436/A/39  Új u. 29. 2/7.
18. 5436/A/40  Új u. 29. 2/8.
19. 5436/A/41  Új u. 29. 3/1.
20. 5436/A/42  Új u. 29. 3/2.
21. 5436/A/43  Új u. 29. 3/3.
22. 5436/A/44  Új u. 29. 3/4.
23. 5436/A/45  Új u. 29. 3/5.
24. 5436/A/46  Új u. 29. 3/6.
25. 5436/A/47  Új u. 29. 3/7.
26. 5436/A/48  Új u. 29. 3/8.

Nyíregyháza, Új u. 34.
Ssz. hrsz. cím

1. 377 Új u. 34.
2. 377/A Új u. 34.
3. 377/A/1 Új u. 34. A. lh. fszt./1.
4. 377/A/2 Új u. 34. A. lh. fszt./2.
5. 377/A/3 Új u. 34. A. lh. 1/3.
6. 377/A/4 Új u. 34. A. lh. 1/4.
7. 377/A/5 Új u. 34. A. lh. 2/5.
8. 377/A/6 Új u. 34. A. lh. 2/6.
9. 377/A/7 Új u. 34. B. lh. fszt./1.

10. 377/A/8 Új u. 34. B. lh. fszt./2.
11. 377/A/9 Új u. 34. B. lh. 1/3.
12. 377/A/10 Új u. 34. B. lh. 1/4.
13. 377/A/11 Új u. 34. B. lh. 2/5.
14. 377/A/12 Új u. 34. B. lh. 2/6.

Nyíregyháza, Vay Ádám körút 1-25.
Ssz. hrsz. cím

1. 290/2  Vay Ádám krt. 1-25.
2. 290/2/A  Vay Ádám krt. 1-25.
3. 290/2/A/1  Vay Ádám krt. 1. 1/1.

4. 290/2/A/2  Vay Ádám krt. 1. 2/2.
5. 290/2/A/3  Vay Ádám krt. 1. 2/3.
6. 290/2/A/4  Vay Ádám krt. 1. 3/4.
7. 290/2/A/5  Vay Ádám krt. 1. 3/5.
8. 290/2/A/6  Vay Ádám krt. 1. 4/6.
9. 290/2/A/7  Vay Ádám krt. 1. 4/7.

