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ASZFALTOZNAK.
Még számos helyen
hajráznak a kivitele-
zõk, hogy iskolakez-
désre az út- és járda-
építési munkálatok
nagyja befejezõdjön.

KORSZERÛSÍTÉS.
Nyíregyházán idén hat
óvoda és három
bölcsõde komplex
felújítása valósul meg
pályázati forrásból.

ÚJABB ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSA FEJEZÕDÖTT BE
Befejezõdött a Nyíregyházi Szociális Gondozási Köz-

pont által üzemeltetett 1. számú Idõsek Klubjának ener-
getikai korszerûsítése. A fejlesztés mintegy bruttó 52 mil-
lió forintból valósult meg. Ez annak az európai uniós pá-
lyázatnak az egyik része volt, amelyet Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata nyert. A pályázat teljes
összege 1,2 milliárd forint volt és összesen hét közintéz-
mény fejlesztése valósult meg belõle.

Újabb hét önkormányzati tulajdonú közintézmény ener-
getikai felújítása valósult meg Nyíregyházán európai uni-
ós pályázatból, összesen 1,2 milliárd forint értékben. Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata két ütemben
valósította meg azoknak az épületeknek a komplex ener-
getikai felújítását, amelyek elavultak voltak és üzemelte-
tésük költséges volt. Az elsõ ütem részeként megújult a

Vasvári Pál Gimnázium, a Polgármesteri Hivatal B épüle-
te, a Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda,
illetve a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által
üzemeltetett 1. számú Idõsek Klubja. Itt a munkálatok 2018
márciusában kezdõdtek és augusztusra be is fejezõdtek.
Megtörtént az intézmény teljes hõszigetelése, a nyílászá-
rók cseréje, gépészeti korszerûsítésen esett át, valamint
akadálymentes mosdót és bejáratot alakítottak ki.

ÉVEK ÓTA, FOLYAMATOSAN

Szilvásiné Bojda Márta, a Nyíregyházi Szociális Gondo-
zási Központ intézményvezetõje elmondta, a gondozási
központ 22 telephellyel mûködik, amelyeken évek óta fo-
lyamatos a felújítás pályázati és önkormányzati forrásból,
és az utóbbi idõszakban minden telephely megújult.

A Kollégium utcai telephelyen 47 millió forintból va-
lósult meg energetikai felújítás, amely érintette a külsõ
hõszigetelést, a nyílászárócserét, a belsõ fûtéskorsze-
rûsítést és az aljzat burkolatcseréjét is. Az intézmény
székhelyére 52 millió forintot fordítottak. Itt az energe-
tikai felújításon túl az akadálymentesítés is megtörtént.
Az Õz utcai telephelyen hamarosan egy teljesen új alap-
szolgáltatási központot építenek 436 millió forintból.
Foglalkoztatószobákat, kiszolgálóhelyiségeket és par-
kolókat is kialakítanak. A Pacsirta utcai telephelyen is
folyamatos a felújítás. Itt többek között energetikai kor-
szerûsítés valósul meg, korszerûsítik a fõzõkonyhát, il-
letve nagyrészt a tereprendezés is megtörténik. A
Rozsnyai úti idõsek otthonában pedig felújítják a für-
dõszobákat is.

EGÉSZSÉGES, BIZTONSÁGOS ÉS JÓ SZOMJOLTÓ A CSAPVÍZ!
A forró napokon fokozottan figyelni kell a megfelelõ mennyiségû folyadékbevitel-

re, az emberi szervezet számára pedig a legjobb szomjoltó a tiszta víz. A NYÍRSÉGVÍZ
Zrt. által szolgáltatott csapvíz biztonságos, minden paraméterében megfelel az euró-
pai szabványoknak, könnyen hozzáférhetõ és környezetbarát, mivel vezetéken érke-
zik. A társaság szakemberei már tavasszal felkészültek a várható nyári többlet vízfo-
gyasztásra és az esetlegesen elhúzódó kánikulai idõjárásra, így kapacitásaik megha-
ladják a jelenlegi fogyasztói igényeket. A nagy meleg okozta megnövekedett vízigé-
nyeket is problémamentesen tudják kielégíteni, felhasználóiknak az elkövetkezendõ
napok forróságában sem kell vízkorlátozásra, vízhiányra számítaniuk. A társaság
mûszaki felszereltsége kiváló, viharok okozta áramkimaradás esetén aggregátoraik-
kal rövid idõn belül biztosítják a folyamatos vízszolgáltatást.
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SZÍVIG SZÁGULDOTT A MESEAUTÓ

