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A ZENE FÕVÁROSA LETTÜNK

Képünk még a fõpróbán készült, de szerdán már egy jótékonysági koncerttel elkezdõdött a 12. Cantemus Nemzetközi
Kórusfesztivál és Karvezetõi Mesterkurzus Nyíregyházán. Augusztus 21-éig 12 nemzet 600 énekes hangja csendül fel.
A záró gálakoncert augusztus 20-án 19 óra 30 perckor kezdõdik a Continental Arénában. Részletes program, vala-
mint a fesztivál eseményei képekben a www.nyiregyhaza.hu weboldalon folyamatosan megtekinthetõk.

HAMARABB ÉRKEZIK A CSALÁDI PÓTLÉK

Több mint egymillió családnak már augusztus 26-án elkezdik kézbesíteni a
családtámogatási pénzeket. (A családi pótlékról, a gyermekgondozást segítõ
ellátásról, illetve a gyermeknevelési támogatásról van szó.) Somogyiné Kuknyó
Tünde, a Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Családtá-
mogatási és Társadalombiztosítási Fõosztályának helyettes vezetõje hangsú-
lyozta, ez az elõrehozott kifizetés nem többletjuttatás, a szeptemberi ellátás
érkezik korábban annak érdekében, hogy a családok könnyebben készülhes-
senek fel a tanévkezdésre. Tehát õk számoljanak azzal, hogy szeptemberben
nem folyósítják nekik az ellátásokat.

MEGÉRKEZTEK A FESTMÉNYEK – TELJES A „MUNKÁCSY 50”
Hétfõn délelõtt megérkezett az Ermitázsból a Mun-

kácsy 50 hiányzó 20 képe. A Jósa András Múzeumban
van már az Ásító inas és A kis cukortolvaj is. A kiállítás
október 14-éig várja a látogatókat.

Klimatizált biztonsági jármû gördült be hétfõn délelõtt
a Jósa András Múzeum elé. A vámszemlét követõen ide-
iglenes behozatali eljárás keretében megtörtént a NAV
ellenõrzés is. Így kerültek ki a ládákból Munkácsy Mi-
hály festményei. Szentpétervár közönsége után Nyíregy-
házán is látható az Ásító inas, A kis cukortolvaj, a Mosó-
nõk vagy az Olvasó nõ, a Pálmaházban és egy Krisztus
mellkép is.

– Idáig a Munkácsy-kiállítást közel ötezren nézték meg
Nyíregyházán – tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Rémiás
Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója. – A tervünk persze
ettõl sokkal több. Több tízezer látogatóra számítunk majd a
jövõben, hiszen az igazi roham elõreláthatólag még ezután
következik, hogy megérkezett a fennmaradó 20 festmény is.

2005-ben indult vándorútra a Pákh Imre gyûjteményé-
ben található Munkácsy-vándorkiállítás, amely a szent-
pétervári látogatókkal együtt immár több mint 3 millió
érdeklõdõt vonzott.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester hozzátette, nagyon ritkán
tapasztalni, hogy ilyen, nemzetközi hírû alkotást mutathasson
be egy vidéki múzeum, ráadásul egyszerre ötvenet is. A nyír-
egyháziak ezáltal itthon élhetik át kulturális csúcsélményeiket.

A szakembereknek nem kis fejtörést okoz, hogyan lehet
megõrizni, folyamatosan felügyelni az alkotások állapotát.
Éppen ezért az ideális 20–22 Celsius fok közötti hõmérsékle-
tet tartják a Jósa András Múzeum kiállítótermében, ehhez plé-
deket vásárolt az intézmény, hogy a nyári hõségben ne der-
medjenek meg a gyûjtemény látogatói. A Múzeumok Éjsza-
káján nyílt „Munkácsy 50” tehát mostantól teljes, augusztus
20. után tekintheti meg a nagyközönség, és október 14-éig
lesz nyitva. Nyíregyházáról Jászberénybe utazik a gyûjtemény,
a közeljövõ tervei között pedig Párizs és New York szerepel.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Már a helyére került mind az 50 Munkácsy-kép a
múzeumban. Augusztus 20-a után a nagyközönség is

megtekintheti
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107 ÉVES A VILLAMOS
Városvédõk egy csoportja, illetve

magánszemélyek különös gonddal vi-
gyázzák a több mint 100 esztendõs
nyíregyházi villamos hírét. A matuzsá-
lemi kort megélt motorkocsi augusz-
tus 7-én ünnepelte 107. születésnap-
ját.

PANDÁK SZÜLETTEK
Kis pandák születtek a Nyíregyházi

Állatparkban! A vörös macskamedve
néven is ismert faj igen ritkán szapo-
rodik zárt tartási körülmények között,
így a jelenleg 10 hetes ikerpár igazi
szenzációnak számít. A kicsik már át
is estek az elsõ orvosi vizsgálaton.

VIZET OSZTOTTAK
Múlt héten palackozott ásványvíz

osztását rendelte el dr. Kovács Ferenc
polgármester a hõségriadó miatt. Az
1500 palack vizet dr. Kása Brigitta al-
jegyzõvel, valamint a Közterület-fel-
ügyelet munkatársaival kínálta a bel-
városban közlekedõknek.

ÚSZÓ ALKALMATLANSÁG
Nem múlhat el bujtosi nyár az úszó

alkalmatlanságok megjelenése nélkül.
A tréfás vetélkedõnek idén is elmarad-
hatatlan társrendezvénye volt a bog-
rácsozás, amelynek azért az italok is
fontos kísérõi voltak. A jó idõ is a szer-
vezõk mellé állt.

KÜLÖNLEGES KONVOJ
Egy különleges konvoj haladt át

Nyíregyházán, amelynek sorában ló-
erõk tízezrei mutatkoztak be. A Haj-
dúböszörményben rendezett találko-
zóra igyekvõ gépek – nem csak a fé-
lelmetes megjelenésük miatt – hamar
lassításra késztették a közlekedõket.

MEGMOZDULT JÓSAVÁROS
48. alkalommal várták színes, érde-

kes programok a Jósavárosi Napok
résztvevõit, akiket dr. Horváthné dr.
Veisz Katalin önkormányzati képvise-
lõ, valamint Mészáros Szilárd, a Váci
Mihály Kulturális Központ igazgatója
köszöntött.

90. SZÜLETÉSNAP
Városunk szépkorú polgárát, Né-

meth Józsefet köszöntötték a 90. szü-
letésnapja alkalmából. Az ünnepelthez
a jubileumi köszöntésre Bajnay Kor-
nél közgyûlési képviselõ és Simai
Istvánné, a Szociális és Köznevelési
Osztály munkatársa érkezett.

JUBILEUMI KÖSZÖNTÉS
Városunk szépkorú polgárát, Bartha

Dénest köszöntötték a 90. születésnap-
ja alkalmából hétfõ délután. Az ünne-
pelthez a jubileumi köszöntésre Simai
Istvánné, a Szociális és Köznevelési
Osztály munkatársa érkezett, aki em-
léklapot is átnyújtott Dénes bácsinak.

SPORTTALÁLKOZÓNAK AD
OTTHONT NYÍREGYHÁZA

  Nyíregyháza ad otthont augusztus 23.
és 25. között a Megyei Jogú Városok XVI.
Sporttalálkozójának, amit 2002 óta ren-
dez meg a Megyei Jogú Városok Szövet-
sége.

Mint ismert, a Megyei Jogú Városok Szö-
vetsége Magyarország egyik legnagyobb ér-
dekképviseleti szervezete, 23 megyei jogú
városi státusszal rendelkezõ települést tö-
mörít magában. Ezen városok kiemelt je-
lentõségét az adja, hogy több mint 2 millió
ember, Magyarország lakosságának több
mint egyötöde él bennük. 2002-ben merült
fel elõször az ötlet, hogy a szövetségnek
legyen egy olyan rendezvénye is, melyen
az önkormányzati képviselõk és a hivatali
apparátusok dolgozói is megismerkedhet-
nek egymással, kapcsolatot építhetnek. En-
nek eredményeként még abban az évben
megtartották a MJVSZ I. Sporttalálkozóját
Egerben. Mivel hagyomány, hogy mindig 
a gyõztes város rendezi meg a következõ
évi vetélkedõt, tavaly pedig Debrecenben
Nyíregyháza diadalmaskodott, így idén a
szabolcsi megyeszékhely ad otthont a jeles
eseménynek. 

A sporttalálkozó kifejezetten játékos

jellegû.  A csapatok a megérkezést köve-
tõen a megnyitó elõtt városismereti verseny
során ismerkedhetnek meg belvárosunk
nevezetességeivel, másnap pedig lesz  szá-
razföldi és vízi öttusa,  minifoci, strandröp-
labda, teke, valamint záró versenyszám-
ként sárkányhajóverseny is, ami  igazi uni-
kum lesz a rendezvény történetében. A
sporttalálkozó kiemelt jelentõségét az adja,
hogy két és fél napra városunkba érkezik
a 22 másik nagyvárosból  több mint 400
ember, akik elviszik majd Nyíregyháza
hírét szerte az országba.

– Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a
viadal 16 éves történetében Nyíregyháza
lesz az elsõ város, ahová hiánytalanul el-
jön a másik 22 település csapata, mert erre
– különbözõ okok miatt – még nem volt
példa. Bízunk abban, hogy minden tekin-
tetben a maga valóságában tudjuk majd
igazolni és bizonyítani városunk szlogen-
jét: Nyíregyháza többet ad! – hangsúlyozta
dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város címzetes fõjegyzõje.

A megnyitóünnepséget jövõ héten csü-
törtökön, sok száz ember részvételével a
Kossuth téren tartják majd.

HAMAROSAN VÉGE
A DINNYESZEZONNAK

Idén a már megszokottól hamarabb
ehettünk magyar görögdinnyét, de éppen
emiatt korábban is ér véget a szezon. Az
árusok azt mondják, jövõ héten már bú-
csúzik a mézédes...

A kedvezõ idõjárás miatt, a gazdák már
június végén megkezdték a betakarítást. A
szezon ebben az évben is Békés megyé-
ben kezdõdött, a Nyíregyházához közeli
Nagycserkeszen pedig a várakozások sze-
rint két héttel késõbb érett be az elsõ méz-
édes. Bár az igazi kánikula miatt most még
sok fogyhatna dinnyébõl, a termelõk és az
árusok viszont azt mondják, még egy hét,
és vége a szezonnak. Erre még nem volt
példa, hiszen egy átlagos évben legalább
szeptember elejéig tart a dinnyeszezon.

KEVESEBB, DE DRÁGÁBB
Két héttel korábban kezdõdött, viszont

majdnem egy hónappal rövidebb lett a
dinnyeszezon. A becslések szerint az idén
a görögdinnye termésmennyisége 192 ezer
tonna körül alakul, mintegy öt százalék-
kal kevesebb a tavalyinál. Bár kevesebb

termett, de a megszokottól jobb áron le-
hetett árusítani. Az elsõ hetekben a kilón-
kénti árak görögdinnye esetében 160 és
190 forint körül alakultak, sárgadinnyét
pedig 300 Ft/kg-ért lehetett kapni. Hiába
érett be több és több, 100 forint alatt alig
lehetett dinnyét kapni, az ára pedig most,
a szezon végére újra kezd csúcsokat dön-
tögetni. Jelenleg 170 forint a görögdinnye
ára, a sárgadinnyéé pedig helyenként el-
éri a 450 forintot is. Bár még kúsznának
felfelé az árak, de már egyre kevesebben
árulnak dinnyét. Az általunk megkérdezett
zöldségesek azt mondták, jövõ héten le-
kerül a polcokról a mézédes.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A tavalyi gyõztes nyíregyházi csapat
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AZ ÚT- ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁSOK NAGY RÉSZE
A BEFEJEZÕ SZAKASZBA ÉRT

Szinte nincs olyan pontja Nyíregyházának, ahol ne dol-
goznának munkagépek. Mint már több ízben is írtunk róla,
utak, járdák és kerékpárutak épülnek, illetve újulnak meg
önkormányzati, központi, valamint pályázati forrásokból.
Most összeszedtük, mi az, ami már elkészült és hol szá-
míthatnak még forgalomkorlátozásokra. (A Városháza
szakemberei folyamatosan egyeztetnek a kivitelezõvel.
Céljuk, hogy a felújítások nagy része iskolakezdésig elké-
szüljön.)