10. 290/2/A/8  Vay Ádám krt. 3. 1/1.
11. 290/2/A/9  Vay Ádám krt. 3. 1/2.
12. 290/2/A/10  Vay Ádám krt. 3. 2/3.
13. 290/2/A/11  Vay Ádám krt. 3. 2/4.
14. 290/2/A/12  Vay Ádám krt. 3. 3/5.
15. 290/2/A/13  Vay Ádám krt. 3. 3/6.
16. 290/2/A/14  Vay Ádám krt. 3. 4/7.
17. 290/2/A/15  Vay Ádám krt. 3. 4/8.
18. 290/2/A/16  Vay Ádám krt. 5. fszt./1.
19. 290/2/A/17  Vay Ádám krt. 5. 1/2.
20. 290/2/A/18  Vay Ádám krt. 5. 1/3.
21. 290/2/A/19  Vay Ádám krt. 5. 2/4.
22. 290/2/A/20  Vay Ádám krt. 5. 2/5.
23. 290/2/A/21  Vay Ádám krt. 5. 3/6.
24. 290/2/A/22  Vay Ádám krt. 5. 3/7.
25. 290/2/A/23  Vay Ádám krt. 5. 4/8.
26. 290/2/A/24  Vay Ádám krt. 5. 4/9.
27. 290/2/A/25  Vay Ádám krt. 7. fszt./1.
28. 290/2/A/26  Vay Ádám krt. 7. 1/2.
29. 290/2/A/27  Vay Ádám krt. 7. 1/3.
30. 290/2/A/28  Vay Ádám krt. 7. 2/4.
31. 290/2/A/29  Vay Ádám krt. 7. 2/5.
32. 290/2/A/30  Vay Ádám krt. 7. 3/6.
33. 290/2/A/31  Vay Ádám krt. 7. 3/7.
34. 290/2/A/32  Vay Ádám krt. 7. 4/8.
35. 290/2/A/33  Vay Ádám krt. 7. 4/9.
36. 290/2/A/34  Vay Ádám krt. 9. fszt./1.
37. 290/2/A/35  Vay Ádám krt. 9. 1/2.
38. 290/2/A/36  Vay Ádám krt. 9. 1/3.
39. 290/2/A/37  Vay Ádám krt. 9. 2/4.
40. 290/2/A/38  Vay Ádám krt. 9. 2/5.
41. 290/2/A/39  Vay Ádám krt. 9. 3/6.
42. 290/2/A/40  Vay Ádám krt. 9. 3/7.
43. 290/2/A/41  Vay Ádám krt. 9. 4/8.
44. 290/2/A/42  Vay Ádám krt. 9. 4/9.
45. 290/2/A/43  Vay Ádám krt. 11. fszt./1.
46. 290/2/A/44  Vay Ádám krt. 11. 1/2.
47. 290/2/A/45  Vay Ádám krt. 11. 1/3.
48. 290/2/A/46  Vay Ádám krt. 11. 2/4.
49. 290/2/A/47  Vay Ádám krt. 11. 2/5.
50. 290/2/A/48  Vay Ádám krt. 11. 3/6.
51. 290/2/A/49  Vay Ádám krt. 11. 3/7.
52. 290/2/A/50  Vay Ádám krt. 11. 4/8.
53. 290/2/A/51  Vay Ádám krt. 11. 4/9.
54. 290/2/A/52  Vay Ádám krt. 13. 1/1.
55. 290/2/A/53  Vay Ádám krt. 13. 2/2.
56. 290/2/A/54  Vay Ádám krt. 13. 2/3.
57. 290/2/A/55  Vay Ádám krt. 13. 2/4.
58. 290/2/A/56  Vay Ádám krt. 13. 3/5.
59. 290/2/A/57  Vay Ádám krt. 13. 3/6.
60. 290/2/A/58  Vay Ádám krt. 13. 4/7.
61. 290/2/A/59  Vay Ádám krt. 13. 4/8.
62. 290/2/A/60  Vay Ádám krt. 15. fszt./1.
63. 290/2/A/61  Vay Ádám krt. 15. 1/2.
64. 290/2/A/62  Vay Ádám krt. 15. 1/3.
65. 290/2/A/63  Vay Ádám krt. 15. 2/4.
66. 290/2/A/64  Vay Ádám krt. 15. 2/5.
67. 290/2/A/65  Vay Ádám krt. 15. 3/6.
68. 290/2/A/66  Vay Ádám krt. 15. 3/7.
69. 290/2/A/67  Vay Ádám krt. 15. 4/8.
70. 290/2/A/68  Vay Ádám krt. 15. 4/9.
71. 290/2/A/69  Vay Ádám krt. 17. fszt./1.
72. 290/2/A/70  Vay Ádám krt. 17. fszt./2.
73. 290/2/A/71  Vay Ádám krt. 17. 1/3.
74. 290/2/A/72  Vay Ádám krt. 17. 1/4.
75. 290/2/A/73  Vay Ádám krt. 17. 2/5.
76. 290/2/A/74  Vay Ádám krt. 17. 2/6.
77. 290/2/A/75  Vay Ádám krt. 17. 3/7.
78. 290/2/A/76  Vay Ádám krt. 17. 3/8.
79. 290/2/A/77  Vay Ádám krt. 17. 4/9.
80. 290/2/A/78  Vay Ádám krt. 17. 4/10.
81. 290/2/A/79  Vay Ádám krt. 19. fszt./1.
82. 290/2/A/80  Vay Ádám krt. 19. fszt./2.
83. 290/2/A/81  Vay Ádám krt. 19. 1/3.
84. 290/2/A/82  Vay Ádám krt. 19. 1/4.
85. 290/2/A/83  Vay Ádám krt. 19. 2/5.
86. 290/2/A/84  Vay Ádám krt. 19. 2/6.
87. 290/2/A/85  Vay Ádám krt. 19. 3/7.
88. 290/2/A/86  Vay Ádám krt. 19. 3/8.
89. 290/2/A/87  Vay Ádám krt. 19. 4/9.
90. 290/2/A/88  Vay Ádám krt. 19. 4/10.
91. 290/2/A/89  Vay Ádám krt. 21. fszt./1.
92. 290/2/A/90  Vay Ádám krt. 21. fszt./2.
93. 290/2/A/91  Vay Ádám krt. 21. 1/3.
94. 290/2/A/92  Vay Ádám krt. 21. 2/4.
95. 290/2/A/93  Vay Ádám krt. 21. 2/5.
96. 290/2/A/94  Vay Ádám krt. 21. 3/6.
97. 290/2/A/95  Vay Ádám krt. 21. 3/7.
98. 290/2/A/96  Vay Ádám krt. 21. 4/8.
99. 290/2/A/97  Vay Ádám krt. 21.4/9.

100. 290/2/A/98  Vay Ádám krt. 23. fszt./1.
101. 290/2/A/99  Vay Ádám krt. 23. 1/2.
102. 290/2/A/100  Vay Ádám krt. 23. 1/3.
103. 290/2/A/101  Vay Ádám krt. 23. 2/4.
104. 290/2/A/102  Vay Ádám krt. 23. 2/5.
105. 290/2/A/103  Vay Ádám krt. 23. 3/6.
106. 290/2/A/104  Vay Ádám krt. 23. 3/7.
107. 290/2/A/105  Vay Ádám krt. 23. 4/8.
108. 290/2/A/106  Vay Ádám krt. 23. 4/9.
109. 290/2/A/107  Vay Ádám krt. 25. fszt./1.
110. 290/2/A/108  Vay Ádám krt. 25. fszt./2.
111. 290/2/A/109  Vay Ádám krt. 25. 1/3.
112. 290/2/A/110  Vay Ádám krt. 25. 1/4.
113. 290/2/A/111  Vay Ádám krt. 25. 2/5.
114. 290/2/A/112  Vay Ádám krt. 25. 2/6.
115. 290/2/A/113  Vay Ádám krt. 25. 3/7.
116. 290/2/A/114  Vay Ádám krt. 25. 3/8.
117. 290/2/A/115  Vay Ádám krt. 25. 4/9.
118. 290/2/A/116  Vay Ádám krt. 25. 4/10.
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MEGNYITOTTA KAPUIT A ZSINDELYES COTTAGE
Új turisztikai komplexummal gazdagodott a megye-

székhely környéke: megnyílt a Zsindelyes Cottage múlt
hét pénteken. A pálinkaszférában már ismert név ezúttal
egy újfajta látványossághoz kapcsolódik. Az Érpatakon
létesített rendezvényközpont a Tokaj-Felsõ-Tisza-Nyírség
kiemelt turisztikai fejlesztési térség színfoltja lehet.