Újra megnyitott szombaton a Modern Városok Program keretében teljesen felújított, Rózsakert névre keresztelt
szabadtéri színpad. A telt házas, közönségsikert hozó premieren, amelyre minden jegy elkelt, a nézõk a Meseautó
címû elõadást láthatták Szente Vajk rendezésében, a Móricz Zsigmond Színház elõadásában.
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MUNKÁCSY 50
Eddig 30 Munkácsy-alkotást láthat-

tak az érdeklõdõk a Jósa András Múze-
umban, azonban hétfõn megérkezett a
hiányzó 20 alkotás is az Ermitázsból. A
múzeumban van már többek között az
Ásító inas és A kis cukortolvaj is. A tel-
jes tárlatot kedden nyitották meg.

90. SZÜLETÉSNAP
Városunk szépkorú polgárát, Tóth

Gábornét köszöntötte fel 90. születés-
napja alkalmából Halkóné dr. Rudolf
Éva közgyûlési képviselõ. Marika néni
szabadidejét pihenéssel, sétálgatással,
a rokonok fogadásával tölti. Így volt ez
mostani születésnapján is.

CSALÁDI NAP
A nemzeti ünnepet hagyományte-

remtõ családi nappal ünnepelték a
Borbányai Mûvelõdési Házban. Dél-
elõtt ügyességi vetélkedõt tartottak, de
volt fõzõverseny, kenyérszentelés, a
rendezvényt pedig bál zárta, amely-
hez a zenét Balogh Misi szolgáltatta.

GAZDÁRA LELT A GÉP
Elárverezték azt a „migránsrepülõ-

ként” elhíresült An-2 típusú vasmada-
rat, amelynek fedélzetén három afgán
és nyolc vietnami állampolgár próbált
illegálisan bejutni az országba. A gé-
pet még egy szabadnapos rendõr szúr-
ta ki januárban Kállósemjén közelében.

TÖMEG A TAVON
A Tófürdõ az idei nyár folyamán is

nagy népszerûségnek örvend. Az ün-
nepi hétvégén az idõjárás is a kegyei-
be fogadta a nyíregyháziakat, akik ez-
úttal is megtapasztalhatták, nem kell
messzire utazni ahhoz, hogy az em-
ber átadhassa magát a pihenésnek.

ARANYKEZÛ TAMARIN
Aranykezû tamarin ikrek születtek

a Nyíregyházi Állatparkban. A furcsa
kinézetû állatok leginkább kesztyût
viselõ, mesebeli koboldokra hasonlí-
tanak, hiszen bundájuk az aranybar-
na kézfejüket kivéve sötét színû, ar-
cuk szõrtelen és kissé elálló fülük van. 

ABBA A VÁROSMAJORIBAN
Zsúfolt ház várta az LK Beat Zene-

kart a VMKK tagintézményében, a
Városmajori Mûvelõdési Házban. A
reneszánszát élõ legendás formáció,
az ABBA legnagyobb slágereit adták
elõ, közben fotós-videós háttéranyag
egészítette ki a múltidézõs programot.

SZIGLIGETEN AZ APÁCZAI
A város tulajdonában és a NYÍRVV

Nonprofit Kft. fenntartásában lévõ szig-
ligeti gyerektábor hetedik turnusa ez-
úttal az Apáczai Csere János Általános
Iskola és AMI diákjait, valamint kísé-
rõiket fogadta, akik egy felejthetetlen
hetet töltöttek a Balaton partján.

BALESETMENTES BUSZVÁRÓ
Augusztus 16-án ülé-

sezett újra az Idõsügyi
Tanács, ahol a pályá-
zatok megvitatása
mellett elégedettsé-
güknek is hangot adtak.
Biztonságosabb lett ugyan-
is egy forgalmas buszváró a felújítás so-
rán, melyet megköszöntek az önkor-
mányzatnak. A részleteket Fintor Ká-
rolyné, az Idõsügyi Tanács titkára osztot-
ta meg lapunkkal.

