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TOVÁBB FOLYTATÓDIK A BÖLCSÕDÉK FEJLESZTÉSE
Elkezdõdött a Bölcsõdefejlesztés Nyíregyháza Megyei

Jogú Város Önkormányzatánál címû pályázati program
kivitelezése. A közel 238 millió forintos projekt négy vá-
rosi intézményt érint, ebbõl három esetében infrastruk-
turális fejlesztés és eszközbeszerzés, egy bölcsõdében
pedig eszközbeszerzés valósul meg.

A projekt célja, hogy az önkormányzat hozzájáruljon a
0–3 év közötti gyermekeket nevelõ szülõk munkaerõpi-
acra történõ visszatéréséhez, s az esélyegyenlõség elvét
szem elõtt tartva csökkenteni a hozzáférhetõség területi
különbségeit. Az infrastrukturális fejlesztés keretében az
örökösföldi Aprajafalva és a Vécsey közi Õzike, valamint
Stadion utcai Micimackó Bölcsõdében akadálymentesí-
tés, belsõ ajtók cseréje, helyiségek festése, a fõzõkonyhák
felújítása, korszerûsítése, a belsõ tér- és falburkolatok,
valamint a beépített bútorok cseréje történik meg, továb-
bá eszközbeszerzés is tervezett. Az Aprajafalva Bölcsõ-
dében energetikai korszerûsítés is lesz. A huszártelepi

Napsugár Bölcsõdénél pedig a nevelõ-fejlesztõ munká-
hoz és a gyermekek készségeinek fejlesztéséhez szüksé-
ges eszközöket szereznek be.

KOMFORTOSABB KÖRÜLMÉNYEK

– Azt reméljük tõle, hogy a dolgozók is sokkal jobb
körülmények között fognak dolgozni és a gyerekek is jobb
ellátást kaphatnak, hiszen fontos, hogy akadálymentes,
megújult, korszerû, szigetelt épületben, egészséges kör-
nyezetben lehetnek a gyerekek, a minõségi szolgáltatá-
sok jegyében – mondta a Nyíregyházi Televízió kérdésére
Jászai Menyhért alpolgármester. Egyébként a beruházás
idõtartama alatt az érintett intézmények zavartalan
nyitvatartása biztosított, a gyerekek biztonságának szem
elõtt tartása mellett. A nyári zárvatartási idõ alatt pedig az
ügyeletes bölcsõdékben biztosított a gyermekek napköz-
beni ellátása. A projekt tervezett befejezése õsszel várha-
tó. Jászai Menyhért hozzátette: – Azt se felejtsük el, hogy

noha a jogszabály erre lehetõséget ad, az önkormányzat
nem vezette be a gondozási díjat, így havonta ezzel több
ezer forintot hagy az érintett családok kasszájában.

FOLYAMATOSAK A FELÚJÍTÁSOK
– Örülünk, hogy az idei évben is nagy figyelmet kap-

nak városi bölcsik a fenntartó részérõl – ezt már Nagy
Erzsébet, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intéz-
mény igazgatója nyilatkozta lapunknak. – Ráadásul ta-
vasszal egy, a Családok Éve keretében szervezett orszá-
gos programnak is helyet adtunk Étel-Mozgás-Élet cím-
mel, közmegelégedésre. Egyébként a felújítások folyama-
tosak az intézményrendszerben, ezen a jelentõs projek-
ten kívül is. Most nyáron a Napsugár, a Nefelejcs, a Bóbi-
ta, a Hóvirág, a Katica és a Babaház Bölcsõdékben búto-
rokat cserélnek és burkolnak, valamint festenek is egyéb
munkálatok mellett a nyári, önkormányzati program ke-
retében, amiért szintén köszönet a városnak.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

SZÁZMILLIÓT KAPUNK VISSZA A NYÍRTÁVHÕTÕL
Augusztus közepéig elkészíti a lakossági elszámolást a Nyírtávhõ Kft. A 2017–2018-

as fûtési szezon idõjárása összességében enyhébb volt a tavalyinál, így kevesebb volt
a hõfelhasználás is. Idén február volt a leghidegebb, 0,5 Celsius-fokos átlaghõmérsék-
lettel, majd egy igen fagyos kora tavaszi idõszak következett, de a Nyírtávhõ Kft.
folyamatos fejlesztéseinek köszönhetõen a távhõhálózat a vártnak megfelelõen, üzem-
szünet nélkül mûködött. Joó László ügyvezetõ arról számolt be, hogy a lakossági fo-
gyasztóknál az elszámolások 30 százaléka már elkészült, a nagyobbik hányadot pe-
dig augusztus elsõ felében kapják meg. A kormány 12 ezer forintos téli rezsicsökken-
tését már az áprilisi számlákban jóváírták. Az elõzetes számítások szerint a cég több
mint 100 millió forintot fizet vissza a fogyasztóknak. A társaság a nyári hónapokban
szokott rendszeres karbantartás és modernizálás mellett egy 400 millió forintos pályá-
zat segítségével 24 új hõközpontot épít a következõ fûtési szezonig.

DÉL-KOREÁT IS MEGHÓDÍTOTTÁK

Újabb dicsõséget szerzett városunknak, hazánknak a Cantemus Kórus. A Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy által vezetett Gyermekkar a dél-koreai
Jeju szigetén július 15. és 21. között elõször megrendezett nemzetközi kórusversenynek az egyházi és világi kategóriáját is megnyerte. Majd az azt
követõ nagydíjas versenyen is õket ítélte a zsûri a legjobbnak, ráadásnak még a legjobb elõadásnak járó különdíjat is a nyíregyházi lányok kapták. Ezzel
a világ újabb pontján tette le a Nemzeti Együttes a névjegyét, egyben diadallal alapozta meg az augusztus közepi, XII. fesztiválját, ahol természetesen
a kóruscsalád valamennyi tagja fellép majd. Képünkön a nagydíjgyõztes, a sikernek örvendõ csapat egy része a színpadon.
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ZELKESEK SZIGLIGETEN
A Zelk Zoltán általános iskolások is

„bevették” Szigligetet július elsõ felé-
ben, azaz eltöltöttek egy kellemes he-
tet a Balaton-parti önkormányzati tábor-
ban. Az élményeikrõl született verses
beszámoló a nyiregyhaza.hu oldalon
olvasható, több képpel fûszerezve.

HAGYOMÁNYÕRZÕ TÁBOR
Véget ért a hetedik, Sóstó-Sóstóhe-

gyi Igrice Civil Egyesület által megren-
dezett egyhetes nyári Honismereti és
Hagyományõrzõ Tábor, amelynek a
Szabó Lõrinc Tagintézmény adott he-
lyet. A 39 általános iskolással székely-
földi kézmûves mesterek foglalkoztak.

SZÚNYOGIRTÁS
Újra szúnyogirtást végzett múlt hé-

ten a NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízá-
sából a Tréner Kft. légi úton, a kora esti
órákban, naplemente elõtt városunk-
ban, mely 2084 hektárt érintett. (Ol-
vasónk, Lászlóné Tóth Marianna képe,
köszönjük!)

SPECIÁLIS HELYZETBEN
A kórházban tavaly átadott, a gyer-

mekgyógyászati tömb tetején mûködõ,
négyszáz négyzetméteres helikopterle-
szállón gyakorolták a mûszaki mentést
a nyíregyházi hivatásos tûzoltók. A meg-
felelõ technikai eszközök mellett kikép-
zett szakemberek állnak készenlétben.

ÚJ SZOLGÁLATI GÉPKOCSIK
Az ORFK-Országos Balesetmegelõ-

zési Bizottság beszerzése eredménye-
ként tíz Skoda Octavia típusú szolgála-
ti személygépkocsit adott át pénteken
a fõvárosban, melybõl megyénknek is
jutott. A jármûvek a közlekedésbizton-
sági helyzet javítását szolgálják.

NÉPI SPORTÁGVÁLASZTÓ
Népi sportágválasztót, egyben a IV.

Bujtos Kupa Nyílt Grundbirkózó Ver-
senyt rendezte a Nyírsport SE a Fede-
les Lovardában. A programon, melynek
dr. Ulrich Attila alpolgármester volt a
díszvendége, Mónus József távcéllövõ
világrekorder íjász is részt vett.

EGYIRÁNYÚ LETT A TOLDI
Forgalmirend-változás lépett életbe a

Toldi utcán. Lakossági kérésre a NYÍRVV
Nonprofit Kft. egyirányúsította a Toldi
utca Tûzoltó és Színház utca közötti sza-
kaszát. A Városüzemeltetés kéri, hogy a
megváltozott forgalmi rendnek megfe-
lelõen, figyelmesen közlekedjenek!

90. SZÜLETÉSNAP
90. születésnapja alkalmából köszön-

tötte Pápai Jánosnét, városunk szépkorú
polgárát Jeszenszki András közgyûlési
képviselõ. Piroska néni a ma Romániá-
ban található Borgóprundon született,
a század második felében évtizedekig
dolgozott Nyíregyházán ápolóként.

MOBIL KORMÁNYABLAK

Ha lejárt a személyi igazolványa, kedd-
tõl akár az új, megyében közlekedõ kor-
mányablak-buszban is megújíttathatja!
Immár 294 kormányablak mûködik ha-
zánkban, Nyíregyházán összesen három.
A héten egy új, mobil ügyfélszolgálattal
gazdagodott megyénk.

Kormányablak-busz segíti majd a kisebb
településeken élõket, így könnyebben el-
érhetõ lesz számukra az ügyintézés. A ren-
dezvényen dr. Vinnai Gyõzõ, nyíregyházi
országgyûlési képviselõ hangsúlyozta,
2011. év elején, akkori kormánymegbízott-
ként avatta fel az elsõ nyíregyházi kor-
mányablakot, ma pedig már egy jól mû-
ködõ, az állampolgárokat segítõ közigaz-
gatás mûködik; a rendszer hatékony és
ügyfélközpontú.

A jármû átadóünnepségén dr. Szabó
Tünde, Nyíregyháza országgyûlési képvi-
selõje kiemelte, a kormány munkáját és
törekvéseit az emberek igényei alapozzák
meg. Hozzátette, a közigazgatási reform,
a kormányablakok hálózata is erõsíti a
kormány családpolitikai intézkedéseit, hi-
szen most már gyors és egyszerû ügyinté-
zések érhetõek el, így az állampolgárok
több idõt tölthetnek családtagjaikkal.

HOZZÁJÁRUL A FOLYAMATHOZ

Az átadóünnepségen Román István,
megyei kormánymegbízott azt mondta, a
21. század ismérve a mobilitás és a gyor-
saság. Ezért is fontos, hogy egy mobil kor-
mányablak-busszal gazdagodott Szabolcs-
Szatmár-Bereg. – Tavaly munkatársaink a
megye 23 kormányablakában több mint
802 ezer ügyet intéztek. A mostani év elsõ
félévében pedig már közel 480 ezernél
tartanak. Látható, hogy szükség van azok-
ra a feladatokra, amiket ellátunk. A mobil
kormányablak munkába állítása pedig

hozzájárul majd ennek a folyamatnak az
erõsítéséhez és ahhoz, hogy a megyében
élõ állampolgárok minél gyorsabban és ha-
tékonyabban tudják a munkájukat, ügyei-
ket intézni – fogalmazott.

Városunk alpolgármestere, dr. Ulrich
Attila szerint a kormányablak-busz hasonlít
a könyvtárbuszhoz. – A funkció nagyon
hasonló, hiszen olyan, a kultúra iránt ér-
deklõdõ emberekhez is eljut a könyvtár-
busz, így a könyvek és az internet is, akik
nem tudnak bejönni nagyobb, központi
intézményekbe. Ez a busz is mutatja, a
kormány figyel az állampolgárok egysze-
rûbb ügyintézésére is, hiszen a mobil ügy-
félszolgálat segítségével a kis települése-
ken élõk számára is helyben elérhetõvé
válnak a kormányablakok egyes szolgál-
tatásai – emelte ki.