Az elsõre furcsának tûnõ név eredetileg az angol vidéki
gazdaságot jelenti, a maga természetes, helyben megter-
melt alapanyagokat felhasználó gasztronómiájával, közvet-
len vendéglátásával együtt. A  Zsindelyes Pálinkafõzde
mögött álló két család, a Kecskés és a Papp família ezen
elvek mentén szeretné mûködtetni az új fogadót és esküvõi
helyszínt: hagyománytisztelet, nyugalom, közvetlenség.

ZSINDELYES ELÕZMÉNYEK

Ennek hátterében a már oltalom alatt álló újfehértói für-
tös meggy és az abból készült pálinka áll, amit az egyik
tulajdonos is kiemelt beszédében. – 2007. október 6-án
megkapta ez a termék a magyar védettséget, majd 2014-
ben az európai uniós védettséget. Az újfehértói meggy-
nek pedig, mint gyümölcsnek a nemzeti oltalmáról szóló
okiratát dr. Nagy István adta át február 22-én, Székesfe-
hérváron, akkor még államtitkárként – mondta beszédé-
ben Papp József,  a Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek
Megóvásáért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

KÜLÖNLEGES KOMPLEXUM

A tíz éve dédelgetett, tavaly tavasszal indult, 600 millió
forintból megvalósult projekthez a magyar kormány je-
lentõs támogatást biztosított. A komplexum hét épületbõl
áll, 1,7 hektárnyi területen. A régebbi kóstolóház mellett
a korabeli pálinkafõzéshez használt eszközöket bemuta-
tó terem mellett szertartások megtartására is alkalmas ká-

polna, 130 fõ befogadására alkalmas fogadó és négy apart-
man is része a tavat és a híres meggy mintagyümölcsösét
is tartalmazó beruházásnak.

KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

Az újfehértói származású, és a térséghez mai napig kötõdõ
agrárminiszter az átadáson azt nyilatkozta: ragyogó példa ez
a beruházás az újszerûségével, miközben a hagyománytisz-

telet és a modern gasztronómia is a része.  – Ha jó ötletek
vannak, akkor tudniuk kell, hogy van egy kormány, amely
támogatja ennek a megvalósulását. Minden célunk az, ho-
gyan tudjuk a vidéki megmaradást elõsegíteni, a vidék beru-
házásait támogatni, hogy minél többen itt maradjanak azok a
fiatalok, akik tehetségesek, kreatívak, akiknek jövõképük van
– mondta a Nyíregyházi Televíziónak  dr. Nagy István agrár-
miniszter.                                        (Szerzõ: Tarczy Gyula)

(Fotó: Zsindelyes Cottage)

NYÍREGYHÁZA TURNÉZOTT KÜLFÖLDÖN
TÖBB ORSZÁGBAN IS SIKERT ARATVA MUTATKOZTUNK BE TURISZTIKAI KÍNÁLATUNKKAL

A 6. Szent László Napokat június 18–24. között ren-
dezték meg a romániai Bihar megye székhelyén, ahol
városunk delegációja is népszerûsítette térségünk turisz-
tikai kínálatát.

A rendezvényt nagy érdeklõdés övezte, hiszen Nyír-
egyháza és a Nyírség turisztikai attrakcióiról, csomagaján-
latairól szóló kiadványok szinte mind elfogytak. A figye-
lemfelkeltõ stand vonzotta az érdeklõdõket, de különö-

sen a gyerekeket a Helló Nyíregyháza fotófal, valamint a
Nyíregyházi Állatpark fehér tigris jelmeze mellett a legna-
gyobb népszerûségnek a LEGO játszóház örvendett.

NAGYSZABÁSÚ TURISZTIKAI WORKSHOPON

Június 25-26-án pedig Lemberg városába, egy nagysza-
bású turisztikai workshopra kapott meghívást városunk de-
legációja. A rendezvényen Lemberg város polgármestere,
Magyarország Ungvári Fõkonzulátusának elsõ beosztott
konzulja, valamint Nyíregyháza polgármestere köszöntötte
a megjelent utazási irodák vezetõit, turisztikai szakembe-
reket. Városunk nevezetességeirõl és lehetõségeirõl
Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Non-
profit Kft. ügyvezetõje, dr. Podlovics Roland, a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója és Gajdos László, a Nyír-
egyházi Állatpark igazgatója tartottak prezentációkat. A

szakmai program során intenzív érdeklõdés mutatkozott
a város turisztikai kínálata iránt, valamint üzleti tárgyalá-
sok folytak az együttmûködési lehetõségekrõl az ukrán
utazási irodák és a nyíregyházi szakemberek között. 

NYEREMÉNYESÕ A JAVÁBÓL

A workshop keretében ajándéksorsolás is volt, dr. Ko-
vács Ferenc polgármester személyesen nyújtotta át a nyer-
tesnek az augusztusban nyíló Hotel Pangea két fõ részére
szóló ajándékutalványát.

A rendezvényen elhangzott, a KSH adatai szerint 2017-
ben az ukrán vendégéjszakák száma 23,2 százalékkal nõtt
az elõzõ évhez képest Nyíregyházán, s szeretnék, ha ez a
növekedés tovább folytatódna.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Dr. Kovács Ferenc polgármester vezette a Lembergbe utazó delegációt. Ott is komolyan érdeklõdtek Nyíregyháza iránt.
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ÚJ KÖZÉPÜLETEINK LEGJAVA IS ÉRTÉK
A KORTÁRS ÉPÍTÉSZET NYÍREGYHÁZI ALKOTÁSAI, KICSIT MÁS SZEMMEL, I.