„Ulrich Attila alpolgármester, az Idõsügyi
Tanács elnökhelyettese a 2017. évi „Me-
séld el nekem... Élettörténetek Nyíregyhá-
zán” c. könyv kiadásának idõpontjáról tá-
jékoztatta a tanács tagjait, mely a karácsonyt
megelõzõ adventi ünnepeken várható.
Majd megvitattuk a 2018. évi, változatlan
címmel meghirdetendõ pályázat kiírását,
amirõl elsõ alkalommal a Nyíregyházi Nap-
lón keresztül fogjuk tájékoztatni az érdek-
lõdõket. (A hirdetés a 16. oldalon olvasha-
tó – a szerk.) Megtárgyaltuk az „Alkotó Idõ-
sek” c. pályázat kiírását is. Az Idõsügyi Ta-
nács döntése szerint bármilyen mûalkotás-
sal pályázhatnak Nyíregyháza város idõs
emberei. A pályázati kiírás szeptember vége
felé jelenik majd meg.

A KERÉKPÁROSOK IS
FIGYELJENEK

2017 végén az Idõsügyi Tanács kérelem-
mel fordult az önkormányzat Városfejlesz-
tési és Városüzemeltetési Osztályához,
hogy vizsgálják felül a városban lévõ au-
tóbuszmegálló helyeket, és ahol lehetõség
van rá, ott a kerékpárutat irányítsák az
autóbuszváró mögé, hogy a buszra váró-
kat ne veszélyeztessék a kerékpárosok.
Néhány helyet meg is neveztünk, így a
Korányi F. utcán az Északi Temetõ hátsó
bejáratával szemben lévõ autóbuszvárót is.
Napjainkra itt a kerékpárút az autóbusz-
váró mögé lett irányítva. Ezért az Idõsügyi
Tanács köszönetét fejezi ki az önkormány-
zatnak. Ez a megoldás biztosítja azt, hogy
az autóbuszról lelépõ, vagy az ott várako-
zó utasok ne legyenek balesetveszélynek
kitéve. Ehhez most már az kell, hogy a
kerékpárosok tartsák be a KRESZ szabá-
lyait és a számukra kijelölt útvonalon ha-
ladjanak.

A Móricz Zsigmond könyvtárban
továbbra is folytatódik a hétfõi 14–16
óra közötti fogadóóra, várjuk a nyug-
díjas társainkat véleményeikkel, javas-
lataikkal.”

FILMET FORGATTAK
NYÍREGYHÁZÁN

Többször beszámoltunk már Nagy Zol-
tán, a nyíregyházi származású fiatal ren-
dezõ szakmai sikereirõl, és arról, hogy
gyártási támogatást kapott elsõ nagyjáték-
filmjéhez a Filmalap Inkubátor program-
jától. Az Impromptu forgatása Budapest
és néhány Szabolcs megyei jelenet után
Nyíregyházán folytatódott. A film a ter-
vek szerint jövõ tavasszal kerül a mozik-
ba.

Felbolydult múlt hét csütörtökön a nyír-
egyházi belváros. Rendõrkordon, lezárt
parkolók, mozgó kamera és persze Máté
Gábor, a Katona József Színház igazgató-
ja, színész-rendezõ délutáni felbukkanása
már egyértelmûen jelezte, hogy filmet for-
gatnak. A nyíregyházi származású Nagy
Zoltán egyike annak az öt fiatalnak, aki
nagyjátékfilmes tervéhez kapott gyártási

támogatást a Nemzeti Filmalap Inkubátor
programjától. Az Impromptu munkacímen
futó mozi forgatókönyve egy diákkori él-
ménye nyomán született, témája a zakla-
tás. Egy korosodó mûvész és egy fiatal
muzsikus lány gyanús-ellentmondásos
kapcsolatáról szól, amelynek nemcsak
szemtanúja a 18 éves fiú, hanem védel-
mezõje is a lánynak.

A BERLINI FILMFESZTIVÁLON

Az Impromptu féléves vágás után kerül
a jövõ évi Berlini Filmfesztiválra, majd ta-
vasszal a hazai mozikba. Kiszámíthatatlan
a közönség reakciója, ma még nem lehet
tudni, hogy kasszasiker lesz vagy mûvész
mozi. (A Nyíregyházi Televízió exkluzív
tudósítását most is megnézhetik a nyiregy-
haza.hu oldalon.)