CSÖKKENTENÉK AZ ÜGYSZÁMOT

Az átadóünnepségen dr. Tuzson Bence
közszolgálatért felelõs államtitkár ünnepi
beszédében kiemelte, jelenleg 2200 ügy-
típus van Magyarországon, ezeket egy
munkacsoport áttekinti, hogy az ügyszá-
mok csökkenjenek, mentesüljenek az em-
berek a felesleges ügyintézésektõl. Az ál-
lamtitkár hangsúlyozta: – A Hogyan? kér-
désében, azaz az eljárási kérdésekben
komoly változások következtek be. Nem-
rég fogadta el az Országgyûlés az új eljá-
rásjogi törvényt, de a Mit kell elintézni?
kérdésében még van tennivalónk. Éppen
ezért kezdtük áttekinteni ezt a 2200 ügy-
csoportot, mely rettenetesen nagy szám.
Az állampolgároknak és a vállalkozások-
nak is fontos, hogy egyszerûbb, kevesebb
legyen az ügyintézés – mondta. Az állam-
titkár az ünnepélyes szalagátvágás után,
ügyintézõként fogadta a kormányablak-
busz elsõ ügyfelét, aki személyi igazolvá-
nyát újíttatta meg.       (Szerzõ: Dér Vivien)

Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke, dr. Szabó Tünde, Nyíregyháza ország-
gyûlési képviselõje, dr. Tuzson Bence államtitkár, dr. Román István megyei kormány-

megbízott és dr. Vinnai Gyõzõ, Nyíregyháza országgyûlési képviselõje a mobil
kormányablak útnak indításán

NEMZETKÖZI SZAKTÁBOR

Tizennyolcadik alkalommal rendez nem-
zetközi közlekedésbiztonsági szaktábort
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõn a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság és a Megyei Baleset-megelõzési Bizott-

ság. Az egyhetes vakáció ideje alatt a Ma-
gyarországról, Romániából és Ukrajnából
érkezett összesen hatvan diák játékos for-
mában gazdagodik baleset-megelõzési és
rendészeti ismeretekkel a Kis Vakondban.
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KORSZERÛBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A NÉGYESEN
Közel 4,5 kilométer hosszan újult meg a 4-es fõút Nyír-

egyháza térségében. A pályaszerkezetet cserélték, új ko-
póréteget terítettek le, tartós burkolati jeleket festettek
és több autóbusz-megállóhelyet építettek át. A Magyar
Közút közel 300 millió forintból, három szakaszon újí-
tott a fõúton – és ez csak egy szakasz volt a hétbõl, ami a
megyeszékhelyet közvetve bár, de érinti az idén.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. idén összesen több mint
160 kilométernyi fõ- és mellékút teljes körû felújítását vé-
gezheti el hazai, központi költségvetési, valamint a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív Program forrásainak
köszönhetõen Szabolcs-Szatmár-Beregben – mondta Csa-
pó László megyei igazgató a szerdai avatóceremónián.

A MEGYE 8 SZÁZALÉKA MEGÚJUL

Kiemelte, az összesen több mint 12 milliárd forint érté-
kû megyei programnak köszönhetõen megújul a megyei
közúthálózat 8 százaléka. Az idei felújítások között sze-
repelt a 4-es fõút Nyíregyháza és a 403-as fõút csomó-
pontja közötti fejlesztés. – A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
293 millió forintos hazai forrásból valósította meg a most
átadott útszakaszok kivitelezését. A 4-es számú útnak
Nyíregyháza és a 403-as fõút csomópontja közötti 10 ki-
lométerébõl, tehát közel a felét felújítottuk, mintegy 4,5
kilométer hosszú szakaszt. Az útszakaszok mentén öt da-
rab autóbuszöböl és leszállóperon is megújult, valamint
sikerült a csomópont rázópadkával történõ ellátása, ami
azt jelenti, hogy szélesebb és kényelmesebben megköze-
líthetõ csomóponti rész alakult ki – nyilatkozta a Nyíregy-
házi Televíziónak a megyei igazgató.

A KERÉKPÁRÚT KÖVETKEZIK

A 4-es fõút összesen három szakaszon újult meg. Nyír-
egyháza és Nyírpazony között 2,76, Nyírpazony és
Nyírtura között 1,05, míg Nyírturánál a 4-es és a 403-
as fõút csomópontjánál 0,65 kilométeren közlekedhet-
nek megújult burkolaton az arra haladók. Az átadóün-
nepségen a megyeszékhely polgármestere hangsúlyoz-
ta, a város és a Közút szorosan együttmûködik az útfej-
lesztések, beruházások miatt is. – A tervezéstõl a meg-
valósításig együttmûködünk. Ez esetben a kerékpárút
felújításával megvártuk, hogy a Közút a 4-es utat fel-

újítsa, és így rövidesen indulhat a mi fejlesztésünk is
úgy, hogy az augusztus végére befejezõdjön.

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS JEGYÉBEN

– De volt már ilyen projektünk és lesz is, amit közösen
csinálunk. Például nemsokára kezdõdik a Bocskai utca fel-
újítása, ott szintén együtt kellett mûködnünk, hiszen a Nagy-
körúton belül az önkormányzat valósítja meg a fejlesztést,
a Nagykörúttól a Család utcáig pedig a Közút, az is egy
fontos szakasz. Igyekszünk úgy ütemezni a feladatokat az
útépítések idején, hogy ne legyenek felesleges lezárások.
Különösen manapság, kiemelten az idén lényeges ez, ami-
kor Nyíregyházán soha nem látott közúti, infrastrukturális
fejlesztés folyik. Ez jelenti a régi rossz utak, járdák felújítá-
sát, de újak építését is, és ez kerékpárútra is vonatkozik –
fogalmazott dr.  Kovács  Ferenc  polgármester. (Ezek rész-
letes listáját múlt heti számunkban közöltük, de most is el-
olvasható a nyiregyhaza.hu oldalon – a szerk.)

KÉNYELMESEBB, BIZTONSÁGOSABB

A 4-es fõúton a fejlesztés keretében cserélték a pálya-
szerkezetet, új kopóréteget terítettek le, tartós burkolati
jeleket festettek és több autóbusz-megállóhelyet építettek

át, valamint a KRESZ-táblák igény szerinti cseréjérõl és
pótlásáról is gondoskodtak. A Magyar Közút közel 300
millió forintból, három szakaszon újított a fõúton. A fej-
lesztés után az útszakaszon érezhetõen nõ majd a forga-
lombiztonság, nagymértékben javul az út szolgáltatási
színvonala és az utazási idõben is rövidülés lesz tapasz-
talható.

MÉG HAT HELYEN
A most átadott szakaszok mellett még hat helyen

avatkozik be a Közút idén Nyíregyházát érintõen, mint
azt korábbi számunkban részleteztük. Az Oros–
Nyírjestanya bekötõút májusra már elkészült, a végé-
hez közeledik a Debreceni úti felüljáró felújítása, a
Tiszavasvári útit pedig nemsokára kezdik, zajlik a
munka a Nagykörúton az átalakított Mezõ utcai cso-
móponttól a tûzoltóságig, a 41. számú Nyíregyháza–
Beregsurány elsõrendû fõútnak a kórház elõtti szaka-
sza is felfrissül, a nyírszõlõsi 3822. sz. (hivatalosan
Nyíregyháza–Kótaj) összekötõút pedig bõ öt kilomé-
teren – nemsokára.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Az átadáson jelen volt Csapó László, a Közút megyei igazgatója, Mikó Gábor, Nyírtura polgármestere,
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke,
Tóth Attila, a Strabag területi igazgatója és dr. Polgári András, a kormányhivatal fõigazgatója
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DIÁKNAK, MUNKÁLTATÓNAK EGYARÁNT
ELÕNYÖS A DIÁKMUNKA PROGRAM

Már több mint 20 ezren vesznek részt a Pénzügymi-
nisztérium által meghirdetett Nyári Diákmunka Program-
ban. A fiatalok száma augusztus végére meghaladhatja a
30 ezret. Megyénkben is kedvelt a lehetõség, mintegy 3200
fiatal dolgozik a program keretében valamilyen önkor-
mányzatnál, egyháznál vagy vállalkozásoknál. De a fiata-
lok segíthetnek akár idõsek otthonában, óvodában is.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel, további 400 millió
forint támogatást biztosítanak a megyéknek a programra,
így már összesen 3,4 milliárd forinttal támogatja a kormány
a 16–25 év közötti diákok munkatapasztalat-szerzését. A
Nyíregyháza-Kertvárosi Református Egyházközség István
Szeretetotthonában is fogadják a dolgozni akaró diákokat,
idén nyáron hat fiatal segíti az otthon mindennapjait.

MINDENKINEK KEDVEZÕ

– A fiatalok számára azért fontos ez, mert munkatapasz-
talatot szereznek, kicsit belekóstolnak a munka világába,

és hasznosan töltik a nyarukat. Az önkormányzatok, illetve
a vállalkozások számára pedig azért, mert a fiatalok munká-
ja révén õk is tudnak haladni, gyarapodni, esetleg olyan fel-
adatokat, amire korábban nem volt idejük vagy energiájuk,

azt most meg tudják oldani, el tudják látni. Ezért is ilyen
népszerû a program – fogalmazott a Nyíregyházi Televízió-
nak Román István megyei kormánymegbízott a helyszínen.
S azt is kiemelte, kifejezetten fontosnak tartja a generációk
közötti jó kapcsolatot, ezért különös odafigyeléssel támo-
gatja a fiatalok szeretetotthonban végzett munkáját.

16-TÓL 25-IG

Hat fiatal segít a kertvárosi
intézményben, azt mondják,
örök élmény marad számukra
az idõsek otthonában eltöltött
idõszak. Katona Rebeka Dorka,
a Krúdy Gyula Gimnázium di-
ákja azt mondta, ez egy nagyon
sokszínû, változatos munka,
nincs két egyforma nap. Õ több-
nyire az állatkertben árulja a fo-
gyatékos fiatalok által gyöngy-
bõl készült termékeket. – Ez egy
testhez álló feladat, amit már
korábban is elvégeztem önkén-
tes alapon és az ötven óra kö-
zösségi szolgálat kapcsán. Ha itt
kell lenni az idõsek otthonában,
azt is örömmel veszem, mert ez
egy nagyon jó feladat, munka-
kör, amiben a nap végére ugyan
a testem elfárad, de lelkileg nagyon feltöltõdöm – mond-
ta. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehet-
nek részt, akik a tényleges foglalkoztatásukkor – legha-
marabb június 18-án – már betöltötték a 16. életévüket,
és legkésõbb a program befejezésekor – augusztus 31-én
– még nem múltak el 25 évesek.     (Szerzõ: Farkas Fanni)

tama a korábbiakhoz képest 2 héttel megnövekedett,
így a fiatalok akár három, egyenként háromhetes tur-
nusban dolgozhatnak. A héten fejezõdik be létszám alap-
ján legnépszerûbb, második turnus. 183 diák elhelye-
zését biztosította az önkormányzat a Polgármesteri Hi-
vatalban, az Alapellátási Igazgatóságnál, a Jósa András
Múzeumban, az önkormányzat óvodáiban, a könyvtár-
ban, valamint a Váci Mihály Kulturális Központban.
Akiknek a túljelentkezés miatt a második turnusban nem
volt lehetõségük részt venni, részükre is igyekszünk mun-
kalehetõséget biztosítani a program harmadik, augusz-
tus 3-ától induló turnusában.

Szerkesztõségünkhöz eljutott a téma kapcsán a város
aljegyzõjének, dr. Kása Brigittának a Nyíregyházára vo-
natkozó aktuális információja is. – A tanítás befejezésé-
vel, június 18-án elindult a Polgármesteri Hivatalban is
a Pénzügyminisztérium által meghirdetett Nyári Diák-
munka Program, mely által a nyíregyházi önkormány-
zat és intézményei több mint 300 fiatalt tudnak foglal-
koztatni. A fizetés összege a minimálbér, illetve a ga-
rantált bérminimum idõarányos részének felel meg, így
a szakképzettek esetében ez az összeg 135 375 forint, a
szakképzettséggel nem rendelkezõk esetében 103 500
forint lehet személyenként havonta. A program idõtar-

NYÍREGYHÁZÁN IS DOLGOZNAK
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CÍMES ESET A HITEL JEGYÉBEN
Javában zajlik a címfelülvizsgálat Nyíregyházán – ez

már nem hír, a vonatkozó cikkek (és címek) garmadája
nyomon követhetõ a városi webportálon és a Naplóban
is. Hogy még kézzelfoghatóbb legyen a téma, korábban
említettük, hogy az egységes címadatbázis hiánya nem
egyszer okozott nehézséget a lakosságnak is.

Lapunk megkeresett egy olyan városlakót, aki lakás vá-
sárlásakor szembesült nehézségekkel, a magyarázatot
pedig az önkormányzat igazgatási osztályáról kaptuk hoz-
zá. Dr. Puskás Gabriella 2015-ben vásárolt lakást Nyír-
egyházán. Sok honfitársunkhoz hasonlóan a vételár egy
részét õ is lakáshitelbõl szerette volna kifizetni az eladó-
nak. A hitelbírálat, pontosabban az értékbecslés során hívta
fel a bank a figyelmét arra, hogy nem tudja beazonosítani
a 4 lakásos társasházban megvenni kívánt ingatlant.

„FELÜLVIZSGÁLAT ALATT” BEJEGYZÉS
A tulajdoni lapon az ügyvéd is látta a „felülvizsgálat alatt”

megjegyzést, arra azonban szerzõdéskötéskor még nem szá-
mítottak, hogy a banki hitelezésnél okozhat majd problémát a
nem megfelelõ cím, hiszen a ház kapuján is ott függött a be-
azonosítást szolgáló házszámtábla. Kiderült ugyanis, hogy a
társasház alapításakor – ami már elég régen volt – az
albetétesítés nem volt megfelelõ és így a vágyott lakáshoz he-
lyes, valós és azonosítható címet sem tudtak képezni, nem-
hogy azt a földhivatalban, a tulajdoni lapon is megfelelõen
feltüntessék. Ezért Gabriellának lakcímigazolási kérelemmel
kellett a Polgármesteri Hivatalhoz fordulnia. – A lakcímigazo-
lás birtokában az értékbecslõ elvégezte az értékelést, de ez a
kis „nüansz” körülbelül 1 hónappal megnövelte a hitelem el-
bírálásának és folyósításának idejét és így a vágyott költözést.
Éppen ezért a magam részérõl hasznosnak és szükségesnek
ítéltem meg az egységes címadatbázis létrehozását.