„A modern építészet is lehet szép – és szerethetõ, mint
a gyereked.” Ez a mottója annak a cikksorozatnak, mely-
nek az elsõ, felvezetõ részét olvashatják alább. A szerzõ-
je Kulcsár Attila, városunk Ybl-díjas és Magyar Örökség
díjas építésze, számos nyíregyházi és megyei épület ter-
vezõje, fõiskolai tanár. A következõkben az elképzelések
szerint néhány modern épületünket ismerhetjük meg ki-
csit másképp, a szakember szemével, élvezetes nyelve-
zettel.

Sok hazánkfia, de települését szeretõ patrióta is a leg-
újabb kor építészetét nem tartja szépnek. Városa történel-
mi épületeit szereti, azok elõtt fényképezkedik, mert csak
arra büszke, azok kötik õt a helyhez és idõhöz. A telepü-
lésszövetben az épületek hozzák létre a horizontális tér-
falakat és a vertikális jel épületeket. A középületeket a
semlegesebb lakóházak ágyazzák be. A lakásunkhoz sze-
mélyesen kötõdünk, a közösen használtakhoz kollektíven.
Azok mindig is az utókornak épültek. Változhatnak benne
a funkciók, az eszmék és a nációk, de a települések
ikonikus épületei megmaradnak.

IDEGENÜL HATNA

A historikus építészet vonzerejét a díszítettségük adja.
Az osztópárkányok, nyíláskeretezések, tagozatok, rizalitok,
mondja a szakember. Kihangsúlyozott bejáratok, timpa-
nonok, oszlopok, balluszterek, toronydíszek, színes és vál-
tozatos burkolatok, dicséri az utca embere. Ezek az
architektonikus elemek az ókor templomain jelentek meg
elõször, majd a középkor is használta palotáin, kultikus
épületein. De az újkor gyárain, nagyfesztávú csarnokain,
operaházain, az új funkciók határoló szerkezetein, a mú-
zeumokon és felhõkarcolókon már idegenül hatnak, mint
egy mai rockeren a rizsporos paróka. A hintók elõl is a
motorokba költözött a lóerõ.

AZ EIFFEL SEM TETSZETT...

Az építészet – mint reprezentatív mûvészet – a min-
denkori technikai haladás eszközeit használta a fesztávok
és magasságok létrehozásakor. De ez történik az élet min-
den területén. Amikor követjük a divatok trendjeit a ke-
ménykalaptól a baseballsapkán át a mai golf-sityakig, vagy
az autómárkák új szériáiról álmodozunk. Az építészet is
csak ezt teszi új programok megvalósításakor. Napjaink
architektúráját a panelházak devalválták, melyek mai szí-
nezgetésükkel sem lettek szerethetõbbek. A jelenkor épí-
tészete nem csak ezekbõl áll. A mérnök-építészet kezdte
az útkeresést. Az Eiffel-torony se tetszett elõször kortársa-
inak. A pályaudvarok, stadionok új szerkezeteket igényel-

A sorozat pont nem az ilyen patinás épületekrõl szól majd, mint a Hotel Korona, hanem a modernekrõl

tek, acélból. A vasbeton – ez a mesterséges kõ – új lehetõ-
ségeket kínált az építészeteknek. A Bauhaus teoretikusai
a múlt század elsõ felében lapos tetõs kockaházaikat a
szociális lakásépítés számára találták ki. Az egyházi épí-
tészet nem szerette meg.

FOLYAMATOS ÚTKERESÉS

A modern téri kifejezés már akkor is több ágra bomlott.
Koós Károlyék regionalizmusa, a helyi hagyományokkal
ötvözte, az organikusok a biológiai formák szervességé-
vel újították meg a tömegeket, a modern sivárságát. Váro-
sunk lakótelepeivel együtt épültek középületei is, ame-
lyek legjava legalább olyan értékét jelentik településünk-
nek, mint a Nyírvíz-palota, vagy a Nagytakarék épülete,

Alpár Ignác házai és templomaink. Az útkeresés azóta is
folyik. A posztmodern tette az elsõ kísérletet a jellegtelen
funkcionalizmus unalmának szerethetõbbé tételére. Ha-
gyományos díszítésekkel gazdagította a homlokzatokat –
de nem összetéveszthetõ módon a historizmussal, csak
azt idézõjelbe téve. Ma az „újmodern” együtt használja
az új konstrukciókat, és másképpen a régi anyagokat. Az
amorf formák létrehozásában a számítástechnika segít, és
az építõipar új arzenálja, a jelenkor akár virtuális tereinek
létrehozásában. A következõkben egy sorozatban szeret-
nék kiexponálni néhány jellegzetes nyíregyházi kortárs
épületet, amelyek szépsége és egyedisége tovább gazda-
gítja a város épített örökségét.

(Szerzõ: Kulcsár Attila)
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BÉRLETTEL KÖNNYEBB VIDOR-NAK LENNI
AUGUSZTUS 24. ÉS SZEPTEMBER 1. KÖZÖTT VIDOR FESZTIVÁL TIZENHETEDSZER

Ismét a nevetésé lesz a fõ-
szerep Nyíregyházán augusz-
tus 24. és szeptember 1. között.
Már csak tízet kell aludnunk, s
megismerhetjük az idei VIDOR
Fesztivál színházi programját.

Javában zajlanak a 17. alkalommal megrendezett or-
szágos hírû esemény elõkészítõ munkálatai. Ennek állá-
sáról érdeklõdtünk Kirják Róberttõl, a Móricz Zsigmond
Színház ügyvezetõ igazgatójától.