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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ÜNNEPI MÛSORRAL, KONCERTTEL ÉS TÛZIJÁTÉKKAL
IS VÁRTÁK A VÁROSLAKÓKAT AUGUSZTUS 20-ÁN

Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe és hi-
vatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapí-
tó Szent István király emlékére. Ebbõl az alkalomból ün-
nepi mûsorral, koncerttel és tûzijátékkal is várták a vá-
roslakókat hétfõn Nyíregyházán.

Dr. Kovács Ferenc polgármester beszédében hitet kí-
vánt a magyaroknak, egyúttal kiemelte, évek óta együtt
építkezünk Nyíregyházán, a helyi közösség fejlõdik, gya-
rapodik.

– Ennek az ünnepnapnak a fényét emeli a megszentelés-
re váró új kenyér, a Magyarok Kenyere – 15 millió búza-
szem jótékonysági program által a Kárpát-medencében
összegyûjtött adománybúzából sütött kenyér, amit nagy
örömmel fogadtunk. Az itt megszentelt és elfogyasztott ke-
nyér emlékeztet mindenkit arra, a határon túl élõ honfitár-
saink mindig velünk vannak, lélekben és célkitûzésekben.

BAKÓ LEVENTE A DÍSZPOLGÁR

A hagyományokhoz híven augusztus 20-án adták át a
Nyíregyháza Város Díszpolgára címet. Ebben az eszten-
dõben Bakó Levente, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt-
jével kitüntetett Liszt-díjas trombitamûvész, karmester kap-
ta a címet.

– Az én munkásságom Budapesten, nemzetközi szín-
padokon is kiteljesedik, de közel 10 éve a városi fúvósze-
nekart is vezetem. Úgy érzem, nagyon szép és jó munka
folyik ott, amihez nemcsak én, hanem a teljes apparátus
kell. Azt gondolom, hogy ez az õ érdemük is. De ennél a
díjnál abszolút a szívem dobban meg, és természetesen a
büszkeség, de még inkább a boldogság beszél belõlem,
hogy a szülõvárosom nemcsak figyelemmel kíséri a mun-
kákat, hanem elismeri azt és ennyire díjaz engem.

Bakó Levente alapította meg az EWALD Rézfúvós
Együttest, melynek mai napig trombitása és mûvésze-
ti vezetõje. A Nemzeti Kulturális Minisztérium Liszt
Ferenc-díjjal jutalmazta az együttest, Gramofon-, Ju-
nior Prima díjat is kaptak. Bakó Levente bár bejárta a
világot, a szíve mindig hazahúzta Nyíregyházára.
2009-ben kérték fel a Szabolcsi Koncert Fúvószene-
kar mûvészeti vezetõjének, amire õ boldogan igent
mondott.

ÖTEN KAPTAK INCZÉDY GYÖRGY ÉLETMÛDÍJAT

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a magas
színvonalú tevékenységéért, megbecsülése jeléül
Inczédy György Életmûdíjakat is adományozott. Idén
öten vehették át.

Dr. Porkoláb Zoltán a nyíregyházi Jósa András Kór-
házban kezdte meg szakmai tevékenységét, ahol 1968-
ban alakult meg az önálló Urológiai Osztály. Õ rakta le
a gyermekurológiai sebészet alapjait. Országosan elis-
mert szakmai munkája kapcsán hosszú évekig az Uro-
lógiai Szakmai Kollégium tagja volt. 1982-tõl csoport-
vezetõ fõorvos az Urológiai Osztályon. 2006-ban vo-
nult nyugdíjba, de mai napig részt vesz az osztály mun-
kájában, a szakrendelésen.

Gebri József nyugdíjas docens, karnagy és fagott-
mûvész. A kórusmozgalom nyíregyházi megszervezé-
sében, megszerettetésében, népszerûségének növelésé-
ben kiváló eredményeket ért el. Fagottmûvészként pe-
dig, 5-ös zenekarával jó hírét vitte városunknak az or-
szághatárokon túlra is. Emellett magas színvonalon ok-
tatta a zeneiskolai és a középiskolai diákokat, valamint
a fõiskolai hallgatókat. Nyugdíjba vonulását követõen
sem tudott lemondani a hivatásától. Jelenleg is több kó-
rus munkáját szervezi, vezeti.