Oroson a Meggyes utcában (41. sz. fõút–Varázs utca
között) elkészült az új aszfaltburkolat, már csak a zöldfe-
lület-rendezés és a kapubejárók helyreállítása van hátra.
Sóstóhegyen befejezõdött a Mogyoró utca aszfaltozása. A
Templom utca aszfaltozása is elkészült a Mogyoró utca–
Fácán utca közötti szakaszon. A Fácán utcai csomópont-
ban pedig jelenleg az útszegélyeket építik át. Az út- és
járdafelújítások lassan a befejezõ szakaszba érnek, ezért
több helyszínen kell ezen a héten is aszfaltozási munká-
latokra és az ezzel járó forgalomkorlátozásra számítani.

ÚTSZÛKÜLETEK
ÉS SEBESSÉGKORLÁTOZÁSOK

Az Epreskert–Körte utcai járda új aszfaltburkolatot ka-
pott, jelenleg ott a tereprendezés zajlik. A Kosbor utcán

Az Epreskert–Körte utcai járda új aszfaltburkolatot
kapott

A Bessenyei téren a szobor körüli térburkolat és a sétá-
nyok útalapjának építésén dolgoznak. Folyamatban van-
nak a szökõkút építése kapcsán szükséges földmunkála-
tok. A nagy tömegû burkolóanyag rakodása miatt idõsza-
kosan elõfordulhat 15–20 perces forgalomlezárás, erre a
célra a Bessenyei tér körül egy 2,5 méter széles sávot is
lezárhatnak átmenetileg a forgalom elõl.

A László utca–Inczédy sor között lévõ járdaszakasz fel-
újításánál a meglévõ pálya és a szegély bontása van fo-
lyamatban, de párhuzamosan már építik az új szegélyt és
pályaszerkezetet.

A Deák Ferenc utcában továbbra is a járda pályaszer-
kezetét és a szegélyt építik.

HIDAT IS ÉPÍTENEK
Sóstóhegy
A Sóstóhegyi úti kerékpárút építésénél (Korányi F. utca–

Mogyoró utca között) a jelenlegi munkafázisban az út sze-
gélyezése és az útburkolatalap építése zajlik. Folya-
matban van a régi buszöböl elbontása és az új buszöböl
építése, valamint az Igrice-csatorna kerékpáros átvezeté-
séhez szükséges híd építése is.

RESTAURÁLTÁK A VÉNUSZ-SZOBROT
A restaurálást követõen újra a helyére került a Ben-

czúr téri Vénusz-szobor múlt héten pénteken.
– Az eredeti Vénusz-szobor, amely 1929-ben Barce-

lonában egy aranyérmet is nyert, és Kisfaludinak a leg-
jelentõsebb köztéri szobra, Santa Barbarában, Kalifor-

niában található, a másolata pedig itt, Nyíregyházán.
Nagyon sokáig csak ezen a két helyen volt látható. Az-
óta persze már több magyar városban is van belõle: Pé-
csen, Zalaegerszegen és Budapesten is – tudtuk meg dr.
Ulrich Attila alpolgármestertõl.

irányából a Derkovits utca irányába jobb oldalon útszéle-
sítés földmunkája zajlik, ezen a héten elkezdõdik az út-
alap építése. A Szirom utca elõtt a jobb oldali várakozó-
sávban a csapadékcsatorna építése elkészült, a Derkovits
utca Szirom utca közötti szakaszon parkoló- és járdaépí-
tés van folyamatban. Az útpályaszéleken a víznyelõ ak-
nák át- és megépítési munkái zajlanak. A munkálatok út-
szûkülettel, sebességkorlátozással és az érintett parkolók
lezárásával járnak.

Borbánya
A Lujza utca teljes felújítása kapcsán ideiglenes forgal-

mi rend lépett életbe: a Lujza utcán csak egy irányban
lehet közlekedni, a behajtás a Kállói út felõl, a Tünde utca
irányába megengedett. Jelenleg a haladási irány szerinti

Oroson, a Meggyes utcában is elkészült
az új aszfaltburkolat

Sóstóhegyen is befejezõdött a Mogyoró utca aszfaltozása

befejezõdött a burkolat marása, folyamatban van az
aknafedlapok és víznyelõk szintbehelyezése, és készül a
buszöböl szegélyezése is, a munkálatok ideje alatt egy
ideiglenes buszmegálló áll az utasok rendelkezésére. Út-
szûkület és 30-as korlátozás van érvényben. Új aszfalt
kötõréteget kapott a felület, a kopóréteg építése a 20-ai
héten várható. A Körte utcát is leaszfaltozták, 30 km/h
sebességkorlátozásra és útszûkületre is számítsanak az arra
közlekedõk. A Család utcán befejezõdött a burkolat ma-
rása, az aknafedlapok szintbe helyezését követõen lapunk
megjelenésével egy idõben a teljes felület aszfalt kopóré-
teget kap. A következõ héten már a zöldfelület és terep-
rendezés következik, valamint a kapubejárók helyreállí-
tásán és a végleges forgalomtechnika kiépítésén dolgoz-
nak. A Család utcai járdaburkolat aszfaltfelülete 90 szá-
zalékban elkészült. Már a Nyár utca (Körte–Dózsa György
utca közötti szakasz) felújítása is folyamatban van, elõre-
láthatólag ezen a héten aszfaltozzák a szakaszt, csakúgy,
mint a Sarkantyú utcai járdát (Kossuth–Epreskert utca kö-
zötti szakaszon).

FOLYAMATOSAK A FELÚJÍTÁSOK

További, folyamatban lévõ felújítási munkálatokra az
alábbi utcákban kell számítani, valamennyi helyszínen
kisebb-nagyobb forgalomkorlátozás mellett:

Jó ütemben halad a Pazonyi úti kerékpárút építése. A
kerékpáros forgalom a jelenlegi munkafázisban akadály-
talan.

Örökösföld
Folyamatban vannak a Törzs utca–4-es fõút kereszte-

zõdésben a jobbra kanyarodó sáv bõvítési munkálatai. Az
erre közlekedõk szintén sebességkorlátozásra számítsanak.

Kertváros
A Bottyán utca felújítása során jelenleg a Huszár-telep

bal oldalon járdaépítés zajlik, valamint az útszegély bon-
tása és átépítése. A munkálatok útszûkülettel és sebesség-
korlátozással járnak.

Belváros
Folyamatban van a Bocskai utca felújítása (Hunyadi

utca–Inczédy sor közötti szakasz), jelenleg a járda és az
út szegélyének bontása zajlik, 30 km/h sebességkorláto-
zásra és útszûkületre is számítsanak az arra közlekedõk.

Benczúr tér – Visszakerült a helyére a „Vénusz születése”
szobor. Készül a térburkolat, épül a játszótér, ezzel párhuza-
mosan a szökõkút gépészeti szerelése, humuszolás is zajlik,
és ezen a héten a helyükre kerülnek az utcabútorok is. Fo-
lyamatban van a lámpák beállítása és az öntözõrendszer
elektromos vezérlésének bekötése is. Az arra közlekedõk-
nek útszûkületre és sebességkorlátozásra kell számítani.

Sóstógyógyfürdõ
A Krisztina, Anna, Magdolna, Borbála és Vénusz utcák-

ban elkészült a csapadékvíz-befogadó záportározók ki-
alakítása, folytatódik a térkõ burkolatú felület alapjának
építése, szegélyezéssel. A munkálatok során részleges le-
zárások elõfordulnak, de az ott élõk meg tudják közelíte-
ni az otthonaikat.
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KRAKKÓBAN MUTATKOZOTT BE NYÍREGYHÁZA
ÓRIÁSI VOLT AZ ÉRDEKLÕDÉS VÁROSUNK IRÁNT

A Krakkói Magyar Napokon mutatkozott be Nyíregy-
háza a hétvégén. Az elsõ napon a város fõterén vonultak
végig nyíregyházi csoportok, majd a színpadon elõadták
produkciójukat. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
csomagajánlatokat kínált a külföldieknek, a helyi terme-
lõk pedig Nyíregyháza ízeit kóstoltatták meg az érdeklõ-
dõkkel. A második napon a lengyel családoknak szóló
programokkal képviselte magát Nyíregyháza.

A lengyel városban évente 13 millió turista fordul meg,
ezért ez óriási lehetõséget biztosított turisztikai szempont-
ból. A vonulás közben magyar és lengyel dalokat énekelt
a Nyíregyházi Lengyel-Magyar Dalárda és táncolt a Nyír-
ség Táncegyüttes. A külföldi turistáknak és a lengyeleknek

nagyon tetszett, néhány másodperc alatt óriási tömeg gyûlt
össze a nyíregyházi csoportok körül és mindenki fényké-
pezte, videózta õket.

– Ezt a felkérést nem lehetett visszautasítani és nem is
akartuk. Természetesen kihasználtuk a lehetõséget. Talál-
koztam fõpolgármester úrral a városházán, illetve a tu-
risztikai kulturális intézmények vezetõivel, mert szeret-
nénk elérni, hogy Nyíregyháza marketingje még erõseb-
ben legyen jelen Krakkóban, hiszen célunk, hogy minél
több turista jöjjön el hozzánk – hangsúlyozta dr. Kovács
Ferenc polgármester.

Dr. Kovács Ferenc polgármester Krakkóban az ottani
városvezetéssel is tárgyalt

NÕTT A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. folyamatosan

azon dolgozik, hogy az ilyen és az ehhez hasonló ren-
dezvényeken népszerûsítse Nyíregyházát. Most is számos
figyelemfelhívó prospektussal, csomagajánlattal készültek
a külföldiek számára, aminek meg is van az eredménye.
A június végéig meglévõ statisztikai adatok alapján a Nyír-
egyházára érkezõ lengyel turisták száma több mint hat
százalékkal nõtt az elõzõ évhez képest, a vendégéjsza-
kák száma pedig 13 százalékkal – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Tu-
risztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

ÉRDEKLÕDÕBEN NEM VOLT HIÁNY
Vasárnap Krakkó egyik parkjában folytatódott a bemu-

tatkozás, ide nagy számban lengyel családok érkeztek. A
gyerekeknek nyíregyházi logóval ellátott lufit osztottak,
népi játékokkal játszhattak, fotózkodhattak és kipróbál-
hatták a LEGO játszóházat is.

– Augusztusban van a turisztikai fõszezon és Krakkó-
ban évente 13 millió turista fordul meg. Látható, hogy ér-
deklõdõben nincs hiány és Nyíregyháza egy olyan kultu-
rális programmal kedveskedett az ott lévõ igen sok náció-
nak, ami nagy sikert aratott – hangsúlyozta dr. Ulrich Atti-
la alpolgármester.