MÉHPUSZTULÁS
Hazánkban közel 25 ezer méhész van, közülük több

mint háromezren jeleztek méhpusztulást az elmúlt he-
tekben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület tájé-
koztatása szerint a méhészek a napraforgó virágzásának
megindulásával egy idõben észlelték, a rovarok egy ré-
sze eltûnt a kaptárakból.

A Nyíregyházi Televízió kérdésére Hok József, a Nyír-
egyházi Méhészek Egyesületének elnöke elmondta: – A
napraforgó szinte minden évben gyéríti valamennyire a
méheket. De most a kár jelentõs, mert az érintett csalá-
doknál a méhek 30–40 százaléka eltûnt a kaptárakból –
valahol kint elvesztek és nem tértek vissza. Azoknál a
családoknál, amelyeknél kevesebb fiasítás volt, vagy egy
kicsit gyengébbek voltak a méhek, ugyanúgy fennáll a
helyzet továbbra is – így kérdéses a beterelés vagy akár
a következõ tavasz. Márpedig a méhészek több mint 10–
15 százalékát érinti a méhelhullás, sokan már most szá-
molnak a jövõ évi terméskieséssel. Közben a méhekbõl
és a környezõ növénykultúrákból is mintákat vettek és
ezeknek a laboratóriumi vizsgálata folyamatban van, ami
azért szükséges, hogy megtalálják, mi okozta a problé-
mát – fogalmazott. Az Agrárminisztérium, a NÉBIH és
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület is vizsgálódik,
közös céljuk az országos szinten jelentkezõ méhelhullás
megismétlõdésének meg-
akadályozása. Az egye-
sület egy elektronikus
postaládát is létrehozott,
kérik, ott is jelezzék a mé-
hészek, ha méhelhullást
tapasztalnak.

(Szerzõ: Dér Vivien)

BÕVEN ELÉG A VÍZ
Általában mintegy 20 százalékkal nõ a vízfogyasztás

nyáron. Az évrõl évre ismétlõdõ statisztikának azonban
idén nyoma sincs. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. persze felkészült
az esetleges kánikulára is.

A társaság mûködési területe az évek során folyama-
tosan bõvült, ma már közel 90 településen szolgáltat a
cég, amelynek mintegy 150 ezer felhasználói kapcsola-
ta van. A NYÍRSÉGVÍZ munkatársai már tavasszal felké-
szültek a nyári vízfogyasztásra, a mûszaki felülvizsgála-
tokat hóna-
pokkal ez-
elõtt elvégez-
ték. Azonban
a megszokott
és megnöve-
kedett, szinte
átlagos júliusi
a d a t o k n a k
idén nyoma
sincs – mondta Sulyok Béla, a társaság vízellátási mû-
szaki vezetõje. – Elég csapadékos az idõ és változékony
is, így kisebbek a felhasználási adatok. Jelenleg a város
körülbelül 20 ezer köbméternyi vizet fogyaszt naponta.
Noha voltak olyan idõszakok már idén májusban és jú-
niusban, amikor elértünk 25–26 ezer köbmétert is – kö-
zölte a szakember. A NYÍRSÉGVÍZ adatai igazolják, az
enyhe idõ, a csapadékosabb nyár miatt most nem fogyasz-
tunk több vizet. Nyíregyházán egyébként hosszú évek
óta nem volt vízkorlátozás és a július végére jósolt káni-
kula idejére várt megnövekedett vízfogyasztás sem okoz-
hatna problémát, hiszen a kapacitás jóval meghaladja a
fogyasztói igényeket.
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FINTA JÓZSEF BANKÉPÜLETE A KÖZPONTBAN
Építészeti sorozatunk szerzõje, Kulcsár Attila Ybl-dí-

jas és Magyar Örökség díjas építész, néhány, a múlt szá-
zad második felében megvalósult nyíregyházi épületet
vesz górcsõ alá, s hívja fel a figyelmet a szakember sze-
mével a laikusoknak észre sem vehetõ szempontokra.
Mottója: A modern építészet is lehet szép – és szerethe-
tõ, mint a gyereked.

A Kereskedelmi és Hitelbank épülete a Luther utca–
Szent István utca sarkán áll. 1986-ban épült. Tervezõje
Finta József, hazánk legismertebb építésze, a szakma do-
yenje. Budapesten õ tervezte a Kempinsky Hotelt, a Bank
Centert, a BRFK épületét, szállodák sorát, egyetemi épü-
leteket. Salgótarjánban, Debrecenben, Pozsonyban, Esz-
tergomban is állnak tervei szerint épült házak. Munkássá-
gát mindenféle díjjal ismerte el mindenféle kormányzat
és szakmai grémium.

NEM EGYSZERÛ FELADAT

Nyíregyházára is álmodott egy banképületet, a KHB-t.
Városközpontba tervezni mindig nagy felelõsség, nagy
empátiát igényel. A beépítési elõírások kötöttek, a szom-
szédokhoz való igazodás pedig kötelezõ, különösen, ha
zártsorú, egymással összeépítendõ az elõírás. Itt egy alu-
mínium dobozokkal hivalkodó áruház és egy falazott vá-
rosi polgárház közét kellett beépíteni. Ilyen volt a Taka-
rékpalota és a Luther ház „lecke” is anno, a historizmus is
alkalmazta. A megoldás is hasonló. Toronytömegben for-
dul át, csak egészen másképpen. Mert itt két különbözõ
karakterû, és párkánymagasságú épületet kellett összefog-
ni. A sarokházaknak tájékoztatási funkciója is van. Utak
ágaznak el alatta, közlekedési csomópontot is jelez. Finta
József itt egy baldachinszerû tömeget hozott létre, a két
utcával párhuzamos gerincû traktus között, mely lábai alatt
árkádos bejáratot hangsúlyoz ki, teret engedve a gyalo-
gosforgalomnak is. Magassága mindkét tömeget megha-
ladja, manzardos kialakítása az összelátszó Takarékpalo-

ta saroktömegével is rokon. Ez a többfunkciós, vertikális
hangsúly egyúttal a forgalom királytengelyének, a lépcsõ-
háznak is helyet ad.

ÁRNYÉKOK ÉS SZÍNEK

Az épület szendvicsfunkciós, egymás felett sorolt eltérõ
használatokkal. Földszintjén a bank nagyterei, felette ho-
mogén irodák, majd ritmusos lakóegységek sorakoznak
egy külsõ oldalfolyosóra szervezve, külön lépcsõházról
megközelíthetõen. A nyílásrendszerek harmonikusan kö-
vetik az alaprajz eltérõ megvilágítású igényeit, a résabla-
koktól a lépcsõház függönyfaláig. Az épület igénybe ve-
szi a kor szerkezeti arzenálját. Falazott és pillérvázas, acél-

keretekkel gyámolított hagyományos ácsszerkezetû. A
baldachin háromszintes pilléreit posztmodern acél sze-
gélygerendák hidalják át, oromzataiban helyet adva a bank
reklámjának. Az építész kísérletet tesz a dobozolt, hom-
lokzatos szomszédjához való igazodásra is. A lakószintet
alátámasztó rácsos tartó rúdháromszögei a délelõtt nyúj-
tott árnyékaival idézni akarják annak sokszögû ritmusát.
Az udvari bejárat felett, konzolosan rányúló faltartó, az
elhatárolódásra is utal. Miskolcon már lebontották a ha-
sonló ALUTRÖSZT reklámot, mellyel a kor sok áruháza
be lett „dobozolva”. Talán egyszer itt is sor kerül erre. A
ház régi, csíkosan barna színe sokakat zavart, a mostani
kékesben a fakulás múlandósága bosszantó. Ez közös a
régi és új idõk épületeiben, idõnként fel kell õket újítani.
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JAVÁBAN ZAJLIK A CÍMEK FELÜLVIZSGÁLATA
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Westsik Vilmos utca
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0307/5 Westsik Vilmos 1.
2 0306/1 Westsik Vilmos 1/A
3 308 Westsik Vilmos 1/B
4 0416/2 Westsik Vilmos 4-6.
5 0310/3 Westsik Vilmos 3.
6 0310/5 Westsik Vilmos 3/A
7 0310/17 Westsik Vilmos 5.
8 0310/16 Westsik Vilmos 5/A
9 0310/11 Westsik Vilmos 5/B

10 0310/13 Westsik Vilmos 5/D
11 0311/13 Westsik Vilmos 5/E
12 0412/12 Westsik Vilmos 6/A
13 0412/11 Westsik Vilmos 6/B
14 0412/10 Westsik Vilmos 6/C
15 0412/21 Westsik Vilmos 6/D
16 0412/20 Westsik Vilmos 6/E
17 0311/14 Westsik Vilmos 7.
18 0412/16 Westsik Vilmos 8.
19 0400/24 Westsik Vilmos 8/B
20 0311/3 Westsik Vilmos 9.
21 0311/37 Westsik Vilmos 9/A
22 0311/33 Westsik Vilmos 9/B
23 0311/4 Westsik Vilmos 11
24 0311/20 Westsik Vilmos 11/A
25 0311/21 Westsik Vilmos 13.
26 0311/22 Westsik Vilmos 13/A
27 0400/21 Westsik Vilmos 14.
28 0311/12 Westsik Vilmos 15.
29 0311/11 Westsik Vilmos 15/A
30 0400/20 Westsik Vilmos 16.
31 0311/18 Westsik Vilmos 17.
32 0311/17 Westsik Vilmos 17/A
33 0400/17 Westsik Vilmos 18.
34 0311/16 Westsik Vilmos 19.
35 0311/15 Westsik Vilmos 19/B
36 0311/19 Westsik Vilmos 19/A
37 0400/16 Westsik Vilmos 20.
38 0311/28 Westsik Vilmos 21.
39 0311/29 Westsik Vilmos 21/A
40 0396/22 Westsik Vilmos 22-24
41 0315/78 Westsik Vilmos 23.
42 0321/178 Westsik Vilmos 23/A
43 0321/64 Westsik Vilmos 23/B
44 0321/179 Westsik Vilmos 23/C
45 0321/180 Westsik Vilmos 23/D
46 0321/85 Westsik Vilmos 23/E
47 0321/86 Westsik Vilmos 23/F
48 0321/233 Westsik Vilmos 23/G
49 0321/105 Westsik Vilmos 23/H
50 0321/261 Westsik Vilmos 23/I
51 0321/119 Westsik Vilmos 23/J
52 0321/239 Westsik Vilmos 23/K
53 0321/77 Westsik Vilmos 23/L
54 0321/213 Westsik Vilmos 23/M
55 0321/256 Westsik Vilmos 23/N
56 0321/47 Westsik Vilmos 23/O
57 0321/48 Westsik Vilmos 23/P
58 0321/6 Westsik Vilmos 25.
59 0321/203 Westsik Vilmos 25/A
60 0321/202 Westsik Vilmos 25/B
61 0321/231 Westsik Vilmos 25/C
62 0321/7 Westsik Vilmos 25/E
63 0396/16 Westsik Vilmos 26.
64 0321/10 Westsik Vilmos 27.
65 0321/286 Westsik Vilmos 27/A
66 0396/17 Westsik Vilmos 28.
67 0321/287 Westsik Vilmos 29.
68 0321/169 Westsik Vilmos 29/A
69 0321/288 Westsik Vilmos 29/B
70 0396/18 Westsik Vilmos 30.
71 0323/2 Westsik Vilmos 31.
72 0396/19 Westsik Vilmos 32.
73 0323/7 Westsik Vilmos 33.
74 0323/8 Westsik Vilmos 33/A
75 0323/10 Westsik Vilmos 33/B
76 0323/13 Westsik Vilmos 33/C
77 0396/20 Westsik Vilmos 34.
78 0323/77 Westsik Vilmos 35.
79 0329/103 Westsik Vilmos 35/A
80 0329/41 Westsik Vilmos 35/B
81 0329/40 Westsik Vilmos 35/C
82 0396/10 Westsik Vilmos 36.
83 0329/39 Westsik Vilmos 37.
84 0329/101 Westsik Vilmos 37/A
85 0329/47 Westsik Vilmos 37/B
86 0396/11 Westsik Vilmos 38.
87 0329/35 Westsik Vilmos 39.
88 0329/32 Westsik Vilmos 39/A
89 0396/12 Westsik Vilmos 40.
90 0329/31 Westsik Vilmos 41.
91 0396/9 Westsik Vilmos 42.
92 0396/29 Westsik Vilmos 42/A
93 0396/28 Westsik Vilmos 42/B
94 0329/30 Westsik Vilmos 43.
95 0394/171 Westsik Vilmos 44.
96 0394/16 Westsik Vilmos 44/A
97 0394/17 Westsik Vilmos 44/B
98 0394/18 Westsik Vilmos 44/C
99 0329/29 Westsik Vilmos 45.
100 0394/19 Westsik Vilmos 46.
101 0394/22 Westsik Vilmos 46/A