Maleczki Sándor fiatalon kezdett võfélykedni tirpák
lakodalmakban. 50 éven át, több mint 1000 esküvõn

irányította az eseményeket és szórakoztatta a vendége-
ket. Nyugdíjazását követõen feleségével együtt aktív kö-
zösségi szerepet vállaltak a helyi nyugdíjasklubok éle-
tében. 2011-ben emlékeinek felelevenítése és visszaem-
lékezései nyomán állították össze a Tirpák lakodalmas
hagyományõrzõ rendezvényt Mandabokorban. Õ irá-
nyította azt võfélyként, így ünnepelve 50 éves jubileu-
mát. A Generációk Egyesület énekkarában is aktív sze-
repet vállalt, míg egészsége engedte.

Szénás Imre a ’70-es évek közepétõl a Kálvin téri mû-
helyben alkotta meg a szebbnél szebb kalapokat és di-
vatos sapkákat a betérõ vásárlók legnagyobb örömére.
Õ készítette a különféle sapkákat, alkalmi fejfedõket,
menyasszonyi fátylakat is, ami tovább dicsõítette a Szé-
nás Kalap-Sapka vállalkozás hírnevét. Több mint 50 éve
kerülnek ki kezei közül a nagy gonddal készített, kurió-
zumnak számító alkotások.

Szolanics Elvira országos szinten elismert fazekas,
népi iparmûvész, aki a megyei egyesület elnökségi tag-
jaként is részt vesz az egyesület munkájában. A MAOE
tagság elnyerésével nemcsak a népi, hanem a modern
kerámiakészítésben is kimagasló tevékenységet folytat.
Múzeumi tárgymásolatai megtalálhatóak Baktaló-
rántházán a Dégenfeld-kastélyban, valamint Kisvárdán
a Rétközi Múzeumban.

TÁVOL-KELETI GYÕZELEM A CANTEMUS FESZTIVÁLON
11 ország 22 kórusa vett részt a Nyíregyházán rende-

zett 12. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karveze-
tõi Mesterkurzuson. A Jósa András kórház egyik osztályá-
nak megsegítésére rendezett koncerttel indult, majd a me-
gyejáráson, minõsítõ hangversenyen, folklór esten és záró
gálarendezvényen túl kedd este, a karvezetõi mesterkur-
zus záróhangversenyével ért véget az egyhetes fesztivál.

Két hete még az ujjainkon számoltuk, hányat kell alud-
ni a fesztivál megnyitójáig. Aztán feltûnt egy japán kis-
lány a nyíregyházi piac felé vezetõ úton, egy csoport kó-
rista a belvárosban a Fülöp-szigetekrõl, a zászlórengeteg
a Kodály iskola bejárata fölött. Buszok és tömegek a kör-
úton. Ez már fesztivál volt a javából! Augusztus 15-én, a
nyitó jótékonysági hangversenyen 686 ezer forint gyûlt
össze, amelyet a Jósa András kórház Geriátriai Osztályá-
nak ajánlottak fel a szervezõk. A megyejárás a megyehá-
zán rendezett díszhangversennyel indult. Egy dél-afrikai
egyetemi kórus és egy gyermekkar a Fülöp-szigetekrõl adta
a mûsort. Két impulzív együttes.

AZ EMBEREK AZ UTCÁKON IS ÉNEKELNEK
– Dél-Afrikában a kultúra része az éneklés – nyilatkozta

Martin Berger, a Stellenbosch Egyetemi Énekkar karvezetõje
Dél-Afrikából. – Az emberek énekelnek az utcákon is. Ez nem-
csak egy formális dolog, ez a társadalomban gyökerezik.

Érdekes rezes és bambuszból készült hangszerekkel, tra-
dicionális eszközökkel vonult színpadra a Fülöp-szigetek-
rõl Nyíregyházára érkezett gyermekkar, akik 5 éve a „Vi-
lág Kórusa” címet kapták a Llangolleni Nemzetközi Kó-
rusversenyen. Egy székesegyház kórusaként õk énekelték
a pápalátogatás hivatalos himnuszát.