A második napon a Szabolcs Néptáncegyüttes mutatko-
zott be és tartott táncházat, a lengyelek legnagyobb örömére.
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EGY TÖRÖTT FOG KÁLVÁRIÁJA
A napokban egy olvasói levél futott be szerkesztõ-

ségünkbe. Ebben a segítségünket kérték, hogy járjunk
utána: mit tegyen az, akinek hétvégén lenne szüksé-
ge fogorvosra Nyíregyházán? Hova menjen, ki tud
segíteni?

„Kedves Napló! Két hete, szombaton délután le-
tört az egyik fogam. A nagy fájdalom miatt úgy dön-
töttem, hogy nem várok hétfõig, elmegyek az orvos-
hoz. A nagy melegben bejártam Nyíregyházát. Vol-
tam a kis SZTK-ban a Szent Istvánon, jártam a Bocs-
kai utcán, majd még a központi orvosi ügyeleten is.
Itt egyébként találkoztunk egy fiatalemberrel, aki a
10 éves lányának keresett volna fogorvost, de õk sem
jártak szerencsével. A portás azt tanácsolta, hogy
menjünk a Szegfû utcára, ott van egy magánrende-
lõ, biztosan el tudnak látni. Háromkor ott is bezár-
tak. Végül az éjjel-nappali gyógyszertárban kötöttem
ki, ahol gyulladáscsökkentõt és fájdalomcsillapítót
vettem a nagy fájdalom miatt. Annyi szépség van
Nyíregyházán, kórházban is feküdtem, mentõ is vitt
már, mindennel meg voltam elégedve, de ez a fogá-
szat, ez teljesen elkeserített. Mit tegyen az, akinek
szombat délután kettõ után lenne szüksége fogor-
vosra? Kérem, amennyiben lehetõségük engedi, pró-
báljanak választ találni a kérdésemre. Köszönettel:

Hamvai Lászlóné

A témában megkerestük az Egészségügyi Alapellá-
tási Igazgatóságot. Csikós Péter igazgató arról tájékoz-
tatta a szerkesztõségünket, hogy a fogorvosi sürgõssé-
gi ügyeletet – jogszabályi elõírásoknak megfelelõen –
Nyíregyházán, évek óta biztosítja az Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság hétvégén és munkaszüneti na-
pokon, meghatározott idõintervallumban, amelyet in-
gyenesen vehetnek igénybe a lakosok (Központi Or-
vosi Ügyeleten)! Az ingyenes fogorvosi sürgõsségi el-
látás rendelkezésre állási idejét is (az ügyeleti idõt is)
az egész ország területén jogszabály határozza meg,
amelyet a szakhatóságok ellenõriznek. Vagyis a Szent
István utca 70. szám alatt tudják ellátni a betegeket,
de ott – fogorvosi sürgõsségi ellátást igénylõ problé-
mával – csak hétvégén és munkaszüneti napokon 8
és 14 óra között.                            (Szerzõ: Bruszel Dóra)

OLVASÓI LEVÉLVÁRHATÓAN NOVEMBERIG TART
A JÚLIA FÜRDÕ REKONSTRUKCIÓJA
A Júlia fürdõ kivitelezésének rekonstrukciója során

olyan nem várt problémák merültek fel, melyek orvoslá-
sa idõigényes, de megoldásra kerülnek, ezért várhatóan
novemberben nyit majd csak ki a népszerû fürdõ.

Mint ismeretes, a város kedvelt fürdõjében 2018 júniu-
sa óta energetikai korszerûsítési munkálatok zajlanak,
melynek keretében többek között hõszigetelést kapnak a
homlokzati felületek, új nyílászárókat építenek be, nap-
elemes rendszerrel egészül ki az elektromos hálózat, va-
lamint a fõépületi lapos tetõ hõ- és csapadékvíz-szigetelé-
sének cseréje is megtörténik. Az uszoda teljes légkezelõ
rendszere, illetve a termálvilág és az öltözõ légkezelésé-
nek vezérlése és csövezése is megújul, korszerûsítik a fo-
gadótér és az uszoda világítási rendszerét.

ÚJ BORÍTÁST KAP A MENNYEZET

A beruházás elhúzódásának egyik komoly oka, hogy a
25 méteres uszoda fölötti tetõszerkezet feltárását követõ-
en, a beázások miatt faanyag-védelmi szakértõi vizsgála-
tokat kellett végezni. A vizsgálatok során megállapították,
hogy a medence fölötti fa fõtartók jó állapotban vannak,
gombásodás elleni, illetve tûzvédelmi kezelést követõen
funkciójuk betöltésére alkalmasak. Ellenben a szakértõ a
fõtartók fölötti fa deszkázat elbontását írta elõ. A vélemény-
hez igazodva a fõtartók fölötti mennyezet korszerû,
könnyûszerkezetes borítást kap, illetve az eredeti tervek
szerint új hõ- és vízszigetelést építenek ki. A fõépület tetõ-
szerkezetének teljes megbontása után szembesültek a szak-
emberek, kiderült ugyanis, hogy az 1970-es évek elején
az építés során a tetõre 300 köbméter, tehát közel 50 ton-
na salakot hordtak fel. A salakréteg a rendelkezésre álló
terveken nem szerepelt, illetve az azóta eltelt közel 50 év
alatt beton szilárdságúvá tömörült. E salakréteg felbontá-
sa, elszállítása, valamint új rétegrend tervezése és kialakí-
tása vált szükségessé.

NYUGDÍJASHÉTFÕ A FÜRDÕHÁZBAN

A Júlia fürdõ így a tervek szerint november 3-án nyitja
meg újra kapuit a vendégek elõtt. Fentieken túl, az addig
terjedõ idõszakban az uszoda medencéje új csempebur-
kolatot kap, a termálmedence és a váltófürdõ körül meg-
újul a járófelület, valamint teljesen új faburkolatot és ülõ-
részt kap a nagy szauna, illetve a falfelületek festésére is
sor kerül. A nyitás idején még tart majd a beruházás, de
már csak olyan külsõ munkákat végeznek, mely a vendé-

gek kikapcsolódását és a fürdõ üzemszerû mûködését nem
zavarják. A várható újranyitásig változatlanul mûködik a
nyugdíjashétfõ nevû program a Fürdõházban, gyógyke-
zelések pedig az Aquarius Fürdõgyógyászaton vehetõk
igénybe. A reggeli úszás októberig a Parkfürdõben érhetõ
el, ott a tervek szerint október elején kezdõdik meg a sá-
tor építése. Az üzemeltetõ Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. kéri tisz-
telt vendégei megértését és türelmét a fent leírtak kapcsán.

Novemberig tart a rekonstrukció



ITT TANULT DIANA HERCEGNÕ
SZERELME, DODY AL-FAYED IS

A svájci Institut Le Rosey-ban a világ legelõkelõbb
családjainak a gyerekei tanultak és tanulnak. Ide járt
II. Albert belga király, Mohammad Reza Pahlavi iráni
sah, Rainier monacói herceg, Dodi Al-Fayed, a
Rothschilds, a Rockefeller és a Benetton család több
tagja, vagy Farouk egyiptomi uralkodó, de Elizabeth
Taylor, Yoko Ono, Roger Moore és Diana Ross is a Le
Rosey-ba íratta be gyerekeit.

A GYEREKEKNEK TESTÕREIK IS VANNAK

– Annak ellenére, hogy egy tanév átszámítva 35 millió
forintba kerül, mindig óriási a várólista, ugyanis a diákok-
nak legfeljebb tíz százaléka érkezhet csak ugyanabból az
országból – folytatta a pedagógus. Vagyis, nem is vesznek
fel akárkit csak azért, mert sok a pénze. Ebbõl adódóan
60 ország fiataljai tanulnak itt. Maga az intézmény na-
gyon érdekes, nagyon nehéz belátni, igazából egy zárt
világ. Itt még a gyerekeknek is saját testõreik vannak, akár
csak otthon.

SIKERTÖRTÉNET
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MÉG JACHTKIKÖTÕJE IS VAN A VILÁG LEGDRÁGÁBB ISKOLÁJÁNAK

Két hét és újra becsengetnek az iskolákba. A mostani
évfolyamokra ugyan már késõ jelentkezni, de ha valaki-
nek a csemetéje még választás elõtt áll, annak érdemes
számításba venni a svájci Le Rosey-t is. Ez „csak” annyi-
ban különbözik az összes többitõl, hogy rendelkezik szau-
nával, gõz- és pezsgõfürdõvel, wellnessközponttal, jacht-
kikötõvel, és nem ritka, hogy iskolapadjaiban világsztá-
rok gyerekei, valamint királyi családok tagjai foglalnak
helyet. Itt tanított idén nyáron a nyíregyházi Vasenszki
László is, akivel most ebbe a különleges, mindennapinak
egyáltalán nem nevezhetõ, arisztokratikus világba pillant-
hatnak bele...

A Svájcban, a Genfi-tó partján található, 1880 óta mû-
ködõ Le Rosey-t a világ legdrágább magániskolájaként
tartják számon. Az intézmény elõszeretettel hívja magát
„a királyok iskolájának”, ahová a világ minden pontjáról
özönlenek az arisztokraták, újgazdagok és sztárok gyere-
kei. Központi campusa a Genf és Lausanne között félúton
fekvõ Rolle-ban található, egy huszonnyolc hektáros hegy-
vidéki területen, éves tandíja pedig „csupán” 35 millió

részt vehettem konferenciákon Bostonban, Chicagóban és
Floridában is. Amikor a feleségemmel hazaköltöztünk
Nyíregyházára, rá egy év múlva úgy döntöttünk, hogy Eu-
rópán belül szeretnénk valami hasonlót csinálni. Így ju-
tottunk el Svájcba, a Genfi-tó partjára, ahol 7 nyarat dol-
goztunk. Idõközben megszületett a kislányunk is, ezért
hazajöttünk újra Nyíregyházára, közben pedig Budapes-
ten elvégeztem az angol szakot, Bostonban pedig a mes-
ter diplomát is megszereztem. Késõbb egy amerikai ma-
gániskolában tanítottam Nagykovácsiban két évet, de ha-
zahúzott a szívünk újra Nyíregyházára és végül itthon is
maradtunk. Idén azonban adódott egy lehetõség, hogy
taníthatnánk nyaranta a svájci Le Rosey intézményben,
ami a világ legdrágább magániskolája, mi pedig éltünk is
vele. (Itt a „normál” tanév mellett nyári iskola is mûködik,
amelynek köszönhetõen 370 diák 2x4 hetet tölthet el.)
Nemrég tértünk haza onnan...

EJTÕERNYÕZHETNEK ÉS SZIKLÁT IS
MÁSZHATNAK

A Le Rosey egy zárt campus, a gyerekek az egész nap-
jukat itt töltik négy héten keresztül. Délelõtt tanulnak, órá-
kon vesznek részt, délután különféle sporttevékenységek
közül választhatnak, hétvégente pedig minden esetben
utazás vár rájuk. Az intézmény kis létszámú tanulócso-
portokat, luxuskörülményeket és mindenféle extrákat kí-
nál a tehetõs szülõk gyerekeinek. A diákok számos sport-
pályát, könyvtárat, valamint egy szaunával, gõz- és pezs-
gõfürdõvel felszerelt wellnessközpontot, külsõ és belsõ
medencét is használhatnak. Vitorlázhatnak, megtanulhat-
nak repülõgépet vezetni, gokartozni, sõt külföldi progra-
mokra is jelentkezhetnek. Vannak futball-, rögbi-, kosár-
és teniszpályák, két fitneszterem, mi több, a sulinak saját
lovardája (20 lóval) és a Genfi-tavon kikötõje van, illetve
egy 900 férõhelyes színházterme, ahol a Berlini Filhar-
monikusok is fel szoktak lépni.

forint – tudtuk meg Vasenszki Lászlótól, a nyíregyházi Zelk
Zoltán Általános Angol-Német Kéttannyelvû Iskola peda-
gógusától, aki New York után, most a svájci magániskolá-
ban is oktathatta az angolt, mint idegen nyelvet, de õ volt
az úgynevezett SAT program koordinátora is (az amerikai
egyetemekre felkészítõ teszt).