– Az elõzõ évinél kicsit
több pénz jut majd az idei
fesztiválra, köszönhetõen a
megnövekedett önkormány-
zati és állami támogatásnak
– nyilatkozta lapunknak. –
Körülbelül 350–400 külön-
féle rendezvényre várjuk is-
mét az érdeklõdõket a fesz-
tivál 9 napja alatt. A színhá-
zi versenyprogramban ki-
lenc nagyszínpadi és ugyan-
ennyi kamara elõadást lát-
hatnak a nézõk, ami kiegé-
szül egy meglepetéssel. A

produkciókat Göttinger Pál, Sediánszky Nóra, Tasnádi
Csaba, Perczel Enikõ és magam válogattam. Körülbelül
nyolcvan elõadást jelöltek a színházak, amelyek mind-
egyikét megnézte közülünk valaki. Egy-két számunkra
nagyon tetszõ kiesett sajnos azért, mert a színészek közül
valaki nem volt szabad ebben az idõszakban, de az is
elõfordult, hogy a díszlet túl nagy volt a mi színpadunk-
hoz képest. Amelyiknél ez utóbbi volt a probléma, az a
következõ nyáron reményeink szerint a már megújult Sza-
badtéri Színpadon látható lesz. Ha valamelyik az egyez-
tetés lehetetlensége miatt nem került be a VIDOR prog-
ramjába, azt meghívjuk az évad során vendégként. Most
elõször fordul elõ, hogy a nagyszínpadon több vidéki elõ-

adás lesz, mint pesti. Részt vesz a versenyben olyan szín-
ház is, amelyik korábban nem szerepelt még a VIDOR-
on. A teátrumok közül csak egyet említek, aminek sokan
nagyon örülnek majd: ez a Vígszínház.

A BÉRLETESEK ELÕNNYEL INDULNAK

Mint Kirják Róberttõl megtudtuk, ismét Benedek Mik-
lós lesz a zsûri elnöke, de ezúttal nem „szerepel” színész
a tagok között, hanem a közönség soraiból sorsolással ki-
választott három nézõ mellett egy helyet jótékonysági ár-
verésre bocsátanak. A nyertes a fesztivál mind a tizen-
nyolc színházi elõadását láthatja majd, a partnerével
együtt. Ezzel az összeggel a Bohócdoktorok munkáját se-
gítik, hiszen így még több helyre eljutnak majd, hogy

mosolyt csaljanak a beteg gyermekek arcára. Egy héttel a
jegyek értékesítésének megkezdése elõtt a médiumokon
keresztül közzéteszik a teljes programot. A színházbérlet-
tulajdonosok abban a kedvezményben részesülnek, hogy
július 23-ától három napon át csak õk vásárolhatnak je-
gyet az elõadásokra, limitált számban az Országzászló
téri szervezõ- és jegyirodában. Aki addig még nem vette
meg a bérletét, de szeretné, egy sorban állással ahhoz is
hozzájuthat. Az ezt követõ két napban a jegyvásárlás bár-
ki számára lehetségessé válik, július 28-ától pedig már
online is hozzáférhetõek lesznek. A legapróbb részletek-
re is gondolnak az elõkészítõ munkálatok során. Ezek kö-
rébe tartozik a kellemes idõjárás is, amit természetesen
szintén idõben megrendeltek már.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Kirják Róbert
Fotó: Szánkai Nikolett
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KILÁJKOLTA A GYÕZELMET A KELET BRASS BAND
AZ UTCAZENÉLÉSBÕL A NAGYSZÍNPADRA VÁGYNAK A RÉSZBEN NYÍREGYHÁZI MUZSIKUSOK

Képzeljenek el megszólalni három trombitát, 2 harso-
nát, szaxofont, tubát és dobot, ami mellé ráadásul még
színpadi show-elemek is társulnak. Persze, a siker soha-
sem marad el: a táncoló lábakon és az õrült tapsokon
kívül szerencsére szakmai sikerekbõl is bõven kijut a nyír-
egyháziakból is verbuválódott Kelet Brass Band formáci-
ónak. Legutóbb Egerben lájkolták ki maguknak, hogy fel-
állhassanak a dobogó legfelsõ fokára.

A sikert sikerre halmozza a 2016-ban alakult Kelet
Brass Band formáció, akik a mai modern slágereket és
örökzöldeket (a rocktól a technóig, Korda Gyuritól a
Tankcsapdáig) fúvós, illetve ütõs hangszerekkel adják
elõ. Legutóbb ráadásul két utcazenei fesztivált is meg-
nyertek. Tokaj után most Egerben diadalmaskodtak, ahol
a közönségdíj mellett a szakma is õket ismerte el a leg-
jobbnak.

JÁRTAK A KEZEK, S A LÁBAK

– Tavaly is megmérettettük már magunkat Egerben, de
ott csak a másodikok lettünk. Azóta már indultunk a Ceg-
lédi és a Tokaji Utcazene Fesztiválon is, szerencsére
mindegyiket megnyertük, és most végre Egerben is sike-
rült diadalmaskodnunk. Nagyon jól fogadja a közönség
a dalainkat. Az elsõ tíz percben mindig furcsállják egy
kicsit a stílust, amit képviselünk, de aztán nem kell ne-
gyed óra és elindulnak a kezek, meg a lábak. A végére
mindig nagyon jó hangulatú koncert kerekedik ki. Már

lunk sok fellépésnek eleget tenni, sokat fejlõdni és kinõni
az utcazene jelzõt. Nagyszínpadon akarunk játszani, ami
szerencsére hamarosan újra meg fog valósulni, hiszen fel-
lépünk a Campus Fesztiválon is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

HATAN KAPTÁK A SZABÓ NYELVI DÍJAT
Elsõ ízben adták át június utolsó vasárnapján a Szent

Imre Katolikus Gimnáziumban a Szabó nyelvi díjat. Az
elismerést Szabó Szilvia, egy nyíregyházi nyelviskola ve-
zetõje alapította, hogy támogassa a tehetséges nyelvta-
nulókat és elkötelezett nyelvtanárokat. A pályázat útján
elérhetõ díjat most hatan kapták meg, köztük erdélyi ta-
nárok és diákok is.

A Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Isko-
la évzárója adta a keretet a díjátadáshoz. Az intézmény-
hez – melyben magas színvonalon zajlik a nyelvoktatás
– szülõként is kötõdik a díj alapítója. Szabó Szilvia fel-
vezetõ beszédében azt mondta, óriási a lemaradásunk
az európai országokhoz képest az idegennyelv-tudás te-
rületén, pedig a globalizáció térhódításának idején ez
kulcsfontosságú kérdés. Ezért is gondolta úgy, hogy ez-
zel elismerve ösztönzi a diákságot és tiszteletet ad vele
az oktatóknak.

AZ ÖSZTÖNZÉSÉRT

– 2017-ben azzal a céllal alapítottam a Szabó nyelvi
díjat, hogy inspiráljam a nyelvtanulókat a minél maga-
sabb szintû nyelvtudás elérésében, illetve a nyelvtaná-
rokat ösztönözzem a minél magasabb szintû, minõségi,
kreatív nyelvoktatásra. Úgy vélem, hogy a hagyományos
nyelvoktatási módszerek mellett nagyon fontos a nyelv-
tanároknak, tankönyvíróknak, hogy a tanításban része-
sítsék elõnyben nemcsak a nyelvtani központú oktatást,
hanem a digitalizációt, innovációt, kreativitást – fogal-
mazott a Nyíregyházi Televíziónak Szabó Szilvia ügyve-
zetõ, díjalapító.

KÖZELEBB KERÜLT A VILÁG

A pályázók az eddigi teljesítményüket mutatták be, s a
kuratórium döntése alapján az 50 pályázóból három diák
és három tanár érdemelte ki az elismerést. A hajdúdorogi

Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium 11.-es tanulójá-
nak, Mohamed Anna Awadnak már felsõfokú nyelvvizs-
gája és érettségije is van angolból,  sõt, a „Kémia idegen
nyelven” versenyen maximális pontszámmal gyõzve övé
lett a publikált mintafordítás. A Szent Imre gimnázium 11.-
es tanulója, Sopronyi Boglárka 14 évesen tette le a közép-
fokú nyelvvizsgát, azóta társaival angol nyelvû színdara-
bot írt és adott elõ, valamint szónokversenyen is részt vett,
s nagyobb rálátást kapott a világra e nyelv által, mely sze-
rinte közelebb került hozzá.

MEGERÕSÍTÉS A PÁLYÁN

Boglárkának a tanárát, a Szent Imre Katolikus Gimná-
ziumban tanító Rubóczkiné Kiss Hajnalkát is díjazták, aki
az indoklás szerint szívesen használ innovatív megoldá-

sokat és drámapedagógiai módszereket az oktatásban.
Számos versenyen, pályázaton szerepeltek sikerrel diák-
jai, de szakmai cikke is nyert már országos különdíjat, és
a mostaninak is nagyon örül. – Minden tanárnak hasznos
az, hogyha visszajelzést kap a munkájáról, ez egy pozitív
megerõsítés.

JÖVÕRE FOLYTATJÁK

Bár a távolság miatt az erdélyi tanárok és diákok nem
lehettek jelen az átadáson, az õ nevük is elhangzott. S
az is: az alapító mellett számos megyei és országos cég
is segített a Szabó nyelvi díj szponzorálásában, melyre
a tervek szerint jövõ év elején is meghirdetik a pályá-
zatot.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

tavaly is sok fellépésünk volt, idén sem panaszkodha-
tunk – hangsúlyozta Varga Gábor, a Kelet Brass Band
tagja.

ÖT NAPON KERESZTÜL ZENÉLTEK

– Tavaly csak ezüstérmet kaptunk Egerben, de most a
miénk lett az arany-, illetve a közönségdíj is – vette át a
szót Csomós János, aki szintén a formáció tagja. – Ez azt
jelenti, hogy több mint 1300 like érmét sikerült begyûjte-
nünk. Nem volt egyszerû, hiszen öt napon keresztül fo-
lyamatosan zenéltünk. Végül a szakma elismerését is ki-
vívtuk, sõt, az átiratainkat is megdicsérték, amit egyéb-
ként Koi Gergõ, az együttesünk vezetõje készít. Az õ mun-
káját úgy kell elképzelni, hogy otthon ül és hallgatja a
slágereket. Ezt teszi addig, amíg az összes akkordot és
harmóniát le nem tudja másolni, amibõl végül készít egy
átiratot trombitára, harsonára, szaxofonra, tubára és töb-
bek között dobra.