– Sikerünk titka a zene és az ima elsõdleges hatalma.
Rengeteg gyakorlás és alázat. Minden vasárnap fellépünk
a misén, ami szintén nagy fegyelemre tanítja a kórus tag-
jait. Ez a mi titkunk – fogalmazott Maria Theresa Vizconde-
Roldan karvezetõ, a Hail Mary the Queen Gyermekkar
vezetõje a Fülöp-szigetekrõl.

A minõsítõ koncert egyértelmûen távol-keleti gyõzelem-
mel zárult. A nemzetközi zsûri négy arany és öt ezüst mi-
nõsítést adott ki. Kína, Japán, Dél-Korea dalosai kiválóan
szerepeltek, de az argentin, holland, orosz együttes, vala-
mint Pécel és Kassa kórusa is jó színvonalon teljesített. A
közönség folklór díját Dél-Afrika énekkara, a verseny nagy-
díját, Tóth Sándor szobrászmûvész Kodály-plasztikáját egy
dél-koreai gyermekkar kapta, de ez utóbbira szavaztak a
kurzustagok is. Különdíjat alapított a Kodály Társaság, de

jutalmazták a legjobb Kodály-mû elõadóját, egy kínai egye-
temi énekkart. A szombati Folklór Est nemcsak zenei él-
ményt, de káprázatos látványt is nyújtott a Kossuth téren
az érdeklõdõ városlakóknak, ahol Nyíregyháza polgármes-
tere, dr. Kovács Ferenc is köszöntötte a vendégeket és a
közönséget.

– Mi, nyíregyháziak nagyon büszkék vagyunk a feszti-
válszervezõ Cantemus Kóruscsaládra, és büszkék vagyunk
arra is, hogy ismét otthont adhatunk ennek az európai szin-
ten is jelentõs komolyzenei rendezvénynek.

Augusztus 20-án, közel ezer énekes közremûködésé-
vel, a díjkiosztó gálahangversenyen búcsúztak a fesztivál
résztvevõi. Kedd este a karvezetõi mesterkurzus zárta vég-
érvényesen a Cantemus 2018-as nemzetközi fesztiválprog-
ramját.

Bal szélen dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ és jobbról dr. Kovács Ferenc polgármester társaságában
az elismerésben részesültek csoportja
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NAGYARÁNYÚ ASZFALTOZÁS VÁROSSZERTE

aszfalt kopóréteg, majd ezt követi az útburkolati jelek
festése.

KERÉKPÁRUTAK
A Sóstóhegyi úti kerékpárút építésénél (Korányi F.–Mo-

gyoró utca között) a jelenlegi munkafázisban CKT útbur-
kolat alapot készítenek, s jó ütemben halad a Pazonyi úti
kerékpárút  építése, a jelenlegi munkafázisban a padka
építése zajlik.

BOTTYÁN-FELÚJÍTÁS
A kertvárosi  Bottyán utca felújítása során jelenleg a

Huszár-telep irányából a Derkovits utca irányába jobb
oldalon útszélesítés zajlik, ideiglenes buszmegállóhelye-
ket jelölnek ki. A Derkovits utca Szirom utca közötti sza-
kaszon parkoló és járdaépítés van folyamatban.

LUJZA UTCA
A borbányai Lujza utca teljes felújítása kapcsán ideig-

lenes forgalmi rend lépett életbe: a Lujza utcán csak egy
irányban lehet közlekedni, a behajtás a Kállói út felõl, a
Tünde utca irányába megengedett.

Még számos helyen hajráznak a kivitelezõk, hogy is-
kolakezdésre az út- és járdaépítési munkálatok nagyja be-
fejezõdjön. Ez egyébként a kifejezett kérése a városházi
szakembereknek. De érdemes más nézõpontból is látni
az átmeneti kellemetlenségeket: soha ennyi önkormány-
zati felújítás nem történt egyszerre, s ez a folyamat foly-
tatódik a következõ hónapokban, években...

Szinte valamennyi helyszínen kisebb-nagyobb forga-
lomkorlátozás lassítja a haladást, amiért az önkormány-
zat és a kivitelezõk a lakosság megértését kérik a cél érde-
kében. Az alábbi információk a hét elsõ felébõl származ-
nak, de folyamatosan frissülnek a Városháza Sajtószolgá-
lat munkája nyomán.

JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA

Az Epreskert–Körte utcai és a Sarkantyú  utcai járda (Kos-
suth–Epreskert utca közötti szakaszon) aszfaltozása elké-
szült, kedden  megkezdõdött a Stadion utcai járdák bon-
tása, szegélyezése, várhatóan a jövõ héten ez a szakasz is
aszfaltburkolatot kap. A Deák Ferenc utcában a hét köze-
pén aszfaltozták a járdát, a László utca–Inczédy sor kö-
zött lévõ járdaszakasz felújításánál elõreláthatóan még
lapunk megjelenésekor is zajlik az aszfaltburkolat készí-
tése.

CSALÁD ÉS BOCSKAI

Folyamatban van a Bocskai utca felújítása (Hunyadi
utca–Inczédy sor közötti szakasz), jelenleg a járda és az
út szegélyének bontása, építése zajlik. A Család utcán 
befejezõdött az aszfalt kopóréteg terítése, kedd estétõl
megszûnt az egyirányúsítás, míg a járdaburkolat aszfalt-
felülete 90 százalékban elkészült. Szintén folyamatban
vannak a Törzs utca–4-es fõút keresztezõdésben a jobbra
kanyarodó sáv bõvítési munkálatai.

LASSAN A KOSBORON

A  Körte utca aszfaltozása befejezõdött. A  Kosbor utca 
felújítási munkálatainál is elkészült az aszfalt kiegyenlí-
tõ réteg, de még tart az aknafedlapok szintbe helyezése.
Lapzártánk elõtt azt ígérték, a hétvégére elkészülhet az

BENCZÚR-BESSENYEI TEREK

A Benczúr téren a jelenlegi munkafázisban a szökõkút-
nál mûköveket helyeznek el, és folyamatban van a téren a
növénytelepítés is. A Bessenyei téren  a szegélyek készí-
tésén és a sétányok útalapjának építésén is dolgoznak. A
nagy tömegû burkolóanyag rakodása miatt  idõszakosan
elõfordulhat 15–20 perces forgalomlezárás, erre a célra a
Bessenyei tér körül egy 2,5 méter széles sávot is lezárhat-
nak átmenetileg a forgalom elõl.

SÓSTÓHEGY ÉS -FÜRDÕ

A Templom utcában  folyamatban van a padkaépítés és
a tereprendezés. A Fácán utcai  csomópontban jelenleg
az útszegélyeket építik át. A Krisztina, Anna, Magdolna,
Borbála  és  Vénusz  utcákban  gyors ütemben épül a tér-
kõ burkolatú út alapja, szegélyezéssel. A Vénusz utcában
a napokban megkezdõdött a padkázás. Oroson pedig a
Meggyes utcában  (41. sz. fõút–Varázs utca  között) jelen-
leg már a zöldfelület rendezése zajlik.

A  Körte utca aszfaltozása is befejezõdött
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BÖLCSÕDÉK ÉS ÓVODÁK ÚJULNAK MEG
Nyíregyházán idén hat óvoda és három bölcsõde

komplex felújítása valósul meg – amely egyes intézmé-
nyekben energetikai korszerûsítést is jelent – pályázati
forrásból. Dr. Kovács Ferenc polgármester személye-
sen tekintette meg a munkálatokat az Õzike Bölcsõdé-
ben, majd a Búzaszem Nyugati Óvoda székhelyintéz-
ményében.

Az európai uniós, TOP-os Bölcsõdefejlesztés Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál címû pályá-
zati program kivitelezése már a végéhez közeledik.

A közel 238 millió forintos projekt négy városi intéz-
ményt érint: az örökösföldi Aprajafalva és a Vécsey közi
Õzike, valamint a Stadion utcai Micimackó Bölcsõdében
akadálymentesítés, belsõ ajtók cseréje, helyiségek festé-
se, a fõzõkonyhák felújítása, korszerûsítése, a belsõ tér- és
falburkolatok, valamint a beépített bútorok cseréje törté-
nik meg, továbbá az eszközbeszerzés.

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS

Az Aprajafalva Bölcsõdében energetikai korszerûsítés
is lesz. A huszár-telepi Napsugár Bölcsõdénél a nevelõ-
fejlesztõ munkához és a gyermekek készségeinek fejlesz-
téséhez szükséges játékokat, eszközöket szereznek be.  A
Vécsey közi Õzike Bölcsõdét már felújították, kicserélték
– többek között – a belsõ nyílászárókat, a lambériát és
újrafestették a falakat is, a gondozási egységek korszerû-
sítése pedig még folyamatban van.