DIPLOMATÁK GYEREKEIT IS TANÍTOTTA

– Én nyíregyházi vagyok, itt végeztem az akkori fõisko-
lán, angol szakon, majd a diploma megszerzése után a
Zrínyi Ilona Gimnázium tanára lettem – kezdte az emlé-
kek felidézését Vasenszki László. – Mikor oda kerültem,
lehetõséget kaptam arra, hogy megpályázzam a Fulbright
ösztöndíjat (a világ egyik legrangosabb ösztöndíja), ami
tulajdonképpen egy amerikai ösztöndíj program. Sikerült
elnyernem és ennek köszönhetõen a régióból elsõként, a
2009/2010-es tanévben New Yorkban taníthattam egy ot-
tani középiskolában. 1300 diák járt az intézménybe –
köztük voltak diplomaták gyerekei is –, közülük 300-an
pedig nem amerikai állampolgárok voltak. Nekik kellett
az angolt, mint idegen nyelvet tanítanom. Emellett persze

Vasenszki László

(Fotók: instagram)

LESSEN BE VELÜNK A KULISSZÁK MÖGÉ, „NYÍREGYHÁZI IDEGENVEZETÉSSEL”

– Bár itt van lehetõség ejtõernyõzésre, sziklamászásra,
vagy éppen kenuzásra, a gyerekeknek már ezek nem is
nagy számok, hiszen otthon olyan környezetben élnek,
ahol ezt megszokták. Ennek ellenére az iskola a poroszos
neveltetést részesíti elõnyben. A gyerekek saját maguk-
nak igazítják meg az ágyukat, van egy cipõstároló, csak
oda tehetik a lábbelijeiket, de érdekes, hogy étkezésekkor
is csak 10–12 diák ül egy asztalnál, a tanár pedig mindig
az asztal végén. Oda kell figyelnünk, hogy mit esznek,
hogy esznek, esznek-e egyáltalán, vissza viszik-e a tányér-
jukat, betolják-e maguk után a széket. Ezt egyébként a
családok otthon is elvárják tõlük, hiszen sok diplomáciai
eseményen kell részt venniük.

A LEENDÕ URALKODÓ OSZTÁLYT KÉPEZIK

A Le Rosey-ban a leendõ uralkodó osztályt képezik. Bár
a tandíj mértéke óriási, és itt a gyerekek luxus körülmé-
nyek között tanulhatnak, nagy hangsúlyt fektetnek az ok-
tatásra: az intézmény kifejezetten büszke arra, hogy az
ott végzettek harmada aztán a világ 25 legjobb egyetemé-
nek valamelyikén folytatja tanulmányait. Lászlóéknak bár
szívük Nyíregyházára húz és itt is telepedtek le, azt mond-
ja, céljuk, hogy a jövõben is még sokszor visszatérjenek
pedagógusként a világ legdrágább magániskolájába, a
Genfi-tó partjára, a nem mindennapi Le Rosey-ba.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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 EGY HÉT MÚLVA VIDOR FESZ

PÁPAI JOCI: BELEADJUK MAJD A SZÍVÜNKET
Pápai Joci a nagyközönség elõtt elõször 2005-ben mu-

tatkozott be a TV2 Megasztár címû tehetségkutató mûso-
rának második évadában, két évvel késõbb pedig az Eu-
rovíziós Dalfesztiválon is õ képviselte Magyarországot Ki-
jevben, ahol 8. helyezést ért el. Ahogy õ mondja, szívét és
érzéseit most a nyíregyházi koncertre is magával hozza.
A VIDOR Fesztivál Kossuth téri nagyszínpadán augusztus
25-én, szombaton 19.00-kor lép majd fel.

– Még 3-4 hét hátra van ebbõl a „szezonból”, ami na-
gyon durva hajtással fog telni. Szüntelenül dolgozunk, két
kezemen meg tudnám számolni, hogy ebben az évben is
hány szabadnapom volt. Nagyon sokat járunk Nyíregyhá-
za környékére is fellépni. Igazából már „körbelõttük” a
szabolcsi megyeszékhelyet koncertek tekintetében. Min-
dig nagy szeretetet kapunk az ottani közönségtõl, aminek
nagyon örülünk. Ígérjük, hogy a VIDOR-os koncertbe is
beletesszük majd a szívünket-lelkünket és bízunk benne,
hogy most sem okozunk majd csalódást – üzeni a közön-
ségnek Pápai Joci.

„MÉG MINDIG AKAROK FEJLÕDNI”

– A jövõben is még többet és többet akarok dolgozni,
hiszen még nem vagyok elégedett önmagammal, fejlõd-
ni szeretnék. Az év második felében megjelenik az önál-
ló nagylemezem, van tennivaló bõven, ráadásul köztu-
dott, hogy a televíziózás is az életem része, ez is folyta-
tódik majd. Szeretném még tovább fejleszteni a koncert-
jeimet a jövõ szezonra nézve. Bõvülni látványban, tán-
cosokban, és zeneileg is. Úgy érzem, nagyon jó úton
haladok afelé is.

„AZ ORIGÓNAK KÖSZÖNHETEK MINDENT”

– Az Origo címû számnak – az Eurovíziós Dalfesztivá-
lon ezzel képviseltem Magyarországot – köszönhetek min-
dent. Igazából ez az „elsõ szülött gyerekem”. Mindenkép-
pen egy mérföldkõ a dalok tekintetében, de azt hiszem,
most írtam egy ehhez hasonlót, remélem, hogy ez is nagy
sikert ér majd el. Ha lehetne egy kívánságom, csak azt
kérném, hogy minden maradjon így, ahogy most van, soha
semmi ne legyen ennél rosszabb, és akkor boldog leszek.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

CARAMEL: ALIG VÁROM, HOGY ÚJRA VISSZATÉRJEK
Négy telt házas Aréna-koncert, több országos turné, szín-

házi és fesztiválfellépés után hamarosan Nyíregyházára
érkezik a Megasztár 2. szériájának gyõztese, a Máté Péter-
díjas Molnár Ferenc Caramel. A több mint 13 éve töretlen
sikert magáénak tudó énekes augusztus 31-én 20.30-kor
lép majd a VIDOR Fesztivál Kossuth téri nagyszínpadára...

Molnár Ferenc Caramel népszerûsége alapján a hazai
könnyûzenei elõadók, zeneszerzõk szûk élmezõnyének
tagja, dalait 100 milliónál többször töltötték le a Youtube-
ról és egyéb internetes felületekrõl. Bár most készül az
augusztus 20-ai ünnepi koncertjére, közben új dalokon
dolgozik és koncertek tucatjain lép fel, már ráhangolódik
az augusztus 31-ei, nyíregyházi fellépésére is.

– Élõ koncerttel készülök a nyíregyházi VIDOR Feszti-
válra, amelyen elhangoznak régebbi és új dalok is. Remé-
lem, hogy szeretni fogja az ottani közönség és mindenki
jól érzi majd magát. Személy szerint én már nagyon vá-
rom a koncertet, mert egyszer már játszottam Nyíregyhá-
zán. Fantasztikus emlékként maradt meg bennem az ak-
kori fellépés, hiszen a közönség is zseniális volt, a hangu-
latról pedig nem is beszélve. Alig várom, hogy újra vissza-
térhessek és énekelhessek a nyíregyháziaknak. Bevallom,
már most nagyon izgatott vagyok.

VEZETTE A BRAZIL TOPLISTÁT

– Három héttel ezelõtt Brazíliában, egy helyi rádió toplis-
táját az Elzárt övezet címû dalom vezette, ami azért is volt
nagy dolog számomra, mert ebbõl is kiderült, hogy a magyar

nyelv gyönyörû, még akkor is, ha Brazíliában szól! Éppen
ezért mindig is arra törekedtem és törekszem, hogy a dalaim
üzenetet közvetítsenek. Szerencsére ehhez sok mindenbõl
tudok építkezni. Itt a közönség, a koncertek, a környezetem,

a családom, a barátaim és a hitem. Az életünk olyan színes,
olyan sok minden történik, ezekbõl lehet merítkezni. Hama-
rosan találkozunk!

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

AUGUSZTUS 24.

Belvárosi forgatag 15.00–24.00 VIDOR falu
Belváros 15.30–19.30 Utcazene a VIDOR-on
Belvárosi forgatag 16.00–02.30 VIDOR kert
Kossuth tér 17.00 Tarkabab
Kossuth tér 17.30 Kelet Brass Band
Kossuth tér 18.30 Megnyitóünnepség
Kossuth tér 19.00 Játékszín... Tied a világ!
Nagyszínpad 19.00 Ádám almái
Kossuth tér 22.00 Ed Is On
Krúdy Kamara 22.00 Szép jó estét, Mr. Green!
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   TIVÁL
Jövõ pénteken, augusztus 24-én kezdõdik ünnepélyes megnyitóval a Vidám-
ság és Derû Országos seregszemléje. Az immár XVII. VIDOR Fesztivál beha-
rangozóit hetek óta figyelemmel követhetik a Nyíregyházi Napló hasábjain,
de most újra összefoglaljuk két részletben (most az elsõ három nap program-
jait olvashatják), mit, hol és mikor láthatnak, illetve hallhatnak majd. Persze,
nem maradhatnak el sztárinterjúink sem. Ezekhez jó böngészést kívánunk, a
VIDOR jövõ héten kezdõdõ programjaihoz pedig kellemes szórakozást!

SUGARLOAF: EMLÉKEK KÖTNEK NYÍREGYHÁZÁHOZ

A Sugarloaf 23 éves fennállása alatt ma már a hazai
könnyûzenei élet egyik ikonja. Négy aranylemez, több
szakmai díj és jelölés mellett számaik kivétel nélkül felke-
rülnek a slágerlistákra, közülük többet is beválasztottak
minden idõk legjobb magyar dalai közé. Többször voltak
már az év zenekara, énekese vagy nyerték el a legjobb
videoklip címet. A zenekar frontembere a lendületes, re-
mek énekes – nyíregyházi – Muri Enikõ, így a Sugarloaf
augusztus 27-én, hétfõn egy picit haza is fog érkezni a
VIDOR Fesztiválra. A Kossuth téri nagyszínpadon 20.30-
tól láthatják és hallhatják majd õket.

– Nagyon sokszor játszottunk már Nyíregyházán és be-
vallom, bár szeretek városokat, de az elsõ háromban egy-
értelmûen benne van a szabolcsi megyeszékhely – hang-
súlyozta Tóth Szabi, Fonogram-díjas magyar rockzenész,
a Sugarloaf zenekarvezetõje és gitárosa, aki azt is elárulta,
szerinte hihetetlenül jó csajok vannak Nyíregyházán...