102 0394/25 Westsik Vilmos 46/B
103 0329/28 Westsik Vilmos 47.
104 0394/26 Westsik Vilmos 48.
105 0329/27 Westsik Vilmos 49.
106 0394/28 Westsik Vilmos 50.
107 0329/26 Westsik Vilmos 51.
108 0394/31 Westsik Vilmos 52.
109 0329/25 Westsik Vilmos 53.
110 0394/168 Westsik Vilmos 54.
111 0329/51 Westsik Vilmos 55.
112 0329/50 Westsik Vilmos 55/A
113 0329/109 Westsik Vilmos 55/B
114 0329/107 Westsik Vilmos 55/C
115 0394/33 Westsik Vilmos 56.
116 0329/8 Westsik Vilmos 57.
117 0329/45 Westsik Vilmos 57/A
118 0329/43 Westsik Vilmos 57/B
119 0394/34 Westsik Vilmos 58.
120 0329/6 Westsik Vilmos 59.
121 0394/35 Westsik Vilmos 60.
122 0329/2 Westsik Vilmos 61.
123 0394/36 Westsik Vilmos 62.
124 0394/38 Westsik Vilmos 62/A
125 0394/39 Westsik Vilmos 62/B
126 0329/61 Westsik Vilmos 63.
127 0394/40 Westsik Vilmos 64.
128 0394/41 Westsik Vilmos 64/A
129 0329/62 Westsik Vilmos 65.
130 0394/167 Westsik Vilmos 66.
131 0329/105 Westsik Vilmos 67.
132 0331/355 Westsik Vilmos 67/A
133 0394/50 Westsik Vilmos 68.
134 0394/51 Westsik Vilmos 68/A
135 0394/52 Westsik Vilmos 68/B
136 0394/53 Westsik Vilmos 68/C
137 0394/54 Westsik Vilmos 68/D
138 0394/55 Westsik Vilmos 68/E
139 0394/56 Westsik Vilmos 68/F
140 0394/57 Westsik Vilmos 68/G
141 0394/58 Westsik Vilmos 68/H
142 0394/59 Westsik Vilmos 68/I
143 0394/60 Westsik Vilmos 68/J
144 0394/61 Westsik Vilmos 68/K
145 0394/62 Westsik Vilmos 68/L
146 0394/63 Westsik Vilmos 68/M
147 0394/64 Westsik Vilmos 68/N
148 0394/65 Westsik Vilmos 68/O
149 0394/66 Westsik Vilmos 68/P
150 0394/67 Westsik Vilmos 68/R
151 0394/68 Westsik Vilmos 68/S
152 0331/183 Westsik Vilmos 69.
153 0331/184 Westsik Vilmos 69/A
154 0331/201 Westsik Vilmos 69/B
155 0331/200 Westsik Vilmos 69/C
156 0331/174 Westsik Vilmos 69/D
157 0394/69 Westsik Vilmos 70.
158 0394/70 Westsik Vilmos 70/A
159 0394/71 Westsik Vilmos 70/B
160 0394/72 Westsik Vilmos 70/C
161 0394/73 Westsik Vilmos 70/D
162 0331/322 Westsik Vilmos 71.
163 0394/74 Westsik Vilmos 72.
164 0394/75 Westsik Vilmos 72/A
165 0394/76 Westsik Vilmos 72/B
166 0394/77 Westsik Vilmos 72/C
167 0394/78 Westsik Vilmos 72/D
168 0331/176 Westsik Vilmos 73.
169 0394/79 Westsik Vilmos 74.
170 0394/80 Westsik Vilmos 74/A
171 0394/81 Westsik Vilmos 74/B
172 0331/202 Westsik Vilmos 75.
173 0392/68 Westsik Vilmos 76.
174 0331/166 Westsik Vilmos 77.
175 0392/283 Westsik Vilmos 78.
176 0331/203 Westsik Vilmos 79.
177 0392/282 Westsik Vilmos 80.
178 0331/318 Westsik Vilmos 81.
179 0392/279 Westsik Vilmos 82.
180 0331/3 Westsik Vilmos 83.
181 0392/216 Westsik Vilmos 84.
182 0331/277 Westsik Vilmos 85.
183 0392/116 Westsik Vilmos 86.
184 0331/330 Westsik Vilmos 87/A
185 0331/325 Westsik Vilmos 87/B
186 0392/191 Westsik Vilmos 88.
187 0331/239 Westsik Vilmos 89.
188 0392/309 Westsik Vilmos 90.
189 0331/243 Westsik Vilmos 91.
190 0392/298 Westsik Vilmos 92.
191 0331/246 Westsik Vilmos 93.
192 0392/296 Westsik Vilmos 94.
193 0331/249 Westsik Vilmos 95.
194 0392/332 Westsik Vilmos 96.
195 0331/7 Westsik Vilmos 97.
196 0392/345 Westsik Vilmos 98.
197 0331/109 Westsik Vilmos 99-105.
198 0392/201 Westsik Vilmos 100.
199 0392/200 Westsik Vilmos 102.
200 0392/210 Westsik Vilmos 102/A
201 0392/211 Westsik Vilmos 102/B
202 0392/22 Westsik Vilmos 102/C
203 0392/20 Westsik Vilmos 102/D
204 0392/301 Westsik Vilmos 104.
205 0392/333 Westsik Vilmos 106.

206 0331/291 Westsik Vilmos 107.
207 0392/166 Westsik Vilmos 108.
208 0331/289 Westsik Vilmos 109.
209 0392/322 Westsik Vilmos 110.
210 0331/352 Westsik Vilmos 111.
211 0392/273 Westsik Vilmos 112.
212 0392/7 Westsik Vilmos 112/A
213 0392/125 Westsik Vilmos 112/B
214 0392/124 Westsik Vilmos 112/C
215 0331/350 Westsik Vilmos 113.
216 0392/121 Westsik Vilmos 114.
217 0331/348 Westsik Vilmos 115.
218 0392/6 Westsik Vilmos 116.
219 0331/42 Westsik Vilmos 117.
220 0392/170 Westsik Vilmos 118.
221 0331/286 Westsik Vilmos 119.
222 0392/360 Westsik Vilmos 120.
223 0392/357 Westsik Vilmos 120/A
224 0331/282 Westsik Vilmos 121.
225 0392/292 Westsik Vilmos 122.
226 0331/301 Westsik Vilmos 123.
227 0392/48 Westsik Vilmos 124.
228 0331/298 Westsik Vilmos 125.
229 0392/354 Westsik Vilmos 126.
230 0392/353 Westsik Vilmos 126/A
231 0331/93 Westsik Vilmos 127.
232 0392/307 Westsik Vilmos 128.
233 0392/304 Westsik Vilmos 128/A
234 0331/360 Westsik Vilmos 129.
235 0392/164 Westsik Vilmos 130.
236 0392/165 Westsik Vilmos 130/A
237 0392/328 Westsik Vilmos 132.
238 0392/143 Westsik Vilmos 134.
239 0392/142 Westsik Vilmos 136.
240 0392/140 Westsik Vilmos 138.
241 0392/139 Westsik Vilmos 140.
242 0392/349 Westsik Vilmos 142.
243 0392/132 Westsik Vilmos 144.
244 0392/131 Westsik Vilmos 146.
245 0392/351 Westsik Vilmos 148.
246 0392/335 Westsik Vilmos 150.
247 0392/338 Westsik Vilmos 152.
248 0392/364 Westsik Vilmos 152/A
249 0392/361 Westsik Vilmos 152/B
250 0392/260 Westsik Vilmos 154.

Izabella köz
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 16592/2 Izabella 1.
2 0333/105 Izabella 2.
3 16586/13 Izabella 2/A
4 16591/2 Izabella 3.
5 0333/25 Izabella 4.
6 16590/2 Izabella 5.
7 0333/31 Izabella 6.
8 16589/7 Izabella 7.
9 0333/46 Izabella 8.

10 16589/8 Izabella 9.
11 0333/47 Izabella 10.
12 16589/4 Izabella 11.
13 0333/27 Izabella 12.
14 16589/5 Izabella 13.
15 0333/28 Izabella 14.
16 16597/3 Izabella 15.
17 0333/29 Izabella 16.
18 16598/1 Izabella 17.
19 0333/60 Izabella 18.
20 16599/1 Izabella 19.
21 0333/52 Izabella 20.
22 16600/2 Izabella 21.
23 0333/89 Izabella 22.
24 16601/2 Izabella 23.
25 0333/92 Izabella 24.
26 16602/2 Izabella 25.
27 0333/93 Izabella 26.
28 16604/1 Izabella 27.
29 0333/96 Izabella 28.
30 16604/2 Izabella 29.
31 0333/136 Izabella 30.
32 16605/2 Izabella 31.
33 0333/37 Izabella 32.
34 16608 Izabella 33.
35 0333/140 Izabella 34.
36 16609/4 Izabella 35.
37 0333/143 Izabella 36.
38 16610 Izabella 37.
39 0333/146 Izabella 38.
40 16613 Izabella 39.
41 0333/149 Izabella 40.
42 16614 Izabella 41.
43 0333/71 Izabella 42.
44 16615 Izabella 43.
45 0333/73 Izabella 44.
46 16617/2 Izabella 45.
47 0333/109 Izabella 46.
48 16618/2 Izabella 47.
49 0333/107 Izabella 48.
50 16619/3 Izabella 49.
51 0333/131 Izabella 50.
52 16620/2 Izabella 51.
53 0341/28 Izabella 52.
54 16621/2 Izabella 53.
55 0341/13 Izabella 54.
56 16622/2 Izabella 55.

57 0341/14 Izabella 56.
58 16623/5 Izabella 57.
59 16623/3 Izabella 57/A
60 16624/2 Izabella 57/B
61 0341/16 Izabella 58.
62 16625/3 Izabella 59.
63 0341/18 Izabella 60.
64 16625/5 Izabella 61.
65 0341/41 Izabella 62.
66 16626/2 Izabella 63.
67 0341/43 Izabella 64.
68 16626/5 Izabella 65.
69 0341/49 Izabella 66.
70 16727/1 Izabella 67.
71 0341/47 Izabella 68.
72 0341/37 Izabella 70.
73 0341/7 Izabella 72.
74 16736/3 Izabella 73.
75 16737/3 Izabella 75.
76 16738/3 Izabella 77.
77 16739/3 Izabella 79.
78 16740 Izabella 81.
79 16741 Izabella 83.
80 16742/1 Izabella 85.
81 16742/2 Izabella 87.
82 16742/3 Izabella 89.
83 16743/1 Izabella 91.
84 16744/3 Izabella 93.
85 16744/4 Izabella 95.
86 16745 Izabella 97.
87 16746/3 Izabella 99.
88 16747/3 Izabella 101.
89 16747/6 Izabella 103.

Csatorna utca
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0331/10 Csatorna 1.
2 0313/16 Csatorna 2/A
3 0313/2 Csatorna 2.
4 0311/26 Csatorna 3.
5 0313/10 Csatorna 4.
6 0311/33 Csatorna 5.
7 0313/11 Csatorna 6.
8 0311/37 Csatorna 7.
9 0304/6 Csatorna 8.

10 0311/35 Csatorna 9.
11 0304/2 Csatorna 10.
12 0310/2 Csatorna 11.
13 0304/3 Csatorna 12.
14 0304/7 Csatorna 14.
15 0306/1 Csatorna 16.
16 0306/2 Csatorna 18.

Csobolyó út
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 16493/7 Csobolyó 1.
2 16495/4 Csobolyó 2.
3 16060/5 Csobolyó 3.
4 16495/5 Csobolyó 4.
5 16495/3 Csobolyó 4/A
6 16060/8 Csobolyó 5.
7 16059/9 Csobolyó 5/A
8 16503/1 Csobolyó 6.
9 16055/2 Csobolyó 7.

10 16504/1 Csobolyó 8.
11 16055/1 Csobolyó 9.
12 16505/1 Csobolyó 10.
13 160539/2 Csobolyó 11.
14 16506/1 Csobolyó 12/A
15 16555/2 Csobolyó 13.
16 16508 Csobolyó 14.
17 16509/1 Csobolyó 16.
18 16510/1 Csobolyó 18.
19 16510/2 Csobolyó 20.
20 16512 Csobolyó 20/A
21 16513 Csobolyó 20/B
22 16514 Csobolyó 20/C
23 16515 Csobolyó 20/D
24 16516/2 Csobolyó 22.
25 16517 Csobolyó 24.
26 16520/4 Csobolyó 26.
27 16521/5 Csobolyó 28.
28 16521/6 Csobolyó 30.
29 16522/2 Csobolyó 32.
30 16523/2 Csobolyó 34.
31 16524/12 Csobolyó 36.
32 16529/4 Csobolyó 38-42.
33 16532/2 Csobolyó 44.
34 16533/3 Csobolyó 46.
35 16534 Csobolyó 48.
36 16535/2 Csobolyó 50.
37 16536/2 Csobolyó 58.