A BEATRICE UTÁN IS LÉPTEK MÁR FEL

– Nagyon fontosak számunkra a visszajelzések, ezért is
számít nekünk sokat az egri közönségdíj. Mi a koncertje-
inket mindig kibõvítjük show-elemekkel is és megpróbá-
lunk beépülni a közönségbe. Tavaly léptünk már fel a Be-
atrice után, rendszeres visszajárók vagyunk a debreceni
Roncs bárban, de zenéltünk már a Budapest Parkban a
Punnany Massif zenekar elõtt is. A jövõben megpróbá-

A díjazottak és a díjalapító: Sopronyi Boglárka, Rubóczkiné Kiss Hajnalka, Szabó Szilvia és Mohamed Anna Awad
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BUDAPEST BAJNOKSÁG
Újra megtelt a Duna Aréna úszókkal,

hiszen a Budapest Bajnokságon mérettet-
hették meg magukat az úszók,  ami az utol-
só nagy hazai felnõtt korosztályos verseny
volt és egyben fontos állomás a felkészü-
lésben az augusztusi EB elõtt.

Az elsõ nap máris nyíregyházi éremmel
zárult. Szurovcsják Ivett 100 m mellen

ezüstérmes lett Sztankovics Anna mögött. A
fiúknál Valent Gergõ új egyéni csúccsal a
„B” döntõ 3. helyén zárt. A nap végén az
is sikerült, ami a magyar bajnokságon nem,
a 4x100 m MIX gyorsváltóban is döntõt
úszott a csapat és 8. helyezést ért el.

A harmadik nap nem hozott érmeket, de
három versenyzõ is „A” döntõzött, 200 m
mellen Szurovcsják Ivett és Molnár Laura,
míg 200 m háton Valent Gergõ. A nap vé-
gére a két ötödik és egy nyolcadik hely
mellett a 4x100 m MIX vegyes váltó hozta
a legjobb helyezést, egy negyediket. A ne-
gyedik nap a sprintszámoké volt és hogy
meglegyen az alaphang, 50 mellen Sztan-
kovics Anna délelõtt egy bõdületes orszá-
gos csúccsal kezdett, második idõvel Ivett
került a délutáni döntõbe. A férfiaknál
Valent Gergõ új egyéni csúccsal „B” dön-
tõt úszhatott és kilencedik lett. A döntõben
a délelõtti idõt fél másodperccel megjavít-
va Szurovcsják Ivett a dobogó második fo-
kára állhatott fel az EB-résztvevõ Sztan-
kovics Anna mögött. A következõ nagy
verseny a héten az utánpótlásra vár, Gyõr-
ben. A hagyományossá vált delfin bajnok-
ságot július 6-7-én rendezik.

NYÍREGYHÁZA VOLT A STRAND-
RÖPLABDA FELLEGVÁRA

Két nagy strandröplabdatorna zárult a
hétvégén Nyíregyházán. A Hübner hagyo-
mányos, amatõröknek rendezett találko-
zói után a profi országos bajnokság máso-
dik körének döntõit is itt rendezték.

Múlt héten csütörtöktõl vasárnapig Nyír-
egyháza volt a honi strandröplabda felleg-
vára. A Kossuth téren felállított pályán a
Hübner amatõrök részére kiírt tornáját, a
Tófürdõn pedig az országos bajnokság má-
sodik fordulóját rendezték. A pénzdíjas
amatõr versenyre 32 együttes nevezett,
összesen 110 mérkõzést játszottak. A
bronzmeccsen a Mindegy 2:0-ra nyert a Fa-

gyott kutyalábak ellen. A döntõben pedig
a Griffendél legyõzte a 4ever csapatát, ez-
zel 100 ezer forintot nyertek. A multik ver-
senyében a ContiTech gyõzött a Coloplast
és a Michelin elõtt. A profik eközben az
országos bajnokság második körének
meccseit játszották, a férfiak és nõk mellett
az U18-asok is pályára léptek. A nõi finá-
léban az elsõ körben is gyõztes gödöllõi 
Lutter Eszter  és a Nyíregyházi Sportcent-
rum színeiben induló Szombathelyi Szand-
ra  biztosan nyert. A férfiaknál pedig a 
Hajós Artúr–Stréli Bence  páros diadalmas-
kodott.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A strandröplabda országos bajnokság díjazottjai, Kósa Árpád polgármesteri kabinetve-
zetõvel (balról)
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PROGRAMOK RUHABÖRZE
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Egyesülete használt téli, nyári ruházatból ru-
habörzét szervez tagjai számára 2018. július 11-én és
18-án 8.30 és 13.30 óra között, melynek helyszíne az
Esély Centrum (Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.).

CSALÁDOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK

Augusztus végéig 21 országból összesen 113 cse-
rediák érkezik Magyarországra a 2018/19-es tanévre
az AFS Nemzetközi Csereprogram Alapítvány szerve-
zésében. Közülük 5 külföldi középiskolás (thai, török,
hongkongi, brazil, finn vagy indonéz) Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében ismerkedhet majd meg Magyar-
ország kulturális és társadalmi értékeivel. Számukra
toboroz önkéntes családokat a megyébõl a világ leg-
nagyobb és legrégebbi nemzetközi diákcsere-szerve-
zete, az American Field Service (AFS), mely július vé-
géig választja ki azokat a családokat, amelyek a kö-
vetkezõ tanévre fogadhatnak egy cserediákot. Azok a
családok, amelyek külföldi diákot fogadnának, az AFS
budapesti irodájához vagy megyei önkénteseihez for-
dulhatnak felvilágosításért, illetve a  www.afs.hu  ol-
dalon szerezhetnek információkat. Az önkéntes csa-
ládok számára az AFS támogatást nyújt, amely a diák
utazási költségeit, iskolai étkezését, betegség- és bal-
esetbiztosítását, gyógyszereit fedezi.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: július 7-én 9.30–12.30: Tojástartóból
egyéni fantázia alapján díszek készítése. 10.00: Babaan-
gol.