„TORTÁT DOBÁLTUNK EGYMÁS ARCÁBA”

– Rengeteg emlék és élmény köt minket a városhoz. Az
ottani legemlékezetesebb koncertünk a kétezres évek legele-
jén volt, az akkori kiadónk a 10. születésnapját ünnepelte és
többek között ebbõl az alkalomból egy nagy partin zenél-
tünk. Annyira jól sikerült a buli, hogy a sajtótájékoztatón tor-
tát dobáltunk egymás arcába. Ezt már csak tetézte, hogy az
Európa Hotelben szálltunk meg és egy szervezési hiba miatt

az elnöki lakosztályt kaptuk meg. Sosem felejtem el. Egyéb-
ként sokat léptünk fel a 23 év alatt Sóstón és az egykori Arze-
nálban is. Minden adott ahhoz most is, hogy a VIDOR Fesz-
tiválon is egy remek, jó bulit csináljunk. Ez a zenekarunk
frontemberének, a nyíregyházi Muri Enikõnek is nagyon fon-
tos lesz, hiszen õ most egy kicsit „haza is megy” majd.

„EGY NAGY CSALÁD VAGYUNK”

– Enci már másfél éve a zenekarunk tagja. Azt kell, hogy
mondjam, most a legcombosabb, a legütõképesebb, a leg-
átgondoltabb a Sugarloaf. Nemcsak mi négyen vagyunk a
zenekarban, hiszen itt vannak a fúvósaink, a menedzsment
és többek között a technikai szolgálat is. Mi így tizenné-
gyen egy nagy család vagyunk. Mindenki odafigyel a má-
sikra, fél gondolatokból is megértjük egymást, éppen ezért
nagyon felszabadultak vagyunk. Enci is azt mondja, most
ért haza, most van tisztában teljesen a mûvészetével, hogy
mit akar és mit képvisel.

„EGYMÁSBÓL MERÍTÜNK ENERGIÁT”

– Mivel nagyon együtt van a zenekar, ezért egymásból
merítünk energiát, illetve a próbákból, a stúdiózásból, az
utazásokból, a koncerteken pedig a közönségbõl. Nagyon
sok szeretetet kapunk tõlük. Kívánom, a jó Isten adja meg,
hogy még nagyon sokáig tudjunk zenélni, jó dalokat írni
és mindez a közönségnek is tetsszen.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

AUGUSZTUS 26.

AUGUSZTUS 25.

Országzászló tér 16.00–18.30 Kell egy még
Belváros 16.00–19.00 Pantomim élõszobrok
VIDOR kert 16.00–18.30 Art amíg tart
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok

16.00–17.30 Vikár zeneiskola Girincsi Duo
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok

17.30 Cyr Wheel
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok

18.30 Cyr Wheel
Kossuth téri szökõkút

16.30–18.30 Buborékshow
Kossuth téri szökõkút

18.30 ORT-IKI: Vásári attrakciók
VIDOR falu 16.00–18.30 Duo Silver
Városháza elõtt 16.00 Duotrixx
Városháza elõtt 16.30 Beautrinity
Városháza elõtt 17.00 Duotrixx-Beautrinity
Városháza elõtt 17.30–18.00 3D-s fotó
Belvárosi forgatag 15.00–24.00 VIDOR falu
Belváros 15.30–19.30 Utcazene a VIDOR-on
Belvárosi forgatag 16.00–02.30 VIDOR kert
Belvárosi forgatag 16.30 VIDOR terasz
Kossuth tér – Belvárosi forgatag

10.30 ZEMA Ékszerbemutató
Újfehértó – Mûvelõdési ház elõtt

17.00 „Úgy ahogy mondom”
Kossuth tér 18.30 Vásári attrakciók
Kossuth tér – Kisszínpad

11.00 Rubint Réka alakreform edzés
Kossuth tér – Belvárosi forgatag

15.00 II. VIDOR Villám-Sakk Kupa
Kossuth tér – Kisszínpad

17.00 Monsieur Doumani
Krúdy Kamara 18.00 Párterápia
Kossuth tér – Nagyszínpad

19.00 Pápai Joci
Nagyszínpad 19.00 Rivaldafény (A Chanel-lány)
Kossuth tér – Nagyszínpad

20.30 Luca Bassanese
Kossuth tér – Kisszínpad

22.00 Harmadik figyelmeztetés
Krúdy Kamara 22.00 Párterápia

Városháza elõtt 17.00 Duotrixx
Városháza elõtt 17.30–19.00 3D-s fotó
Belvárosi forgatag 15.00–24.00 VIDOR falu
Belváros 15.30–19.30 Utcazene a VIDOR-on
Belvárosi forgatag 16.00–02.30 VIDOR kert
Belvárosi forgatag 16.30 VIDOR terasz
Kossuth tér – Kisszínpad

11.00 Jazz Játszótér
Kossuth tér – Kisszínpad

17.30 Gipsy Fusion Band
Krúdy Kamara 18.00 Kartonpapa
VMKK 18.00 Kovács András Péter önálló estje
Nagyszínpad 19.00 Lóvátett lovagok
Kossuth tér – Nagyszínpad

19.00 SENA
Kossuth tér – Nagyszínpad

20.30 WELLHELLO
Krúdy Kamara 22.00 Kartonpapa
Kossuth tér – Kisszínpad ledfal

22.00 Valami Amerika 3.

Országzászló tér 16.00–18.30 Perpetuum
Belváros 16.00–19.00 Pantomim élõszobrok
VIDOR kert 16.00–18.30 Very Take Band
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok

16.00–17.30 Inverzió együttes Budai
Krisztián Andersen Duo

Kossuth tér–Dózsa György utca sarok
17.30 Cyr Wheel

Kossuth tér–Dózsa György utca sarok
18.30 Cyr Wheel

Kossuth téri szökõkút
16.00–18.00 Buborékshow

Kossuth téri szökõkút
18.00 Duotrixx: Gólyalábasok

VIDOR falu 16.00–18.30 Duo Silver
Házasságkötõ terem elõtt

16.00 Lonczkor András
Házasságkötõ terem elõtt

17.00 Beautrinity
Városháza elõtt 16.30 Beautrinity
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ELSÕ ELNÖKÜKTÕL
BÚCSÚZNAK A VÁROSVÉDÕK

Ezen a héten több, Nyíregyháza életét formáló, a
város közéletét meghatározó polgártól kell végsõ bú-
csút vennünk. Most a 87 éves korában elhunyt Fodor
Gézától, a pedagógustól, az oktatási és kulturális in-
tézményeket építõ, szervezõ szakpolitikustól, a Nyír-
egyházi Városvédõ Egyesület elsõ elnökétõl.

Fodor Géza 1951-tõl élt és tanított Nyíregyházán,
1971-tõl a Városi Tanács Mûvelõdési Osztály vezetõ-
je volt. Erre az idõszakra esik a Jósaváros, az Érkert
lakótelep, a Malomkert és az Örökösföld városrész
építése. Nyíregyházán mindenhol óvodák, iskolák
épültek. Szükség volt óvodapedagógusokra, tanítók-
ra, tanárokra. Fodor Géza tudta, szerette és kiválóan
intézte ezeket a feladatokat. Tudott csapatot, közössé-
get építeni, jó érzékkel választotta ki azokat a vezetõ-
ket, akik több évtizedes munkájukkal, eredményeik-
kel bizonyították, hogy méltóak voltak a fiatalon ka-
pott bizalomra. Szószólója és segítõje volt annak a
kezdeményezésnek, hogy Nyíregyházának önálló
színtársulata legyen. Részese volt a Sóstói Éremmûvé-
szeti és Kisplasztikai Mûvésztelep létrehozásának.
Szívügye volt a Nyírségi Õsz évtizedekig sikeres vá-
rosi rendezvénye, de ugyanígy a gyerekek nyári tábo-
roztatása, a hajdani Sóstói Kultúrpark létrehozása.
Nyugdíjas korában is aktív közéleti életet élt. Az 1987-
ben megalakult Városvédõ Egyesület elsõ elnöke lett.
Fodor Józseffel és Labossa Gusztávval közösen ala-
pozták meg a város értékeinek védelmét, a hagyomá-
nyok ápolását újjáélesztõ lokálpatrióta tevékenységet,
mely három évtizede segíti, ellenõrzi Nyíregyháza ön-
kormányzatának városépítõ tevékenységét. Mindig
szerény, egyszerû, halk szavú ember volt. Mûveltsé-
ge, intelligenciája révén élményt jelentett egy-egy vele
való találkozás, beszélgetés. Fodor Géza, sokunk ked-
ves Géza bácsija munkásságát Nyíregyháza díszpol-
gára címmel ismerte el a város.

Köszönjük mindazt, amit városunkért tett. Nyugod-
jon békében!

Búcsúzik tõle a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület
elnöksége és tagsága
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JAVÁBAN ZAJLIK A CÍMEK FELÜLVIZSGÁLATA
FOLYTATÓDIK A CÍMFELÜLVIZSGÁLATI HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

X. RÉSZ
NYÍRSZÕLÕSI UTCÁK

Csernyikbokor
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0358/3 Csernyikbokor 1/A
2 0358/6 Csernyikbokor 1/B
3 0358/5 Csernyikbokor 1/C
4 0364/3 Csernyikbokor 1/D
5 0358/7 Csernyikbokor 1/E
6 0360/8 Csernyikbokor 1/F
7 0360/9 Csernyikbokor 1/G
8 0360/2 Csernyikbokor 1/H
9 0360/4 Csernyikbokor 1/I

10 0360/7 Csernyikbokor 1/J
11 0362/100 Csernyikbokor 1/K
12 0362/107 Csernyikbokor 1/L
13 0366/2 Csernyikbokor 1/M
14 0362/2 Csernyikbokor 1.
15 0366/29 Csernyikbokor 2.
16 0366/30 Csernyikbokor 2/A
17 0366/31 Csernyikbokor 2/B
18 0366/32 Csernyikbokor 2/C
19 0366/12 Csernyikbokor 2/D
20 0362/3 Csernyikbokor 3.
21 0362/82 Csernyikbokor 3/A
22 0362/83 Csernyikbokor 3/B
23 0362/10 Csernyikbokor 3/C
24 0362/11 Csernyikbokor 3/D
25 0362/12 Csernyikbokor 4.
26 0362/13 Csernyikbokor 5.
27 0366/10 Csernyikbokor 6.
28 0366/26 Csernyikbokor 6/A
29 0362/14 Csernyikbokor 7.
30 0362/42 Csernyikbokor 7/A
31 0362/53 Csernyikbokor 7/B
32 0362/31 Csernyikbokor 8.
33 0366/6 Csernyikbokor 9.
34 0362/32 Csernyikbokor 10.
35 0362/71 Csernyikbokor10/A
36 0362/33 Csernyikbokor 11.
37 0366/7 Csernyikbokor 12.
38 0366/27 Csernyikbokor 14.
39 0362/72 Csernyikbokor 15.
40 0362/63 Csernyikbokor 16.
41 0362/62 Csernyikbokor 17.
42 0362/60 Csernyikbokor 18.
43 0362/59 Csernyikbokor 19.
44 0362/108 Csernyikbokor 20.
45 0362/109 Csernyikbokor 21.
46 0362/110 Csernyikbokor 22.
47 0362/111 Csernyikbokor 23.
48 0362/130 Csernyikbokor 24.
49 0362/129 Csernyikbokor 25.
50 0362/35 Csernyikbokor 26.
51 0366/42 Csernyikbokor26/A
52 0366/11 Csernyikbokor 27.
53 0366/24 Csernyikbokor 28.
54 0370/24 Csernyikbokor 29.
55 0370/23 Csernyikbokor 30.
56 0368/4 Csernyikbokor 31.
57 0370/2 Csernyikbokor 32.