Csongor köz
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0315/62 Csongor 1.
2 0315/60 Csongor 1/B
3 0315/54 Csongor 1/C
4 0315/53 Csongor 1/D
5 0317/229 Csongor 2/A
6 0317/230 Csongor 2/B
7 0317/192 Csongor 2/C

8 0315/89 Csongor 3.
9 0315/90 Csongor 3/A

10 0317/8 Csongor 4.
11 0315/51 Csongor 5.
12 0317/7 Csongor 6.
13 0315/50 Csongor 7.
14 0317/243 Csongor 8.
15 0317/242 Csongor 8/A
16 0317/241 Csongor 8/B
17 0315/49 Csongor 9.
18 0317/5 Csongor 10.
19 0315/48 Csongor 11.
20 0317/4 Csongor 12.
21 0317/3 Csongor 12/A
22 0317/2 Csongor 12/B
23 0315/47 Csongor 13.
24 0317/1 Csongor 14.
25 0315/46 Csongor 15.
26 0315/45 Csongor 17.
27 0315/43 Csongor 19.
28 0315/42 Csongor 21.

Csongor lakópark
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0317/246 Csongor 1.
2 0317/247 Csongor 1/C-D
3 0317/247/A Csongor 1/C-D
4 0317/247/A/1 Csongor 1/C
5 0317/247/A/2 Csongor 1/D
6 0317/248 Csongor 1/E
7 0317/185 Csongor 2-2/A
8 0317/185/A Csongor 2-2/A
9 0317/185/A/1 Csongor 2/A

10 0317/185/A/2 Csongor 2.
11 0317/186 Csongor 3.
12 0317/187 Csongor 4.
13 0317/187/A Csongor 4.
14 0317/187/A/1 Csongor 4/A
15 0317/187/A/2 Csongor 4/B
16 0317/188 Csongor 5.
17 0317/189 Csongor 6.
18 0317/183 Csongor 7.
19 0317/182 Csongor 8.
20 0317/181 Csongor 9.
21 0317/180 Csongor 10.
22 0317/179 Csongor 11.
23 0317/178 Csongor 12.
24 0317/210 Csongor 13.
25 0317/211 Csongor 14.
26 0317/213 Csongor 15.
27 0317/214 Csongor 16.
28 0317/215 Csongor 17.
29 0317/216 Csongor 18.
30 0317/266 Csongor 19.
31 0317/224 Csongor 23.
32 0317/260 Csongor 24.
33 0317/259 Csongor 25.

Csongor zug
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0315/105 Csongor 1.
2 0315/103 Csongor 2.
3 0315/22 Csongor 3.
4 0315/99 Csongor 4.
5 0315/25 Csongor 5.
6 0315/100 Csongor 6.
7 0315/101 Csongor 8.
8 0315/54 Csongor 10.
9 0315/97 Csongor 12.

10 0315/23 Csongor 14.
11 0315/24 Csongor 16.

Csõsz utca
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 16041/4 Csõsz 1.
2 16041/9 Csõsz 1/A
3 16041/8 Csõsz 1/B
4 16038 Csõsz 2.
5 16039/1 Csõsz 2/A
6 16041/1 Csõsz 3.
7 16676 Csõsz 4.
8 16677/1 Csõsz 4/A
9 16540 Csõsz 5.

10 16585 Csõsz 6.
11 16541/1 Csõsz 7.
12 0333/125 Csõsz 8.
13 16541/2 Csõsz 9.
14 16542/5 Csõsz 9/A
15 0333/124 Csõsz 10.
16 16542/7 Csõsz 11.
17 16542/8 Csõsz 11/A
18 0333/121 Csõsz 12.
19 16542/3 Csõsz 13.
20 0333/120 Csõsz 14.
21 16542/4 Csõsz 15.
22 0333/117 Csõsz 16.
23 16582/6 Csõsz 17.
24 0333/116 Csõsz 18.
25 16582/8 Csõsz 19.
26 16582/10 Csõsz 21.
27 16582/11 Csõsz 23.
28 16582/12 Csõsz 25.

NYÍRSZÕLÕSI UTCÁK
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„A MÚLTAT ZÁRÓJELBE TETTÜK, ÚJ SZAKASZ KEZDÕDÖTT A VÁROS ÉLETÉBEN”
Nagyszabású útépítési, útfelújítási program zajlik Nyír-

egyházán. Dr. Kovács Ferenc polgármester július 18-án
több városrészben is személyesen tekintette meg a fej-
lesztések helyszíneit, az építések aktuális állását, majd saj-
tótájékoztatón jelentette be: Nyíregyházán ebben az év-
ben 52 utcát érint az útépítési és -felújítási program. Az
alábbiakban részletesen áttekintjük a fejlesztési helyszí-
neket, nem számolva ehelyütt a Magyar Közút felújítása-
ival. (Lásd 3. oldal és korábbi lapszámaink.)

Önkormányzati és pályázati forrásból 16 új utat építe-
nek és összesen 36 utcában, illetve útszakaszon valósul
meg teljes útfelújítás vagy nagyfelületû útjavítás.

NÉGY ÉV ALATT 86 ÚJ
VAGY MEGÚJULT UTCA

A fejlesztés a korábbi években megkezdett program foly-
tatása. 2013 óta 58 nyíregyházi földút kapott aszfaltburko-
latot, melyre önkormányzati forrásból több mint bruttó 2
milliárd forintot fordított a város. 2013. és 2016. között
Nyíregyházán összesen 86 utcában valósult meg új út épí-
tése vagy teljes útfelújítás.

SAJÁT FORRÁSBÓL ÖT KILOMÉTEREN
Idén 9 utcában épített új aszfaltutat a NYÍRVV Nonprofit

Kft. önkormányzati forrásból, összesen közel öt kilométer
hosszúságban. Az építések több városrészt és olyan utcá-

kat érintettek, melyek az elmúlt évek során benépesültek,
forgalmassá váltak, a burkolt utak komfortosabb életkörül-
ményeket és közlekedést biztosítanak az ott élõk számára.
A kivitelezések márciusban indultak meg és június 30-ára
elkészültek, több mint nettó 450 millió forintból. Ezek a
következõk: Zivatar u., Zsuzsanna u., Csárda u., Sétány
u., Platán u.–Platán köz–Tujafa u., Füzes u., Tiszafa u.,
Ezüstfenyõ u., 28499. hrsz.-ú összekötõút.

KÁTYÚZÁS 18 000 NÉGYZETMÉTEREN
Emellett idén is folytatódik a meleg aszfaltos, tartós út-

javítási technológiával történõ nagyfelületû útjavítás, mely-
nek során 24 utcában, közel  18 000 négyzetméteren állít-
ja helyre a Városüzemeltetõ cég a meglévõ aszfaltutakat
augusztusig, 110 millió forintból.

ÚJABB HÉT ÚT VÁLIK PORMENTESSÉ
Idén a „Területi Infrastrukturális Fejlesztések keretében

megvalósítandó lakóutcák fejlesztése, útfelújítása, járda-
felújítása, kerékpáros létesítmények kivitelezése” projekt
keretében hét földútból épül új aszfaltos út Nyíregyházán:
Vénusz u., Borbála u., Mária u., Magdolna u., Krisztina u.,
Anna u., Csiha Kálmán u.

12 HELYEN TELJES FELÚJÍTÁS
Ugyancsak a fentebbi projekt keretében 12 utcában, illetve

útszakaszon valósul meg teljes útfelújítás: Sóstói út és Szindbád
sétány (Kemecsei felüljáró–Berenát utca), Bocskai u. (Hunyadi
u.–Inczédy sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag u.–
Pazonyi út közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca
(Huszár sor–Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u.–
Dózsa György u. között), Meggyes utca (41. sz. fõút–Varázs
utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó utca, Mogyoró utca
(Templom u.–Sóstóhegyi út között), Kosbor utca.

TELJES TÁMOGATÁSSAL, SZEPTEMBERRE
A 100 százalékban támogatott projekt összköltsége brut-

tó 1,9 milliárd forint, és magában foglalja járdák, kerék-
párutak felújítását és egy kerékpárút építését is. A fejlesz-
tések nagyobb része már elkészült, néhány helyszínen je-
lenleg is zajlanak a munkálatok, amelyek elõreláthatóan
szeptemberig befejezõdnek.

ÚJ SZAKASZ KEZDÕDÖTT, KONCEPCIÓZUS
VÁROSFEJLESZTÉSSEL

A polgármesteri helyszíni bejárás útvonala érintette
az Érkertet, Borbányát, Orost, Örökösföldet, a Jósavárost

és Sóstógyógyfürdõt. A program végén nyilatkozott a
sajtónak dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere,
aki azt emelte ki, hogy most egy nagyon dinamikus elõ-
relépést tudunk elérni ebben az évben a közúti infrast-
ruktúrafejlesztésben. – De folytatjuk jövõre is, hiszen fo-
lyik például a tervezése a Család–Szalag utca körforga-
lomnak, nemsokára kezdõdik a Semmelweis–Törzs utca
körforgalom építése, és lesz a Vasvári Pál utcán, a Korá-
nyi–Csaló köz keresztezõdésében. Ezek mind balesetve-
szélyes és a forgalom folyamatosságát gátoló szakaszok.
Nõ a személykocsi-forgalom, épülnek az új lakások, ne-
künk is a közmû- és kiemelten a közúti infrastruktúrával
ehhez kell felzárkózni. Nagyon nagy hátrányban voltunk,
több évtizedes lemaradásban. Azt remélem, hogy jövõ
év végéig mindenki azt fogja érezni Nyíregyházán, hogy
ezt a múltat zárójelbe tettük, új szakasz kezdõdött a vá-
ros életében. Lemaradásunk nagy részét csökkentettük,
behoztuk, egy koncepciózus, következetes városfejlesz-
tés történik Nyíregyházán – mondta el dr. Kovács Ferenc.

BEZÁRULÓ NAGYKÖRÚT

S ami még a közeljövõt illeti: a polgármester arról is
beszámolt a sajtónak, hogy teljessé alakul a két körgyûrû-

je Nyíregyházának, ami nem általános Magyarországon.
A Nagykörút maradék részének négysávosításához már
elkészült a tervezési tender, rövidesen megkezdõdik a ter-
vezés, szeretnék a kivitelezést jövõre elindítani, így 2020.
szeptemberig bezárulhat a Nagykörút.

INTERMODÁLIS CSOMÓPONT
Ehhez kapcsolódik az intermodális csomópont építése,

már ennek is folyik a tervezése, melynek keretében átépül
a vasútállomás környéke, odaköltözik a buszpályaudvar
és mélygarázs is készül. (Részletek késõbb, egyelõre a ter-
vezési szakasznál tart a beruházás.)

KÜLSÕ KÖRGYÛRÛ
A külsõ körgyûrût illetõen pedig már aláírtak egy elõze-

tes megállapodást a kormányzattal, hogy a 2020-ra Nyír-
szõlõsig megépülõ Nyugati elkerülõ késõbb elérjen majd
a Keleti elkerülõig. Mindez dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter megfogalmazása szerint azt segíti, hogy biztonságosabb
és gyorsabb legyen a közlekedés Nyíregyházán.

RÉSZLETEK A BEJÁRT SZAKASZOKRÓL
Az alábbiakban csak azokról a beruházásokról adunk

néhány fontos információt, amelyet érintett a múlt heti
polgármesteri bejárás útvonala – beleértve a már megva-
lósult, folyamatban lévõ, illetve a közeljövõben megvaló-
suló út- és közlekedésfejlesztéseket. (Nincsenek részletezve
például a kertvárosi beruházások, melyek egy részének
munkaterület-átadásáról nemrégiben írtunk.)

SZARVAS UTCA: PLUSZ FELÚJÍTÁSOK
2015-ben pályázati forrásból megépült az Arany János–

Szarvas–Kígyó utca csomópontban a körforgalom. Egy
újabb nyertes projekt a Szarvas utca Vécsey köz–Móricz
Zsigmond utca közötti szakaszának felújítását tartalmaz-
za, amely várhatóan 2019-ben valósul meg. A jelenlegi
tervek között szerepel az Arany János utcán egy 700 mé-
ter kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása is a „Cso-
mópont és kerékpárút-fejlesztés Nyíregyházán” címû pro-
jekt keretében. Ez a projektelem jelenleg még tervezési
fázisban van.

KERÉKPÁRÚT A KÍGYÓ UTCÁTÓL
2016-ban elkészült a Debreceni út–Kígyó utca csomó-

pontjának fejlesztése és megvalósult két gyalogátkelõhely
kialakítása. A Kígyó utcában kétirányú kerékpárút épült,
amely kapcsolódik az Érkert városrészben az Arany János
utcai körforgalmi csomópont kiépítésével egyidejûleg
2015-ben kialakított gyalog-kerékpárúthoz. Elõrelátható-
an 2018 õszén a „Fenntartható városi közlekedésfejlesz-
tés Nyíregyházán” címû projekt részeként tovább épül a
kerékpárút a Kígyó utcától a Debreceni út–Tünde utca–
Kállói út–Szent István utca–Kert utcáig tartó szakaszán. A
befejezés tervezett ideje 2019 nyara, a kivitelezési költség
közel bruttó 1,6 milliárd forint.

DEBRECENI ÚT: ÚJ BURKOLAT
A „Gazdaságfejlesztést és munkaerõ-mobilitást ösztön-

zõ közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján” címû
pályázat keretében újulhat meg a Debreceni út burkola-
ta a Kígyó utca és a Móricz Zsigmond utca között. A pro-
jekt jelenleg tervezési szakaszban van. Megvalósítás ide-
je: 2019.