ROMA GYERMEKSZÉPSÉGVERSENY II. az Alvégesi
Mûvelõdési Házban július 7-én 16.00 órától, a Roma Nõk
Egyesülete szervezésében.

A KISKONDÁS. A Burattino Bábszínház elõadásai: jú-
lius 7-én 16.00: A kiskondás. 8-án 10.00: Vitéz László és
az elátkozott malom. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont,
B épület II. emelet.

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

„SZABOLCSI HADITENGERÉSZEK...” A Magyar Nem-
zeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület
várja az érdeklõdõket július 9-én 14.00 órára Lucza János
ny. iskolaigazgató, a Honismereti Egyesület titkára a „Sza-
bolcsi haditengerészek az I. világháborúban” címû elõ-
adására. Helyszín: a levéltár kutatóterme (Nyíregyháza,
Széchenyi u. 4.).

SZÖSZMÖTÖLÕ – kézmûves foglalkozás. A Szöszmö-
tölõ kézmûves programok a Jósavárosi Mûvelõdési Ház-
ban a nyár folyamán kéthetente, szerda délelõttönként
várják az érdeklõdõket. Július 11-én 10.00: Ismerkedés a
körmönfonással és a fonások alapjaival. 25-én 10.00: Tész-
tanyaklánc készítése.

KIÁLLÍTÁS. Felhõtlen száraz idõk – Nagy Otília festõ-
mûvész kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában és a
Pál Gyula Teremben. Megtekinthetõ: augusztus 11-éig.

NYÁRI TÁBOROK
Nyári tábor a Butykai Mûvelõdési Házban
Turnusok: III. 2018. július 30. – augusztus 3., Butykai

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

Jósavárosi nyári tábor
Turnusok: II. 2018. július 9–13. III. 2018. július 16–

20., Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza, Ung-
vár 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.

ÚJABB ÜDVÖZLET SZIGLIGETRÕL

2018. június 25. és 30. között három nyíregyházi
iskola, a Kazinczy, a Petõfi és a Vécsey Tagintézmény
diákjai nyaraltak együtt, a Szigligeti Gyermeküdülõben.
A kedvezõtlen idõjárás szerencsére egyik programot
sem hiúsította meg, így ezek a gyerekek is csúszdáz-
hattak Sárváron, megcsodálhatták Keszthely nevezetes-
ségeit, régi fegyvereket próbálhattak ki a szigligeti vár-
játékokon, és a bulihajó fergeteges partiján is rophatták
a táncot. Nagyon köszönjük a tábor lelkének, dr.
Hudákné Fábián Nórának fáradhatatlan szervezõ mun-
káját, rugalmasságát, aminek köszönhetõen a táboro-
zóknak örök emlék marad ez a nagyszerû hét.

Mátyásiné Pócsik Angéla



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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A SZOCREÁL JEGYÉBEN
Városunkban is van néhány

olyan építészeti és képzõmûvé-
szeti alkotás, amely az 1950-es
évek mûvészetének, a szocialis-
ta realizmusnak a stílusjegyeit
hordozza magán. E stílus jegyé-
ben fogant a Hõsök terén talál-
ható irodaház és a Békeház is.

1944 októberében, az akkor
még Bessenyei térnek nevezett
területen is heves utcai harcok
folytak sok kárt okozva az észa-
ki és keleti oldalán található
épületekben. Ezek helyén épí-
tették meg az irodaházat és a
Békeházat. Amikor a munkála-
tok megkezdõdtek, a tér már a
görög szabadságharcos, Belo-
iannisz nevét viselte. Az iroda-
ház építését a Szabad Nép, a
Magyar Dolgozók Pártjának központi lapja címoldalán
adta hírül a „Mi újság Nyíregyházán” címû írásában:
„A város szívében, a Beloiannisz-téren épül Nyíregy-
háza egyik új nevezetessége, az irodaház. A város lako-
sai büszkén tekintenek a befejezés elõtt álló, nyolcmil-
lió forintos költséggel épülõ irodaházra. Néhány hét
múlva a ház 180, korszerûen berendezett szobájában
intézik majd a város, az egész megye lakosainak ügyes-
bajos dolgait”. Az építkezési munkálatok 1953-ban kez-

dõdtek és 1954-ben vehették
birtokba az épületet, amelyet az
ÉM Debreceni Tervezõ Vállalat
tervei alapján emeltek. A tete-
jére természetesen vörös csilla-
got helyeztek, amelyet 1956.
október 26-án levertek a forra-
dalmárok. Késõbb pótolták,
hogy aztán majd a rendszervál-
tást követõen végleg a múzeum
raktárába számûzzék.

A köznyelv a színérõl zöld-
nek nevezte el az irodaházat,
amelyet ma is eredeti funkció-
jának megfelelõen használnak.
Az elsõ emeletén fedezhetjük
fel Berky Nándor szobrászmû-
vész két alkotását. Õ készítette
a homlokzat plasztikáit is mû-
kõbõl, míg a reliefeket gipszbõl

öntötte ki. A dombormûvek „kitûnõen megfogalmazott
alakjai egy hibátlan világ tökéletes megvalósításáról szól-
nak”. Az egyik témája az építkezés, míg a másiké a
mezõgazdaság.

Az irodaháztól jobbra és balra 1954-ben épültek az
úgynevezett Békeházak, amelyek összkomfortos laká-
saival a lakásínség problémáin enyhítettek.