Gerbera utca
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0329/16 Gerbera 1.
2 0329/15 Gerbera 3.
3 0329/14 Gerbera 5.
4 0329/13 Gerbera 7.
5 0329/12 Gerbera 9.
6 0329/68 Gerbera 11.
7 0329/71 Gerbera 13.

Gólyahír köz
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0325/406 Gólyahír 1.
2 0325/184 Gólyahír 2.
3 0325/407 Gólyahír 3.
4 0325/699 Gólyahír 4.
5 0325/656 Gólyahír 5.
6 0325/189 Gólyahír 6.
7 0325/63 Gólyahír 8.

Gólyahír utca
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0325/531 Gólyahír 1.
2 0325/443 Gólyahír 2.
3 0325/534 Gólyahír 3.
4 0325/444 Gólyahír 4.
5 0325/535 Gólyahír 5.
6 0325/445 Gólyahír 6.
7 0325/621 Gólyahír 7.
8 0325/446 Gólyahír 8.
9 0325/624 Gólyahír 9.

10 0325/420 Gólyahír 10.
11 0325/625 Gólyahír 11.
12 0325/421 Gólyahír 12.

13 0325/101 Gólyahír 13.
14 0325/710 Gólyahír 14.
15 0325/102 Gólyahír 15.
16 0325/409 Gólyahír 16.
17 0325/185 Gólyahír 17.
18 0325/103 Gólyahír 18.
19 0325/186 Gólyahír 19.
20 0325/182 Gólyahír 20.
21 0325/183 Gólyahír 22.
22 0325/184 Gólyahír 24.

Gomolya utca
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0325/665 Gomolya 1.
2 0325/507 Gomolya 2.
3 0325/477 Gomolya 3.
4 0325/508 Gomolya 4.
5 0325/509 Gomolya 6.
6 0325/728 Gomolya 7.
7 0325/640 Gomolya 10.
8 0325/630 Gomolya 12.
9 0325/724 Gomolya 14.

10 0325/723 Gomolya 16.
11 0325/722 Gomolya 18.
12 0325/721 Gomolya 20.

Gyopár utca
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0325/508 Gyopár 1.
2 0325/287 Gyopár 2.
3 0325/509 Gyopár 3.
4 0325/108 Gyopár 4.
5 0325/228 Gyopár 5.
6 0325/107 Gyopár 6.
7 0325/639 Gyopár 7.
8 0325/286 Gyopár 8.
9 0325/629 Gyopár 9.

10 0325/285 Gyopár 10.
11 0325/725 Gyopár 11.
12 0325/284 Gyopár 12.
13 0325/726 Gyopár 13.
14 0325/283 Gyopár 14.
15 0325/727 Gyopár 15.
16 0325/282 Gyopár 16.
17 0325/359 Gyopár 17.
18 0325/281 Gyopár 18.
19 0325/278 Gyopár 19.
20 0325/392 Gyopár 19/A
21 0325/280 Gyopár 20.
22 0325/359 Gyopár 21.

Kakukkfû utca
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0325/682 Kakukkfû 1.
2 0325/455 Kakukkfû 2.
3 0325/564 Kakukkfû 3.
4 0325/456 Kakukkfû 4.
5 0325/309 Kakukkfû 5.
6 0325/459 Kakukkfû 6.
7 0325/310 Kakukkfû 7.
8 0325/460 Kakukkfû 8.
9 0325/169 Kakukkfû 9.

10 0325/483 Kakukkfû 10.
11 0325/384 Kakukkfû 11.
12 0325/484 Kakukkfû 12.
13 0325/485 Kakukkfû 14.
14 0325/488 Kakukkfû 16.

Kikerics utca
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0331/71 Kikerics 1.
2 0331/83 Kikerics 2.
3 0331/72 Kikerics 3.
4 0331/84 Kikerics 4.
5 0331/73 Kikerics 5.
6 0331/85 Kikerics 6.
7 0331/74 Kikerics 7.
8 0331/233 Kikerics 8.
9 0331/75 Kikerics 9.

10 0331/234 Kikerics 10.
11 0331/76 Kikerics 11.
12 0331/87 Kikerics 12.
13 0331/77 Kikerics 13.
14 0331/88 Kikerics 14.
15 0331/89 Kikerics 14/A
16 0331/78 Kikerics 15.
17 0331/79 Kikerics 17.
18 0331/80 Kikerics 19.

Kincs köz
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0329/87 Kincs 1.
2 0331/355 Kincs 2.

3 0327/82 Kincs 2/A
4 0329/88 Kincs 3.
5 0329/91 Kincs 3/A
6 0327/65 Kincs 4.
7 0329/83 Kincs 5.
8 0327/148 Kincs 6.
9 0327/143 Kincs 6/A

10 0327/88 Kincs 6/B
11 0329/81 Kincs 7.
12 0327/147 Kincs 8.
13 0329/79 Kincs 9.
14 0327/144 Kincs 10.
15 0329/77 Kincs 11.
16 0327/129 Kincs 12.
17 0329/57 Kincs 13.
18 0323/157 Kincs 13/A
19 0327/178 Kincs 14.
20 0323/155 Kincs 15.
21 0323/115 Kincs 15/A
22 0323/180 Kincs 15/B
23 0325/172 Kincs 16.
24 0325/414 Kincs 16/A
25 0325/415 Kincs 16/B
26 0325/254 Kincs 16/C
27 0325/253 Kincs 16/D
28 0323/99 Kincs 17.
29 0323/165 Kincs 17/A
30 0323/101 Kincs 17/B
31 0325/252 Kincs 18.
32 0323/130 Kincs 19.
33 0325/251 Kincs 20.
34 0323/129 Kincs 21.
35 0325/250 Kincs 22.
36 0323/104 Kincs 23.
37 0325/249 Kincs 24.
38 0321/92 Kincs 25.
39 0325/118 Kincs 26.
40 0321/155 Kincs 27.
41 0325/269 Kincs 28.
42 0321/282 Kincs 29.
43 0325/268 Kincs 30.
44 0321/182 Kincs 31.
45 0325/267 Kincs 32.
46 0321/188 Kincs 33.
47 0325/266 Kincs 34.
48 0321/187 Kincs 35.
49 0325/146 Kincs 36.
50 0321/279 Kincs 37.
51 0325/265 Kincs 38.
52 0325/273 Kincs 38/A
53 0325/263 Kincs 40.
54 0325/274 Kincs 40/A
55 0325/262 Kincs 42.
56 0325/261 Kincs 44.
57 0325/260 Kincs 46.
58 0325/672 Kincs 48.

Májusfa utca
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0327/158 Májusfa 1.
2 0327/51 Májusfa 2.
3 0327/180 Májusfa 3.
4 0327/50 Májusfa 4.
5 0327/173 Májusfa 6.
6 0327/172 Májusfa 8.

Mátyásbokor
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0390/87 Mátyásbokor 1.
2 0390/77 Mátyásbokor 2.
3 0390/93 Mátyásbokor 2/A
4 0390/85 Mátyásbokor 3.
5 0390/8 Mátyásbokor 4.
6 0388/8 Mátyásbokor 5.
7 0388/7 Mátyásbokor 6.
8 0388/3 Mátyásbokor 7.
9 0388/2 Mátyásbokor 7/A

10 0379/17 Mátyásbokor 8.
11 0379/8 Mátyásbokor 9.
12 0379/22 Mátyásbokor 9/A
13 0379/14 Mátyásbokor 10.
14 0379/21 Mátyásbokor 10/A
15 0379/20 Mátyásbokor 10/B
16 0379/18 Mátyásbokor 10/C
17 0379/6 Mátyásbokor 11.
18 0379/4 Mátyásbokor 11/A
19 0379/60 Mátyásbokor 11/B
20 0379/59 Mátyásbokor 11/C
21 0379/58 Mátyásbokor 11/D
22 0377/4 Mátyásbokor 12.
23 0377/5 Mátyásbokor 13.
24 0377/2 Mátyásbokor 14.
25 0379/2 Mátyásbokor 16.
26 0379/26 Mátyásbokor 16/A
27 0379/5 Mátyásbokor 16/B
28 0379/16 Mátyásbokor 17.

29 0383/2 Mátyásbokor 18.
30 0381/2 Mátyásbokor 19.
31 0381/6 Mátyásbokor 20.
32 0373/2 Mátyásbokor 30/A

Nyírszõlõsi út
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 16557/3 Nyírszõlõsi 1.
2 0390/19 Nyírszõlõsi 2.
3 0390/18 Nyírszõlõsi 2/A
4 0390/20 Nyírszõlõsi 2/B
5 16558/1 Nyírszõlõsi 3.
6 0390/45 Nyírszõlõsi 4.
7 16558/6 Nyírszõlõsi 5.
8 0390/44 Nyírszõlõsi 6.
9 0390/66 Nyírszõlõsi 8.

10 16558/3 Nyírszõlõsi 9.
11 0390/64 Nyírszõlõsi 10.
12 16559 Nyírszõlõsi 11.
13 0390/15 Nyírszõlõsi 12.
14 16561/2 Nyírszõlõsi 13.
15 0390/14 Nyírszõlõsi 14.
16 16562/2 Nyírszõlõsi 15.
17 0390/57 Nyírszõlõsi 16.
18 16563/2 Nyírszõlõsi 17.
19 0390/62 Nyírszõlõsi 18.
20 16564/9 Nyírszõlõsi 19.
21 0390/61 Nyírszõlõsi 20.
22 16564/6 Nyírszõlõsi 21.
23 0390/59 Nyírszõlõsi 22.
24 16564/5 Nyírszõlõsi 23.
25 0390/58 Nyírszõlõsi 24.
26 16565/1 Nyírszõlõsi 25.
27 0334/3 Nyírszõlõsi 26.
28 16567 Nyírszõlõsi 27.
29 0390/27 Nyírszõlõsi 28.
30 16568/3 Nyírszõlõsi 29/A
31 16568/4 Nyírszõlõsi 29/B
32 0386/28 Nyírszõlõsi 30.
33 16570/3 Nyírszõlõsi 31.
34 0386/100 Nyírszõlõsi 32.
35 16571/1 Nyírszõlõsi 33.
36 0386/101 Nyírszõlõsi 34.
37 0386/130 Nyírszõlõsi 34/A
38 16571/4 Nyírszõlõsi 35.
39 0386/127 Nyírszõlõsi 36.
40 16574/1 Nyírszõlõsi 37.
41 0386/49 Nyírszõlõsi 38.
42 16575/1 Nyírszõlõsi 39.
43 0386/51 Nyírszõlõsi 40.
44 16576/1 Nyírszõlõsi 41.
45 0386/52 Nyírszõlõsi 42.
46 16577 Nyírszõlõsi 43.
47 0386/54 Nyírszõlõsi 44.
48 16579/1 Nyírszõlõsi 45.
49 0386/95 Nyírszõlõsi 46.
50 16580/1 Nyírszõlõsi 47.
51 16581 Nyírszõlõsi 47/A
52 0386/96 Nyírszõlõsi 48.
53 16582/13 Nyírszõlõsi 49.
54 0386/86 Nyírszõlõsi 50.
55 0333/114 Nyírszõlõsi 51.
56 0386/26 Nyírszõlõsi 52.
57 0386/42 Nyírszõlõsi 52/A
58 0333/113 Nyírszõlõsi 53.
59 0386/25 Nyírszõlõsi 54.
60 0386/116 Nyírszõlõsi 54/A
61 0333/54 Nyírszõlõsi 55.
62 0386/115 Nyírszõlõsi 56.
63 0333/8 Nyírszõlõsi 57.
64 0386/12 Nyírszõlõsi 58.
65 0333/65 Nyírszõlõsi 59.
66 0386/105 Nyírszõlõsi 60.
67 0333/64 Nyírszõlõsi 61.
68 0386/80 Nyírszõlõsi 62.
69 0333/104 Nyírszõlõsi 63.
70 0386/81 Nyírszõlõsi 64.
71 0333/25 Nyírszõlõsi 65.
72 0386/61 Nyírszõlõsi 66.
73 0333/101 Nyírszõlõsi 67.
74 0386/78 Nyírszõlõsi 68.
75 0333/100 Nyírszõlõsi 69.
76 0386/11 Nyírszõlõsi 70.
77 0333/6 Nyírszõlõsi 71.
78 0386/39 Nyírszõlõsi 72.
79 0333/27 Nyírszõlõsi 73.
80 0386/44 Nyírszõlõsi 74.
81 0333/28 Nyírszõlõsi 75.
82 0386/45 Nyírszõlõsi 76.
83 0333/29 Nyírszõlõsi 77.
84 0386/155 Nyírszõlõsi 78.
85 0333/13 Nyírszõlõsi 79.
86 0386/83 Nyírszõlõsi 80.
87 0333/61 Nyírszõlõsi 81.
88 0386/84 Nyírszõlõsi 82.
89 0333/53 Nyírszõlõsi 83.
90 0386/144 Nyírszõlõsi 84.