TÜNDE UTCA: TELJES RENOVÁLÁS
2017 novemberében megvalósult a csapadékvíz-elve-

zetés rekonstrukciója a „Nyíregyháza Borbánya és Ma-
lomkert városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ háló-
zat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” címû pá-
lyázat keretében. A Tünde utca teljes felújítása a Debrece-
ni úti csomóponttól a Kállói úti csomópontig 2460 méter
hosszan még ebben az évben megvalósul a „Gazdaság-
fejlesztést és munkaerõ-mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati
területein” elnevezésû projekt keretében. Megépülnek a
hiányzó járdaszakaszok, felújítják és akadálymentesítik az
autóbuszmegállókat. A beruházás költsége bruttó 500 mil-
lió forint. A „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyír-
egyházán” c. projekt forrásából a Tünde utca teljes hosszá-
ban kerékpárút épül, amely kivitelezése várhatóan szin-
tén még ebben az évben elkezdõdik.

LUJZA UTCA:
A CSAPADÉK UTÁN EZT IS BEFEJEZIK

A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrésze-
ket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvissza-
tartási célú tározók fejlesztése” címû pályázat kereté-
ben 2017-ben a Lujza, Alma és Vércse utcában is meg-
valósult a meglévõ zárt csapadékcsatorna-rendszer ka-
pacitásának növelése. A Lujza utca burkolatát felújít-
ják és a hiányzó járdaszakaszokat is kiépítik még eb-
ben az évben, a „Gazdaságösztönzõ közlekedésfejlesz-
tés a Szegfû utca bõvítése, a Törzs utca, a Szalag utca,
a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza
utca felújítása révén” címû projekt során bruttó 155,5
millió forint értékben. A kivitelezés a következõ he-
tekben elkezdõdik.

KÁLLÓI ÚTI KÖRFORGALOM
A Kállói út–Tünde utcai csomópont átépítésével a Tünde

utca felõl érkezõ és centrum felé balra kanyarodó jelentõs
közúti forgalom biztonságos levezetése a cél egy körforgal-
mú csomópont megvalósításával, mely a „Csomópont- és
kerékpárút-fejlesztés Nyíregyházán” címû projekt keretében
történhet meg. A beruházás jelenleg tervezési szakaszban
van, a kivitelezés várhatóan 2019-ben kezdõdhet el.

KERÉKPÁRÚT BORBÁNYÁIG
A Kígyó utcától induló, Debreceni út–Tünde utca–Kállói

út–Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon megvaló-
suló kerékpáros létesítmények építése révén Borbánya vá-

rosrész is bekapcsolódik a városi kerékpárút-hálózatba. A
kivitelezési munkálatok 2018 õszén kezdõdnek meg, a
befejezés tervezett ideje 2019 nyara, a kivitelezési költség
közel bruttó 1,6 milliárd forint.

TÜZÉR UTCA: CSAPADÉKCSATORNA
2016-ban megvalósult a Tüzér utcában a meglévõ csa-

padékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése több mint
500 méter hosszan. A beruházás költsége bruttó 125 mil-
lió forint volt.

OROS: ASZFALTOS UTAK
A „Területi Infrastrukturális Fejlesztések” címû projekt

keretében valósul meg a Meggyes utca 41. sz. fõút–Varázs
utca közötti szakaszának felújítása, a kivitelezés jelenleg
is folyamatban van. A beruházás költsége 26 millió forint,
befejezés dátuma: 2018. augusztus. Önkormányzati for-
rásból épült aszfaltossá a Platán utca, Platán köz, Tujafa,
Füzes, Tiszafa, Ezüstfenyõ utca és a 28499. hrsz.-ú össze-
kötõút. A munkálatok befejezõdtek.

CSALÁD UTCAI KÖRFORGALOM
A „Csomópont- és kerékpárút-fejlesztés Nyíregyházán

II. ütem” címû projekt során hamarosan körforgalom léte-
sülhet a Család utcán, a Szalag utca és Belsõ körúti cso-
mópontokban. A projekt része a Belsõ körút–László utca
csomópont fejlesztése is, a Nagykörútról balra kanyarodá-
sok tiltásával, jelzõlámpás forgalomszabályozás beveze-
tésével. Jelenleg a projekt elõkészítése zajlik, a megvaló-
sítás tervezett ideje 2019–2020.

JÁRDA ÉS ÚTBURKOLAT
A „Területi Infrastrukturális Fejlesztések” címû projekt

keretében zajlik jelenleg a Család utca Szalag utca–Pazonyi
út közötti szakaszán a járda, valamint az útburkolat felújí-
tása. A bruttó 85 millió forint értékû fejlesztés várhatóan
2018 augusztusában elkészül.

SZALAG, TÖRZS, SEMMELWEIS UTCA
Heteken belül elkezdõdik a Szalag utca útburkolatának

és parkolóinak felújítása, a Törzs utca felújítása a Szalag
utca és Orosi út között, valamint a Semmelweis utca útfel-
újítása, burkolatmegerõsítése, gyalogátkelõhely és járda
építése. Az útfejlesztések a „Gazdaságösztönzõ közleke-
désfejlesztés a Szegfû utca bõvítése, a Törzs utca, a Szalag
utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza
utca felújítása révén” címû projekt során valósulnak meg.
A kivitelezési munkálatok elõreláthatóan 2019 tavaszán
érhetnek véget. A beruházások összértéke több mint bruttó
500 millió forint. A fejlesztési csomag része a Törzs utca
csomópontjainak átépítése is, a Törzs utca–41. sz. fõút cso-
mópontjának fejlesztése, Törzs utca–Semmelweis utca cso-
mópontjában körforgalom építése, Törzs utcán járda építé-
se, a Törzs utca–4. sz. fõút csomópontjában jobbra kanya-
rodó sáv kialakítása, valamint a hiányzó kerékpárhálózati

elemek kiépítésével az Örökösföld városrész kerékpáros-
baráttá tétele. Szintén ezen projekt része a Bottyán János
utca burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpáros létesít-
mény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése, amely
beruházás értéke bruttó 400 millió forint.

KOSBOR UTCAI BURKOLAT
A „Területi Infrastrukturális Fejlesztések” címû projekt

keretében folyamatban van a Kosbor utca burkolatának fel-
újítása 410 méter hosszan. A beruházási költség bruttó 50,5
millió forint, a megvalósítás dátuma: 2018. augusztus.

KORÁNYI: IDÉN JÁRDÁK
Ugyancsak a „Területi Infrastrukturális Fejlesztések”

címû projekt keretében zajlik a járda felújítása a Korányi F.

A Család utcán helyet nem lehet csinálni, de jobb
burkolatot igen

Megszûnt a Tó utcai zötykölõdés is

A leaszfaltozott Füzes utcán nemcsak a térség
képviselõje, dr. Tirpák György, hanem a lakosok is

szívesen fogadták a szemlézõ városvezetõt

u. Garibaldi u.–Kalevala sétány közötti szakaszán 465
méter hosszan, valamint a járda felújítása az Eperjes u.
Ószõlõ u.–Korányi F. u. közötti szakaszán. A beruházások
összértéke bruttó 142 millió forint, a befejezés dátuma:
2018. augusztus. Egyébként még 2014 nyarán újult meg a
Garibaldi utca és a Csaló köz teljes járda- és útburkolata.
Az Ószõlõ utca és a Csaló köz csomópontjában mind az
Ószõlõ, mind pedig a Csaló közi ágat keresztezve gyalog-
kerékpáros átvezetés létesült, ezzel lehetõvé téve a közle-
kedõk Sóstói-erdõbe való biztonságos átjutását.

KORÁNYI: FELÚJÍTÁS ÉS KÖRFORGALOM
Egy újabb nyertes projekt a Korányi Frigyes utca felújí-

tását (Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig) és a Korányi Fri-
gyes utca–Csaló köz csomópontban körforgalom építését
tartalmazza. A megvalósítás ideje: 2019.

SÓSTÓHEGYI KERÉKPÁRÚT
A „Területi Infrastrukturális Fejlesztések” címû projekt

keretében zajlik jelenleg a Sóstóhegyi úton a Korányi F.
utca–Mogyoró utca közötti szakaszon kerékpárút építése,
bruttó 151 millió forint értékben. A beruházás befejezése
2018 augusztusában várható.

SÓSTÓI UTCÁK
Önkormányzati forrásból épült meg a Zivatar és a Zsu-

zsanna utca, és a „Területi Infrastrukturális Fejlesztések”
címû projekt keretében valósult meg idén útépítés Sóstó-
gyógyfürdõn a Vénusz u., Borbála u., Mária u., Magdolna
u., Krisztina u., Anna u. és a Csiha Kálmán utcában. Ugyan-
csak utóbbi projekt keretében valósult meg idén a Sóstói
út és Szindbád sétány felújítása a Kemecsei felüljáró–
Berenát utca közötti szakaszon.

FÜRDÕ UTCAI KERÉKPÁROZÁS
A „Csomópont- és kerékpárút-fejlesztés Nyíregyházán

II. ütem” címû projekt során kerékpárosbarát településrész
alakul ki a Sóstógyógyfürdõ településrész kiszolgálását
észak-dél irányban biztosító  Fürdõ  utca  teljes szakaszán
történõ  irányhelyes kerékpáros létesítmény  megvalósítá-
sával, és a Berenát utcától északra, Kemecsei úttól pedig
nyugatra esõ belterületi tömbrészlet csillapított forgalmú
településrésznek történõ kijelölésével. A beruházás becsült
értéke bruttó 45 millió forint, jelenleg zajlik az elõkészíté-
se a projektnek. A megvalósítás tervezett ideje 2019.

SÉTAÚT SÓSTÓRA
Az önkormányzat nettó 298 millió forint, százszázalé-

kos, vissza nem térítendõ támogatást nyert az „Erdei sétány
és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdõn” címû pályázat
megvalósítására. Március közepén kezdõdött el a projekt
megvalósítása, amely Nyíregyháza legszebb természeti ér-
tékén, a Sóstói-erdõn keresztül, a Nyíregyházi Állatparkig
vezetõ sétaút kialakítására irányul. A fejlesztés elkészült,
jelenleg a mûszaki átadás-átvétel van folyamatban.

(Szerzõ: Tarczy Gyula, forrás: Nyíregyháza Sajtószolgálat)

A Platán utcán húzódó friss aszfaltcsík, felülnézetbõl

A Stadion utcai renoválást, elõre (a földben) nem látható
nehézségek lassították, de most már friss aszfalt borítja a

korábbi bajokat...

A polgármester a bejárás után adott interjújában a jövõ
lehetõségeirõl is szólt
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technikája fejlesztésével és motiválással sokat adtam neki,
amibõl rengeteget vissza is kaptam tõle. A mai napig is
kölcsönösen tiszteljük egymás eredményeit.

– Milyen eredményeket ért el Gréta?
– Már Nyíregyházán is letette a névjegyét. Játszott Gö-

döllõn, Békéscsabán kétszeres magyar bajnok lett. Tavaly
a német bajnok Schwerinhez igazolt, ahol meghatározó
egyénisége a csapatnak és német bajnokságot, valamint
kupát nyert. Hívják az olasz „A” ligába is, de azt hiszem,
marad Németországban.

– Példátlanul sikeres edzõi pályafutásodat milyen elis-
meréssel jutalmazták?

– Grétával egyszerre lettünk 2008-ban az év utánpótlás
játékosa és az év utánpótlás edzõje az Országos Szövet-
ség szerint. Ez máig is a legmagasabb díjazása eddig vég-
zett munkámnak. 44 évi nyíregyházi edzõi eredményes-
ségem nem volt elég egy másik elismeréshez.

gyar bajnok edzõje vagyok, nagyon megdolgoztam, és a
csúcsra érkezésemben elgáncsolt egy vezetõ. Ennek elle-
nére nagyon sokat is köszönhetek neki, de ez övön aluli
ütésként ért.

– Röplabdás mivoltodat, testnevelõi tevékenységedet
a családod milyen formában segítette, befolyásolta?

– Szüleim az edzõi pályától óvtak. Mert õk ismertek a
legjobban, hogy mennyire lelkiismeretes és maximalista
vagyok. Ezért féltettek az esetleges kudarcoktól. Felesé-
gemtõl, Baraksó Évától – akivel 25 éves házasok vagyunk
– kaptam meg azt a segítséget és áldozatvállalást, ami az
õ karrierjének feladásával járt. E támogatottság nélkül nem
tudtam volna végigcsinálni a munkámat. Ezért nagy kö-
szönet jár neki. Õ is Testnevelési Egyetemet végzett, szak-
edzõi diplomája van. Nagyobbik fiam, Szabolcs, folytat-
va a hagyományokat, a nagykállói Budai Nagy Antal Gim-
názium testnevelõ tanára. Kisebbik fiam, Ákos a napok-
ban kapja meg egyetemi diplomáját Skóciában,
Aberdeenben az egyetem politikatudomány és nemzet-
közi kapcsolatok szakának elvégzésével.

– A sportban nincsen „ha” meg „mi lett volna”, de
mégis, csinálnál másképpen bármit is, amennyiben lehet-
ne?