91 0333/97 Nyírszõlõsi 85.
92 0386/167 Nyírszõlõsi 86.
93 0333/136 Nyírszõlõsi 87.
94 0386/170 Nyírszõlõsi 88.
95 0333/37 Nyírszõlõsi 89.
96 0386/173 Nyírszõlõsi 90.
97 0333/144 Nyírszõlõsi 91.
98 0386/68 Nyírszõlõsi 92.
99 0333/147 Nyírszõlõsi 93.

100 0386/69 Nyírszõlõsi 94.
101 0333/153 Nyírszõlõsi 95.
102 0386/70 Nyírszõlõsi 96.
103 0333/72 Nyírszõlõsi 97.
104 0386/71 Nyírszõlõsi 98.
105 0333/150 Nyírszõlõsi 99.
106 0386/72 Nyírszõlõsi 100.
107 0333/131 Nyírszõlõsi101-109.
108 0335/1 Nyírszõlõsi 102.
109 0335/2 Nyírszõlõsi 104.
110 0335/3 Nyírszõlõsi 106.
111 0341/34 Nyírszõlõsi 108.
112 0341/35 Nyírszõlõsi 110.
113 16627/1 Nyírszõlõsi 111.
114 0341/57 Nyírszõlõsi 112.
115 16627/8 Nyírszõlõsi 113.
116 0341/24 Nyírszõlõsi 114.
117 16627/14 Nyírszõlõsi 115.
118 0341/25 Nyírszõlõsi 116.
119 16627/13 Nyírszõlõsi 117.
120 0341/26 Nyírszõlõsi 118.
121 16630 Nyírszõlõsi 119.
122 0341/27 Nyírszõlõsi 120.
123 16733/4 Nyírszõlõsi 120/A
124 16733/3 Nyírszõlõsi 120/B
125 16922/3 Nyírszõlõsi 121.
126 16680/11 Nyírszõlõsi 122.
127 16921/1 Nyírszõlõsi 123.
128 16680/14 Nyírszõlõsi 124.
129 16680/13 Nyírszõlõsi 126.
130 16680/3 Nyírszõlõsi 128.
131 16680/5 Nyírszõlõsi 130.
132 16680/8 Nyírszõlõsi 132.
133 16916/1 Nyírszõlõsi 134.
134 16916/2 Nyírszõlõsi 136.
135 16916/3 Nyírszõlõsi 138.
136 16916/4 Nyírszõlõsi 140.
137 16918 Nyírszõlõsi 142.
138 16919/1 Nyírszõlõsi 144.
139 16919/3 Nyírszõlõsi 146.
140 16919/4 Nyírszõlõsi 148.

Pajta utca
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0323/38 Pajta 2.
2 0323/37 Pajta 4.
3 0323/36 Pajta 6.
4 0323/35 Pajta 8.
5 0323/34 Pajta 10.
6 0323/33 Pajta 12.
7 0323/32 Pajta 14.

Pajzsikafû utca
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0327/84 Pajzsikafû 1.
2 0331/183 Pajzsikafû 2.
3 0327/85 Pajzsikafû 3.
4 0331/184 Pajzsikafû 4.
5 0327/77 Pajzsikafû 5.
6 0331/201 Pajzsikafû 6.
7 0327/161 Pajzsikafû 7.
8 0331/200 Pajzsikafû 8.
9 0327/162 Pajzsikafû 9.

10 0331/174 Pajzsikafû 10.
11 0327/163 Pajzsikafû 11.
12 0331/323 Pajzsikafû 12.
13 0327/170 Pajzsikafû 13.
14 0331/176 Pajzsikafû 14/A
15 0331/202 Pajzsikafû 14/B
16 0331/166 Pajzsikafû 14/C
17 0331/203 Pajzsikafû 14/D
18 0327/164 Pajzsikafû 15.
19 0331/319 Pajzsikafû 16.
20 0331/3 Pajzsikafû 16/A
21 0331/278 Pajzsikafû 18.
22 0327/155 Pajzsikafû 19.
23 0331/329 Pajzsikafû 20.
24 0331/326 Pajzsikafû 22.
25 0327/154 Pajzsikafû 21.
26 0331/240 Pajzsikafû 24.
27 0327/53 Pajzsikafû 23.
28 0331/243 Pajzsikafû 26.
29 0327/54 Pajzsikafû 25.
30 0331/246 Pajzsikafû 28.
31 0327/55 Pajzsikafû 27.
32 0331/249 Pajzsikafû 30.
33 0327/94 Pajzsikafû 29.
34 0327/72 Pajzsikafû 31.
35 0327/95 Pajzsikafû 33.
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A RÓZSAKERTTÕL A VIDOR FALUIG
Bár javában tombol a nyár, a Móricz Zsigmond Szín-

házban mégis nagy a készülõdés: hamarosan nyit a Ró-
zsakert Szabadtéri Színpad, a Bencs Villa, és kezdõdik
a VIDOR Fesztivál.

Az arra látogatók egyre kíváncsibban tekintgetnek be
a megújult Szabadtéri Színpad épülettömbjébe: milyen
lesz a város egyik ékességének tartott Rózsakert. Elõ-
ször errõl kérdeztem Kirják Róbertet, a színház ügyve-
zetõ igazgatóját.

– A színpad méretének megnövekedése az elsõ szem-
beszökõ változás – tájékoztatta lapunkat. – Jóval több
produkciót tudunk most már befogadni, ugyanis a fel-
újítás elõtti kisebb játéktér sok esetben korlátot jelen-
tett. A másik feltûnõ változás az akusztikai falak megje-
lenése, ezek a környéken élõk nyugalmát szolgálják.
Amikor lemennek az elõadások, a falak összetolhatóak,
így a környéken sétálók számára is láthatóvá válik a
színpad és a nézõtér. Az utóbbin 844-rõl 987-re növe-
kedett a fix ülõhelyek száma. A színpad alá kerültek a
mosdók, az eddiginél jóval több nõi mellékhelyiséggel.
A színpad mögött egy hatalmas kiszolgálóépület talál-
ható: benne kaptak helyet az öltözõk, a pihenõhelyisé-
gek és egy olyan díszletraktár, amelyben az idõjárástól
védettek a díszletelemek.

MESEAUTÓ A RÓZSAKERTBEN

Mint megtudtuk, a rózsakertnek is megújult minden
pontja. Természetesen két hónap alatt nem lehet elérni,
hogy pont olyanok legyenek a növények, mint voltak,
de már most is gyönyörûen virágoznak a rózsák, s évrõl
évre szebbek lesznek. Az építmény köré kifeszített hu-
zalokra növényeket futtattak, amelyek majd oldalról is

betakarják a nézõteret. Teljesen megújult a szökõkút be-
rendezése. Óriási érdeklõdés elõzi meg a nyitó elõadást,
amelybõl mindjárt duplázni is kell, mert napok alatt el-
fogytak a jegyek. A Meseautó címû musicalt mutatják
be, amelynek már volt egy zártkörû elõbemutatója. Na-
gyon optimista a színház vezetése, mert az elsõ megmé-
rettetés remekül sikerült: Szente Vajk ismét olyan elõ-
adást rendezett, amely biztosan évekig mûsoron marad.
A kõszínházban szeptember 7-én lesz az elsõ kamara-
színpadi premier, a Rettenetes szülõk, s egy héttel ez-
után, 15-én a Meseautó is bemutatkozik a nagyszínpa-
don a bérletesek elõtt.

A BENCS VILLA IS MEGSZÉPÜLT

– Nagy erõkkel készülünk a VIDOR Fesztiválra is –
folytatta Kirják Róbert. – Színházunk kezdeményezte a
VIDOR zsûritagság ötödik helyére a jótékonysági árve-
rést, amelynek nyertese százezer forint felajánlásával tá-
mogatta a Bohócdoktorok tevékenységét. Hamarosan
megnyílik a felújított Bencs Villa is a látogatók elõtt – a
fesztivál alatt az irodalmi elõadások nagyobb részét már
itt tartják. Merünk-e igazán élni, vagy csak túléljük a min-
dennapokat? Megtudjuk A szerelem margójára címû
mûsorból. Hallhatunk itt beszélgetést Szabó Dénes kar-
naggyal, és megnézhetünk egy víg monodrámát, ame-
lyet Petrusák János írt, és Illyés Péter ad elõ. A Vörös
Postakocsi és a Szabolcsi Szemle koprodukciójában lét-
rejött mûsorban Krúdy Gyulát idézik meg. Ettõl az évtõl
kezdve a koncerteknél is használt óriás ledfalon nézhe-
tik a filmeket az érdeklõdõk a Kossuth téri kisszínpadon.
A VIDOR falut közelebb hozzuk a fesztiválesemények-
hez: a Városalapítók szobra köré. Hogy senki ne marad-
jon vígjáték nélkül, a Kossuth téren két elõadás is ingye-

nesen megtekinthetõ lesz: a Játékszín Tied a világ címû,
Illés-dalokra épülõ produkciója és a Legénybúcsú címû
musical, amelynek egyik fõszereplõje Mészáros Árpád
Zsolt lesz.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Kirják Róbert és a VIDOR-lányok
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BÁLINT BOMBAFORMÁBAN

Az év legnagyobb ranggal bíró hazai ver-
senyén Závaczki Bálint idén is a legjobb ma-
gyar eredményt érte el. A tavalyi évben ezen
a megmérettetésen a nyíregyházi golfozó már
jelezte, hogy a hazai felnõtt mezõny legjobb-
jai között kell õt számon tartani. Akkor az
ötödik helyen zárt legjobb magyarként. Idén
a 40. OTP Bank Magyar Felnõtt Openen a
dobogó harmadik fokára állhatott, két szlo-

vén sportolót megelõzve. Ehhez a fantaszti-
kus teljesítményhez kiemelkedõ háromnapi
játékra volt szükség. -1, +3, +1-es összetett
eredménnyel zárt a sportoló a 74 fõs, hat nem-
zet versenyzõibõl álló mezõnyben. Bálint jó
formában érkezett erre a versenyre, hiszen
néhány nappal ezelõtt Zágrábban egy euró-
pai csapatversenyen volt részese a történel-
mi magyar dobogós sikernek.