– Szakmailag semmit sem. Amiben változtatnék, így
visszatekintve: nem lett volna szabad ennyire lokálpatrió-
tának lennem. El kellett volna mennem más városba is.
Több nagyon komoly ajánlatot kaptam a ’80-as években.
Amit megint csak nem fogunk megtudni: mit érhettünk
volna el a SZÁÉV, középiskolásokból álló csapatával, ami-
kor ’88-ban kétéves munkával nõi NB II-t nyertünk és az
NB I-be jutottunk, ha továbbviszem õket és nem térek
vissza a férfiakhoz? A fiúkkal ekkoriban jutottunk be a CEF
kupába. A „gödörben”, aminek neveztük a teniszcsarno-
kot, telt ház elõtt játszottunk – az felemelõ érzés volt. Vagy
a KEK mérkõzésen az akkori bujtosi csarnokban, szintén
telt házas meccs volt.

– Beszéltél arról, hogy hol dolgoztál, dolgozol, de azért,
hogy ilyen kvalitású edzõ és tanár legyél, megfelelõ ta-
nulmányokkal is rendelkezel.

– Végigjártam az edzõi szamárlétrát. Segédedzõit, kö-
zépfokú edzõit és a szakedzõi diplomát is megszereztem
1981-ben. Gyakorlatilag nem voltam még 30 éves, ami-
kor a Magyarországon megszerezhetõ legmagasabb ké-
pesítéssel rendelkeztem. Mindezek elõttrõl orosz–testne-
velés szakos tanárképzõ fõiskolai diplomám is van a nyír-
egyházi Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskoláról. Meg-
határozó volt az életemben a Vasvári gimnáziumban el-
töltött 34 év.

– Ennyi idõt eltöltve a nevelésben, oktatásban, mit ta-
nácsolsz a mai ifjúságnak, hogyan álljanak hozzá az élet-
hez, az élsportolóvá váláshoz vezetõ úton?

– Úgy gondolom, a maiak elõnyösebb helyzetben van-
nak. Legalábbis a röplabda sportban. Azt tanácsolnám,
nemcsak a sportban, hanem az élet bármelyik területén,
ahova egyszer odatette magát az ember, akkor legyen ere-
je, kitartása végigcsinálni, mert sikert csak így lehet elérni
– lehet, még így sem. Bármi is az, sportolói munka, edzõi
munka, tanári tevékenység, vagy egyéb dolog. Azt a leg-
jobb tudása szerint csinálja!

– Köszönöm a beszélgetést, és nyugodt nyugdíjas éve-
ket kívánok.

Balázs István röplabdaedzõ, testnevelõ tanár, aki szám-
talan magyar bajnok és válogatott röplabdázó felfedezõ-
je, karrierjének egyengetõje, az egyik legmeghatározóbb
személyisége a nyíregyházi röplabdázásnak. Õ volt Káp-
lán István következõ beszélgetõpartnere a Sportikonok
sorozatban.

– Mivel foglalkozol most?
– Mondhatnám azt, hogy a nyugdíjasok életét élem, de

azért ez nem teljesen igaz, mert gyakorlatilag aktív va-
gyok. Lehetõségem adódott a Szent Imre Katolikus Gim-
názium testnevelõ tanáraként besegíteni, amíg a kolléga-
nõ szülési szabadságról vissza nem tér. A közelmúlt éveit
az NB II-es nõi csapat edzõjeként töltöttem. Most pedig
Kósa Árpád felkérésére a Sportcentrum keretében megyei
koordinátorként a megyei edzésközpontok munkáját fel-
ügyelem, egyeztetem, segítem bemutató edzések leveze-
tésével is.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a röplabdázással?

1982-83, NB II bajnokcsapat

Balázs István röplabdaedzõ

– Hatodik osztályos voltam, talán a ’60-as évek elejére
datálódik. Az Erdõ sori gyakorló iskolába került egy fiatal
testnevelõ tanárnõ, Krokovay Gizella, aki egyébként tor-
nász volt. Õ szervezett és indított el röplabdacsapatot,
amibe engem is beválasztott. A hatodikos, hetedikes és
nyolcadikos országos úttörõbajnokságot két elsõ és egy
második hellyel zártuk. Nagyon sokat köszönhetek neki,
mert õ adott röplabdát a kezembe és indított el ezen az
úton. Azóta is szeretettel emlékezem rá.

– Mint sportoló, milyen eredményeid voltak?
– Sportolói eredményességemet magasságom egyértel-

mûen meghatározta…  Nyíregyházán egy évet NB I-ben,
két évet NB II-ben játszottam, nem igazán kiemelkedõ si-
kerrel.

– Miért lettél edzõ?
– Hamar felmértem, hogy ezzel a magassággal komo-

lyabb eredményt nem lehet elérni és az edzõi pálya felé
kezdtem orientálódni. Ami játékosként nem adatott meg,
azt edzõként szerettem volna megvalósítani, a rám bízott
fiatalokkal.

– Edzõi pályafutásodban mire emlékszel vissza legszebb
emlékként?

– Úgy gondolom, hogy az 1974. szeptember elsejével
kezdõdött edzõi pályafutásomnak legszebb élménye az,
hogy több száz gyereket tanítottam meg röplabdázni.
Munkám során számos tanítványom lett korosztályos, után-
pótlás és felnõtt válogatott. Adtam nekik sportolói és em-
beri tartást ahhoz a munkához, ami ilyen eredmények el-
éréséhez nélkülözhetetlen. Ezen kívül NB I-ben másodikok
és harmadikok lettünk, valamint a Magyar Kupát is sike-
rült megnyernünk, s ezzel nemzetközileg is megméret-
hettünk.

– Melyik az a pár játékos, akiket különösen nagy szere-
tettel õrzöl emlékeidben?

– Mindenkire szeretettel emlékezem, de 1974-tõl a Sipos
János, Fodor Gábor, Nagy Attila nevével fémjelzett társa-
ság volt az a csapat, melynek hozzáállása példamutató
volt. Ahogyan dolgoztak, ahogyan motiválni lehetett õket,
ahogyan saját magukat motiválták – ez felemelõ érzés volt
számomra. Késõbb Drotár Gyuri, Pál Laci, Batai Jani. Nõi
vonalon úgy gondolom, van valami közöm Szakmáry
Gréta eredményességéhez is. Amikor a Vasvári gimnázi-
umban hozzám került a Bem József iskola után, két évig
én voltam az edzõje. Az alapokhoz, amivel érkezett, a

2008. Diákolimpiai elsõ hely. Balázs István,
Szakmáry Gréta, Miklai Zsani, a Vasassal ötszörös

magyar bajnok, Mosonyi Tekla korosztályos válogatott

– Téged úgy ismertünk meg annak idején, mint a férfi-
csapatok egyik sikeredzõje, ennek ellenére egyénileg
mégis egy nõi játékosod lett a legjobb. Van-e olyan cé-
lod, amit edzõi pályafutásod során kitûztél és mégsem
érted el?

– Ez egy kicsit keserû dolog.
– Ilyen is van a sikeres pályafutása alatt egy edzõnek...
– Igen, ez természetes, de tudom, hogy nem az én hi-

bám az, hogy nem teljesülhetett. 1995-ben a 12. helyen
lévõ csapatot vettem vissza. Két év közös munkával a ne-
gyedik helyre értünk. NYVSC-Szabolcs Gabona néven sze-
repeltünk. Az akkori sportköri elnök, Pók István úgy dön-
tött, más edzõvel képzeli el a jövõt. Akkor két kubai játé-
kos is került ide és az új edzõ Botos Ferenc lett. Ez a mai
napig fájó seb, mert ez olyan csapat volt, amelyik a ki-
bontakozó Veres Péterrel együtt a „szertárossal a kispa-
don” is bajnokságot nyert volna. Meg is nyerték. Három-
szor juttattam fel csapatot NB II-bõl NB I-be. 1982-ben az
NYVSSC férficsapatát, 1988-ban a SZÁÉV nõi csapatát.
2011-ben a mostani bajnoki ezüstérmes és kupagyõztes
nõi csapatot, amit még három évig edzettem. Profi külföl-
diek nélkül! Azért, hogy elmondhassam magamról, ma-
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GERGÕÉK „NYARALNAK”
Sok fiatal nyaralását teszi az idén is felejthetetlenné

a Móricz Zsigmond Színház két mûvésze, Munkácsi
Anita és Nagyidai Gergõ.

Szinte egész nyáron úton vannak: áldásos munkáju-
kat az ország egyik pontján lévõ tábor zárása után egy
másikban folytatják. Ami közös ezekben a helyekben,
hogy tartalmas, élménydús programokat nyújtanak ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt.

– Most van egy kis szünetünk, hogy fellélegezzünk –
meséli Anita. – Különösen Gergõ mögött van kemény
idõszak, hiszen négy táborozáson van túl. Elõször a szü-

lõvárosában, Cegléden
szerveztünk és tartottunk
foglalkozásokat a Hátsó
Színpad Alapítvány jóvoltá-
ból sajátos nevelési igényû
gyermekeknek. Ezután Ger-
gõ a TÁMOP program ke-
retében Tiszavasváriban
üdültetett hátrányos helyze-
tû gyermekeket, majd a
ZEN-élünk Egyesület szer-
vezésében egy leveleki tá-
boroztatás következett.
Most fejeztük be a napok-
ban a már több mint tíz év
óta Máriapócson tartott
színjátszótábort, aminek

Vona Éva a megálmodója. Az idén hetvenen jöttek el,
akikkel éjszaka is együtt voltunk. Ahogyan tavaly, most
is köztük volt Gergõ és a kollégánk, Urmai Gábor egyik
lánya. Van a gyermekek között tízéves éppúgy, mint ti-
zennyolc, akik nemcsak Magyarország különbözõ terü-
leteirõl érkeznek ide, de a határainkon túlról is. Társula-
tunk tagjai közül csoportot vezetett most rajtunk kívül
Dézsi Darinka, Kosik Anita, Urmai Gábor és Vámosi Máté
is. Nagyon keményen dolgoztak a csapatok, hogy be
tudjanak mutatni egy-egy darabot.

A KUTYA NEM REPÜL

Mint Gergõ elmondta, a munkával teli hónapok után
készülnek egy nagy utazásra, amit szokásos módon Ani-
ta szervez. Ezúttal Montenegrót jelölték meg célul, aho-
vá velük tart a kolléganõjük, Horváth Margit is kislányá-
val, Borókával együtt, aki a keresztgyermekük. Immár

második alkalommal nyaralnak közösen. Két éve a gö-
rögországi Kefalónián töltöttek szép napokat, most pe-
dig a montenegrói tenger-
part mentén béreltek egy
apartmant. Repülõvel utaz-
nak, így aztán nagyon fájó
szívvel, de a kutyájukat itt-
hon kell hagyniuk Gergõ
szüleinél, pedig Mangó
életének több mint tíz éve
alatt ez nagyon ritkán for-
dult elõ. Színészünk lány-
testvére a családjával haza-
jön hamarosan Tirolból,
Cegléden találkoznak ve-
lük. Ezt követõen az újfe-
hértói színjátszókörrel mu-
tatnak be egy elõadást,
aminek Gergõ a rendezõ-
je, Anita pedig az õ asszisztense.

A HAMUPIPÕKÉTÕL A MANÓIG

– Mind a kettõnkre nagyszerû feladatok várnak a szín-
házban az új évad során – veszi át a szót Anita. – Elõször
Zsótér Sándor rendezésében lépek színre a Gyilkosság
meghirdetve címû krimiben, ami nagyon érdekesnek ígér-
kezik, már csak azért is, mert szokatlanul sok színésznõ
játszik az elõadásban. Februárban mutatjuk be a Hamu-
pipõkét, aminek a címszereplõje leszek. A mindenki ál-
tal ismert történetet ezúttal kicsit másként meséljük el.
Nagy örömömre énekelni is fogok benne. Gergõre elõ-
ször Shakespeare Macbeth-je „vár”, amit a Balfácánt va-
csorára! címû bohózat követ Verebes István rendezésé-
ben. Egy remek mai író, Dragomán György Kalucsni címû
darabjában játszik ezután, premierjeinek sorát pedig
Csehov A manó címû mûve zárja, amelynek rendezõje
Tasnádi Csaba.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Nagyidai Gergõ

Gergõ és Anita a Carmen címû elõadásban

Munkácsi Anita
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VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Július 29. 19.00 Városi Stadion, Nyír-
egyháza Spartacus–Kazincbarcika lab-
darúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

FIGYELEM! Rubint Réka július 28-án (szombaton)
15.00 órától a Parkfürdõben alakreform edzést tart!

STRANDFOCI
Hetedik alkalommal rendezték meg

a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. – Nyíregyházi
Sportcentrum strandfoci tornát a Fatum
Property Kupáért. A négynapos torna
nagy csatákat hozott. Összesen 44
együttes vett részt és az ország számos
pontjáról érkeztek csapatok. A nõknél
a Nyírség NSC gyõzött, a férfiaknál a
Real-Ta-Te együttese végzett az élen,
miután a döntõben 2:0-ra verték a
Bohemians csapatát. A harmadik he-
lyen a Balla Bau Cigánd, a negyedik
helyen a Romeo Vác végzett. A gólki-
rály Kovács Róbert, a legjobb játékos
Babják Csaba, a legjobb kapus Csáki
Tamás lett.