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Augusztus 19., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Békéscsaba röplabda
bajnoki döntõ ismétlése

STRANDBIRKÓZÁS SÓSTÓN
Nyíregyháza MJV és a Sóstó-Gyógyfür-

dõk Zrt. támogatásával a IV. Sóstó Kupa
Amatõr Nyílt Nemzetközi Strandbirkózó
Versenyt rendezte meg a Nyírsport SE bir-
kózó szakosztálya a Parkfürdõben. Férfiak
és nõk, gyerekek és felnõttek 17 súlycso-

portban mérhették össze erejüket a szabad-
idõsportok új ágában. Bár már az elõneve-
zõk száma is megkétszerezõdött a tavalyi
versenyhez képest, a helyszínen is szép
számmal csatlakoztak a látványos sportese-
mény résztvevõihez.

MEGKÉTSZEREZÕDÖTT AZ ELÕNEVEZÕK SZÁMA

MÁR AZ ÚJ ÉVADRA KÉSZÜLÕDNEK A STOPLI SPORTEGYESÜLET KISPÁLYÁS LABDARÚGÓCSAPATAI

CÍMVÉDÉSRE KÉSZÜL A BAJNOK CSAPAT
Kiváló szezont zárt a STOPLI Sportegyesület mindkét

csapata a városban rendezett Intersport – Nyíregyházi
Sportcentrum Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság el-
múlt szezonjában. Mint Elek Tibor, az egyesület elnöke
elmondta, a bajnoki elsõség mellett a T-Forg Trans Kft.
Old Boys csapata a torna „Szuper Bajnoka” is lett.

– Nagyon büszke vagyok a fiúkra, akik munka és csa-
lád mellett vállalják a felkészülést és a részvételt hétrõl

hétre a mérkõzésekre – mondta az egyesület elnöke. –
Egyesületünk alapvetõ célja az egészséges életmód nép-
szerûsítése, ezen belül is a verseny- és amatõrsport tá-
mogatása. Ezek az eredmények is igazolják, hogy jól
végezzük munkánkat!

Az egyesület nemcsak a mostani helyi sportszenzáció
miatt kerül újságban, áprilisban elsõ alkalommal adták át
az „Én megcsinálom” ösztöndíjat, amelyet évrõl évre te-
hetséges fiatal sportolók, kutatók nyerhetnek el. Az idei
nyertes, Stilman Anna a díj átadását követõen korosztá-
lyos világbajnok lett.

– Fontosnak tartjuk az utánpótlás-nevelést, hogy a fiatalok
minél többet mozogjanak. Részt veszünk megyei sportprog-
ramokon, és elkezdtük saját, széles körben népszerû sport-
rendezvények megszervezését. Céljaink között szerepel egy
fedett pályás focitorna megszervezése, amelyen akár több
korosztály is megmérethetné magát. Az „Én megcsinálom”
ösztöndíjra pedig szeptember végétõl újra várjuk az ajánlá-
sokat, hogy közülük kiválaszthassuk, ki lesz a 2019. év
támogatottja – zárta beszélgetésünket Elek Tibor.

Természetesen mindezt kevés lenne támogatásokból,
tagdíjbevételekbõl fedezni. Az egyesület tevékenységét,
programjait több helyi vállalkozás is támogatja.

– Természetesen figyelünk arra, ha már egy ismert cég
a nevét adja csapatunkra, ne hozzunk rá szégyent. Ez mind
a teljesítményre, mind a pályán mutatott viselkedésre ért-
hetõ – mondja a kispályás csapat intézõje, Gál Tamás. – A

A STOPLI Sportegyesület gratulál az Intersport – Nyír-
egyházi Sportcentrum Városi Kispályás Labdarúgó Baj-
nokság Bajnok és „Szuper Bajnok” csapatának vala-
mennyi játékosának, név szerint:

Balázsi Péter, Bárány László, Benke Sándor, Brondics

Péter, Duleba Sándor, Farkas Márton, Gál Tamás, Hor-
váth Norbert, Kamarás József, Karkusz Anasztáz, Kléninger
László, Lippai Gergõ, Nagy Sándor, Simkó János, Szatke
Zoltán, Szilágyi Zoltán, Torkos István, Vattai Pál.

Szép volt fiúk, csak így tovább!

bajnokság végén többen már külön taktikával készül-
tek az ellenünk való találkozásra, de ez is kevés volt.
Ehhez remekül jött kapusunk, Vattai Pál remek formája
is, õt ugyanis mindkét csapat bajnokságában a szezon
legjobb hálóõrének választottak.

Bár a hivatalos díjátadás megtörtént, a T-Forg Trans
mindkét csapata készül az új bajnoki évadra, és tervezi
az ismétlést. Ismerve a fiúk elszántságát és formáját, ne-
héz lesz a trónfosztás.

Györe Balázs

 (x)

ÚJ JÁTÉKOSOK A BLUE SHARKS-NÁL
Készül a szeptemberi bajnoki rajtra a

Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosara-
sok kerete több helyen változott a nyári
szünetben, és még egy légiós érkezhet.

Hivatalosan is bemutatta új játékosait a
Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlab-
da-együttes szerzõdést kötött Bazsó Brú-
nóval, aki legutóbb Jászberényben játszott.
Tóth Gergely Körmenden nevelkedett, és
a válogatott játékos Zalaegerszegen és
Sopronban is játszott. A rutinos kosaras
példakép lehet a fiatalok számára. A szak-
mai stábban is volt változás. A korábbi já-

tékos, Lekli József visszatért Nyíregyhá-
zára, és az U16-os csapat edzõjeként dol-
gozik. A bajnokság szeptember 15-én kez-
dõdik.
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PROGRAMOK KONCERTEKKEL EMLÉKEZTEK A
LEGENDÁS FARKAS „SHULCZ” TIBORRAZÁRÓHANGVERSENY. XX. Szatmári Zenei Napok záró-

hangversenye a Piccoli Archi Zenekarral augusztus 17-én
19.00 órától a Kálvin téri református templomban. A belépés
díjtalan.

ROZSRÉTI VIGASSÁGOK augusztus 18-án, a rozsrétszõlõi
sportpályán. Program: 10.00 Fõzõverseny és kispályás foci-
bajnokság; 14.00 Köszöntõ: Vassné Harman Gyöngyi önkor-
mányzati képviselõ; Kenyérszentelés; Focibajnokság és fõ-
zõverseny eredményhirdetése; Táncház a Guba Néptánc Egye-
sület közremûködésével. Kísérõrendezvények: ugrálóvár, csil-
lámtetoválás, kisállat-simogató, kézmûves foglalkozások.

AZ ELÁTKOZOTT MALOM. A Burattinó Bábszínház elõ-
adásai: augusztus 18-án 16.00: Az elátkozott malom. 19-én
10.00: Farkas és róka a lakodalomban. Helyszín: Korzó Be-
vásárlóközpont, B épület II. emelet.

ORGONAHANGVERSENY a nyíregyházi evangélikus
nagytemplomban augusztus 18-án 18.00 órától. Közremû-
ködik: Finta Gergely, budapesti orgonamûvész. Mûsoron: J.
S. Bach, Mendelssohn-Bartholdy, S. Karg Elert és M. Reger
orgonamûvek. A belépés díjtalan.

BORBÁNYAI CSALÁDI NAP augusztus 20-án 8.00–18.00
óráig a Borbányai Mûvelõdési Házban. Program: 8.00 Udva-
ri fõzõverseny (jelentkezés: 30/408-5908). 11.00 Játékos sor-
vetélkedõ. 13.00 Kenyérszentelés, eredményhirdetés. 14.00
Udvari bál, a muzsikát Balogh Misi szolgáltatja. A belépés
díjtalan!

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: augusztus 21-én 14.00–16.00: Léggömb deko-
ráció készítése. 23-án 14.00–16.00: Könyvlap felhasználá-
sával asztali dísz készítése. 25-én 9.30–12.30: Mesefigura
készítése CD-bõl.

GITÁRKONCERT. A szegedi zenemûvész hallgató Deák
Dániel és Kovács Beatrix gitárkoncertje augusztus 24-én 17.00
órától a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskolában.
A belépés díjtalan.

KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJASOK BESZÁMOLÓ KI-
ÁLLÍTÁSA. Kiállító mûvész: Aranyász Zita grafikusmûvész,
Huszthy Edit DLA képzõmûvész. Megnyitó: augusztus 25-én
16.30-kor. A kiállítást megnyitja: Nagy Zsuka költõ. Hely-
szín: Pál Gyula Terem. Megtekinthetõ: október 6-áig.

Három éve hunyt el az ismert és kedvelt nyíregyhá-
zi lemezlovas, Farkas Tibor. Azóta minden esztendõ-
ben emlékeznek rá barátai és zenésztársai, illetve kö-
zönsége, amely ropta a ’60-as évektõl Shulcz papa
zenéjére a rockot. Múlt héten szerda este egy nagy-
szabású koncert szólt érte a Váci Mihály Kulturális
Központ hangversenytermében.



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

A VÁROS „LEGINTIMEBB
SZÓRAKOZÓHELYE”

A két világháború közötti helyi vendéglátóipar külön-
leges alakja volt Lengyel Nándor cukrász, aki az édes-
ségek mellett több népszínmûvet is alkotott, a debrece-
ni társulat 1912-ben a Magyar vér címû darabját színre
is vitte. Lengyel nevéhez újabb és újabb cukrászdák ala-
pítása fûzõdik, a legnépszerûbb vállalkozása azonban
a nevét is õrzõ Károlyi téri (ma: Benczúr) Lengyel-ki-
oszk volt. E régies kifejezés az alakját tekintve rendsze-
rint olyan kerek pavilont takar, amelyben fõleg nyári
forgalomra berendezett, kerthelyiséggel ellátott vendég-
lõt vagy cukrászdát üzemeltettek.

A városi képviselõ-testület felhatalmazását bírva, 1925
nyarán kezdi el építtetni vasból és üvegbõl a pavilont,
amely õszre már el is készült. Az épülettõl és az ott nyúj-
tott szolgáltatásoktól az egyre szebbé váló tér felpezs-
dülését várták. Amikor októberben a világítási próba is
sikerült, már egyenesen úgy írtak róla, mint „Nyíregy-
háza nagyvárossá való fejlõdésének egyik útjelzõje”. A
helyi katonazenekar hangjai mellett, 1926. május 22-
én tárta ki ajtaját vendégei elõtt. Lengyel mindig mérsé-
kelt árakkal dolgozott, de ami igazán különlegessé tet-
te, az a plusz, ami saját mûvészi lényébõl fakadt: a vá-
ros katonazenekarának szinte állandó jelenlétével,
Mantu Aladár és más híres cigányprímások, alkalmi fõ-
városi fellépõk és szalonzenekarok játékával igyekezett
magas színvonalon szórakoztatni a vendégeket, de szer-
vezett festménykiállítást és nótafelismerõ versenyt is. Volt
olyan este, hogy ezer ember szorongott a katonazene-

kar szimfonikus hangversenyén. A kioszk olyan hellyé
vált, ahol „gyorsan, suhanva telt az idõ és semmivé fosz-
lott minden életgond”.

Sajnos a válság elsöpörte e nemes vállalkozást, az
utolsó hír róla 1931-bõl származik. Ezután Lengyel újabb
cukrászdákat nyitott, a szebb napokat megélt kioszk köré
pedig 1939-ben játszóteret létesítettek, a pavilon ennek
lett a pihenõhelye. Késõbb átalakították és Jereván sörö-
zõként éledt újjá. Pár éve új néven ismét a vendéglátás
szolgálatában áll.
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