KÉSZ A KERET
Végleges a Fatum Nyíregyháza ke-

rete. A nõi röplabdások az elmúlt na-
pokban több játékossal is megállapod-
tak, július 28-án pedig megkezdõdik a
felkészülés. Villám Lilla, Kotormán Ré-
ka, Josefina Fernandez és Kalotai Zsó-
fia is távozott, utóbbi a tanulás miatt a
röplabdát is abbahagyja. Inneh-Varga
Eliza, Tatja Matic, Sanja Kalicanin, Ge-
nesis Francesco, Szabó Lili és Tóth Fru-
zsina is marad. Jazmine White, Daniela
Brisebois, Ancsin Kitti, Lászlop Ale-
xandra, Tóth Dalma és Olivera Medic
érkezett a nyári szünetben. A csapat
végig hazai környezetben készül. A
bajnokság októberben rajtol.

VASÁRNAP RAJT AZ NB II-BEN
A hétvégén elkezdõdik a bajnokság a

labdarúgó NB II-ben. A Nyíregyháza Spar-
tacus a Kazincbarcikát fogadja az elsõ for-
dulóban.

A klub a héten a hagyományos szurko-
lói ankéton mutatta be új játékosait, és volt
mozgás bõven a keretben. A védõ sorba
Nagy Tamás, Nagy József és Polényi Gá-
bor érkezett, Gulyás Máté, Bakos Szabolcs
és Gyurján Bence a középpályán bevethe-
tõ, míg Daru Bence támadóként, Fadgyas
Tamás kapusként áll Bozsik József vezetõ-
edzõ rendelkezésére. Örömteli, hogy több
saját nevelésû fiatal kapott profi szerzõdést
a Spartacustól, így Végsõ Elõd, Starosta Dá-
vid, Kulcsár Hunor, Tóth Ádám, Szegedi

A szurkolói ankéton mutatta be új játéko-
sait a Szpari

Bence és Nagy Máté is a felnõtt kerettel
készült nyáron, és jó teljesítményt nyújtot-
tak. A csapat vezetése célként az elsõ hat
hely valamelyikének megszerzését tûzte ki.

Az elmúlt húsz évhez hasonlóan a Nyíregyháza Spartacus NB II-es hazai mérkõ-
zéseit a 2018/2019-es idényben is közvetíti a Nyíregyházi Televízió. A Kazincbar-
cika elleni nyitómeccset vasárnap 21.30-tól sugározza felvételrõl az NYTV.

A csapat õszi, hazai mérkõzéseinek idõpontja:
Nyíregyháza Spartacus FC–Kazincbarcikai BSC 2018. 07. 29. 19.00
Nyíregyháza Spartacus FC–Budaörsi SC 2018. 08. 12. 19.00
Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 2018. 08. 26. 19.00
Nyíregyháza Spartacus FC–Vasas FC 2018. 09. 02. 17.00
Nyíregyháza Spartacus FC–Aquital FC Csákvár 2018. 09. 26. 19.00
Nyíregyháza Spartacus FC–Békéscsaba 1912 Elõre 2018. 10. 03. 19.00
Nyíregyháza Spartacus FC–Budafoki MTE 2018. 10. 07. 17.00
Nyíregyháza Spartacus FC–Duna Aszfalt TV SE 2018. 10. 28. 13.30
Nyíregyháza Spartacus FC–Vác FC 2018. 11. 07. 19.00
Nyíregyháza Spartacus FC–Soroksár SC 2018. 11. 25. 13.00
Nyíregyháza Spartacus FC–Credobus Mosonmagyaróvár 2018. 12. 16. 13.00
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PROGRAMOK ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJA
Augusztus 1-jén 10 órától, az Anyatejes Táplálás Vi-

lágnapja alkalmából, a Jósa András Oktatókórház Szü-
lészet-nõgyógyászati Osztályának Újszülött részlege
és a Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda közös szer-
vezésében újra nyílt napon várják az érdeklõdõket a
nyíregyházi szülészeten.

A munkatársak az osztályon körbevezetve a kisma-
mákat és az érdeklõdõket, minden fontos tudnivaló-
ról szót ejtenek a várandóssággal és a szüléssel kap-
csolatban. Szóba kerül a szülõszobai „aranyóra”, az
újszülött részlegen az elsõ szoptatásról, a császáros
õrzõben a korai mellre helyezésrõl, a gyermekágyas
részlegen pedig az elsõ napok nehézségeirõl, megol-
dásairól tudhatnak meg minden fontos információt a
résztvevõk. Mindez azért nagyon fontos, hiszen talán
nem mindenki kellõen tájékozott a témában, így a nyílt
napon lehetõség adódik arra, hogy az érintettek szak-
emberektõl informálódhassanak a legfontosabb kér-
désekben.

VITÉZ LÁSZLÓ... A Burattinó Bábszínház elõadásai:
július 28-án 16.00: Vitéz László és dr. Faust. 29-én 10.00:
Lizinka. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II.
emelet.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: július 28-án 9.30–12.30: Dekorációk
készítése fonalból. 31-én 14.00–16.00: Ablakdísz készí-
tése. Augusztus 2-án 14.00–16.00: Muffin sütemény ké-
szítése pomponból.

MAGYARORSZÁG VÁRAI – kiállítás a debreceni Csá-
szár Szabolcs rajzaiból a Városmajori Mûvelõdési Ház-
ban. Közremûködik: Császár József író. Megnyitó: augusz-
tus 1-jén 17.00 óra.

KARÁDY KATALIN EMLÉKMÛSOR – Csiszár Klára elõ-
adása augusztus 1-jén 18.00 órától a Városmajori Mûve-
lõdési Házban. (Belépõdíjas.)

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

NÁLUNK VIRULNAK A SZIKASZARVASOK

VACSORA-CSALOGATÓ
Ismételten figyelmükbe ajánljuk a Victoria Garden

Hotel és Éttermet, amely a város és Sóstógyógyfürdõ
között található, a régi Tölgyes Étterem helyén, telje-
sen megújulva (Sóstói út 61/A).

A választék elsõsorban a hagyományos ételekre
épül, kicsit a kor, valamint az ínyencek igényeinek is
megfelelve, kiváló
minõségû alap-
anyagokat feldol-
gozva. Ezúttal – a
sok egyéb különle-
gesség mellett – a
szintén az étlapju-
kon szereplõ „Fû-
szeres házi tejfölben
érlelt sertésszûz re-
szelt burgonyával,
fokhagymás márto-
gatóssal” képe be-
szél önmagáért. Ezt
a fogást csak egy al-
ternatívaként ajánl-
ják a kedves olva-
sók – leendõ ebéd-
vagy vacsoravendégek – figyelmébe. Az évtizede mes-
terszakácsként dolgozó Jármi Krisztián, a ház séfje
kiemelte e látvány alapján is ínycsiklandó étel pozití-
vumát: a különleges pácolás eredményeképpen a ser-
téshús a sütés után is kellõképpen szaftos marad. Tér-
jenek be hozzájuk, tegyék próbára minél szélesebb
spektrumon a kínálatukat! Asztalfoglalás: 06-42/727-
023. Várják Önöket szeretettel!                                (x)

PÁCOS PASIK UTÁN ARIZÓNA ÉS BÉRGYILKOS

A természetben már kipusztult vietna-
mi szikaszarvasok (Cervus nippon
pseudaxis) szaporodtak a Nyíregyházi Ál-
latparkban.

Múlt hétig két kis szarvasborjú látott nap-
világot, de pár napon belül megszületik a
harmadik nõstény kicsinye is. Az egy biká-
ból és három tehénbõl álló  –  Magyaror-
szágon csak itt látható – tenyészcsapat az 
Európai Fajmegõrzési Program (EEP)  kere-
tében került Nyíregyházára lengyel és cseh
állatkertekbõl, 2017-ben. Mivel egy nagyon
félénk fajról van szó, a szakemberek egy
fákkal tarkított csöndes kifutóba helyezték
az állatokat, akik idén már sikeresen sza-
porodtak is. A borjak 7 és fél hónapnyi vem-
hesség után jöttek a világra pár hét eltérés-
sel, s az anyatej mellett már elkezdték a
szálas takarmány fogyasztását is. A vietna-
mi szikaszarvasok az orvvadászat és a ter-
mészetes élõhelyük pusztulása miatt hal-
tak ki az 1960-as években. Napjainkban

csak védett természetvédelmi területeken
és állatkertekben fordulnak elõ. Szõrzetük
színe nyáron sárgásbarna, a test két olda-
lán sárgásfehér foltokkal, mely igen jó ál-
cázást biztosít az állatoknak, amikor a rit-
kás erdõben legelnek. Télen, amikor ritkább
a növényzet, a bunda színe szürkésbarná-
vá válik és a foltok színe is megfakul. Je-
lenleg a világon 370 egyedet tartanak zárt
tartási körülmények között. (Forrás: Nyír-
egyházi Állatpark)

Pasik kerültek pácba a XXVII. Mandala
Nyár legutóbbi elõadásán, képünkön
Heller Tamás, Házi Anita és R. Kárpáti Pé-
ter  látható a Görög udvarban. A folytatás
megjelenésünk napján a Sybill nagyope-
rettel és például Sáfár Mónikával, Teremi

Trixivel (péntek, 20.30), majd jövõ hétvé-
gén két vígjátékkal. A Bérgyilkos a bará-
tomat a Jászai-díjas Besenczi Árpád ren-
dezte, a Miss Arizónában Cseke Katinka
és Gregor Bernadett is játszik. (Részletek
az 5. oldalon.)



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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BÕRBÁNYÁBÓL BORBÁNYA
A „borbányasi” öregek még úgy tudták, hogy a helyet,

ahol élnek, korábban bõrbányának nevezték. Lukács
Ödön monográfiájában a név eredetét azzal magyaráz-
za, hogy a „juhászok a lopott juhoknak bõrét a homok-
dombba vájt nagy gödrökbe rejtették el”. Mizser Lajos
nyelvész szerint az elnevezéssel inkább a „cserzõvargák
gödreire” utalhattak, de õ sem zárja ki, hogy a lopott bõr
elrejtése is szóba jöhet. Ladányi András Negyedik kapu
címû kötetében a mai Borbánya keleti szélén található
Ököritót alkalmasnak találta a bõr elõkészítésének elsõ
fázisára, valamint „a fûvel benõtt domb a víz partján a
szárításra”. Ugyanõ bizonyítékként hozza az 1782–85.
közötti felmérés alapján készült osztrák katonai térképet,
amelyen „Bûrbanya” néven szerepel a terület.

Ami bizonyos, hogy „orosi szõlõk” néven a Kállayak
tulajdonában volt. Itt vásárolt 1790-ben Kállay Ignáctól
az a 299 nyíregyházi földet, akiknek nem jutott szállás-
föld. Szõlõtelepítésük, ha nem is azonnal, de sikeres volt
olyannyira, hogy Kállay András fõispán egy agarászaton
már így kiáltott fel: „Nézzétek, micsoda szép ez a bor-
szõlõ! Ez igazi borbánya!” A 19. század második felétõl
Borbánya néven ismert a terület, amelyen négy kaput
hoztak létre.

Borbánya lakosai 1918-ban kezdeményezték, hogy
Nyíregyházához csatolják földjüket, hiszen az közelebb
fekszik, mint Oros, így könnyebben tudnák közigazga-
tási ügyeiket intézni. Oros község elöljárói elõbb csak
az ott található iskoláért kértek kártalanítást, majd ké-

sõbb 200 ezer koronát szabtak ki az elcsatolásért, amit
a város nem adott meg. 1937-ben már azt olvashattuk a
Nyírvidékben, hogy az elcsatolás „elháríthatatlan szük-
ségesség”, hiszen „maga a kenyérkeresõ mindennapi élet
úgy is idefûzte már ezt a területet”. Ugyanekkor voltak
olyan gazdák is, akik az elszakadást nem támogatták. Egy
öt évvel késõbbi szavazáson a Nyíregyházához csatla-
kozni kívánók voltak többségben. Az õ óhajuk teljesült,
amikor 1944-ben egy belügyminiszteri rendelet Borbá-
nyát hivatalosan is Nyíregyházához csatolta.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Tisza: Körülbelül 2 éves,
keverék, kan kutyus. Ti-
szakarádnál a Tiszába dob-
ták, összekötözött hátsó lá-
bakkal és vágott nyakkal. A
nyaka szépen gyógyul, és
a történtek ellenére Tisza
imádja az embereket, egy
csöppnyi bizalmatlanság
sincs benne. Rögtön meg-
barátkozik mindenkivel, a simogatásért hálásan csó-
vál. Nagyon aktív, ugrálós, imád rohangálni. 

Moira: Körülbelül 4
éves, pincsi jellegû,
szuka kutyus. Magyon
találták a kölykeivel.
Moira nagyon kedves,
barátságos, bújós lány-
ka. Inkább nyugodtabb
típus, de sétálni nagyon

szeret. Kis termete miatt lakásba ajánljuk, kertben fel-
ügyeletet igényel, mert a kis lyukakon is kibújik.