ÚJ TORNATERMET KAP

Az óvodák épületét is fejlesztik, van, ahol a helyiségeket
festik, akadálymentesítenek vagy éppen új radiátorokat sze-
relnek fel. A Búza utcai óvoda egy új épületrésszel, tornate-
remmel gazdagodik, ahol a sportpadló letétele és belsõ fes-
tése van hátra. – Mindenütt helyi cégek dolgoznak, a kivite-
lezõk, a tervezõk és a mûszaki ellenõrök folyamatosan egyez-
tetnek a polgármesteri hivatal munkatársaival és az óvodai
vezetõkkel – mondta el a helyszíni szemlén dr. Kovács Fe-
renc polgármester, aki hozzátette, a cél az, hogy szeptem-
berre mind a hat óvoda elkészüljön. Erre pedig reális esély
van, hiszen már csak kisebb munkák vannak hátra.

700 MILLIÓS TÁMOGATÁSBÓL

Az óvodai fejlesztések szintén uniós, TOP-os forrás-
ból, bruttó 700 millió forint támogatásból valósulnak
meg. Az intézmények az óvodai neveléshez, fejlesztés-
hez szükséges játékokat, új berendezéseket is kapnak,
és mindenhol akadálymentesítenek. A munkálatok ha-
marosan befejezõdnek a Búzaszem Nyugati Óvoda
Székhelyintézménynél, városmajori tagintézményénél,
a Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézményénél, a
Kikelet tagintézményénél, a Gyermekek Háza Déli Óvo-
da Székhelyintézményénél, valamint az Eszterlánc Észa-
ki Óvoda Ferenc körúti Telephelyénél is.

(Szerzõ: Horváth Kíra)

REKONSTRUKCIÓS MUNKÁK
A TEMETÕKBEN

Idén is folytatódnak a re-
konstrukciós munkák a nyíregy-
házi temetõkben. Szeptember-
ben az Északi temetõ központi
ravatalozójának szertartástere
mögötti rész karbantartását
végzik el, a borbányai temetõ-
ben pedig megtörténik a rava-
talozó teljes héjazatának cseréje és az
esõvíz-elvezetés. A két beruházás értéke
összesen 17 millió forint.

Róka Zsolt, a megyei temetkezési kft.
ügyvezetõje elmondta, az Északi temetõ-
ben az elmúlt év legnagyobb beruházása
a Pazonyi út felõli kerítés teljes cseréje
volt. Idén ilyen volumenû fejlesztés nem
lesz, de olyan rekonstrukciós munkákat
végeznek, amelyek a temetõlátogatók
komfortérzetét pozitívan befolyásolják.
Szeptemberben az Északi temetõ központi
ravatalozójának szertartástere mögötti
rész karbantartását végzik el, a borbányai
temetõben pedig megtörténik a ravatalo-
zó teljes héjazatának cseréje és az esõ-

víz-elvezetés. A két beruházás
értéke összesen 17 millió forint.
A megyei temetkezési kft. éves
tervek alapján mûködik, amely-
ben az üzembiztonság megte-
remtése az egyik legfontosabb
feladat. Ehhez kapcsolódik a
központi ravatalozóban mûkö-

dõ, immár 60 éves technikai lift, amely-
nek cseréjét még ebben az évben meg
tudják oldani.

KEVESEBB HALÁLOZÁS
Az idei esztendõ elsõ félévében a ko-

rábbi éveknek megfelelõen alakultak a te-
metésszámok, az Északi temetõben eddig
620 szertartás volt, ez 4 százalékkal keve-
sebb, mint 2017-ben volt. A nyári idõszak-
ban sokkal kevesebb a halálozások szá-
ma, és ezt a tapasztalatot a szervezetet
megviselõ kánikulai hetek sem cáfolták
meg. A temetkezési szokásokban egyre
nagyobb teret nyer a hamvasztás, ma már
a temetések kétharmada urnás, és csak egy-
harmad a koporsós búcsúztatás.          (x)
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CSÜNGÕHASÚ MALAC KÓBOROL NYÍREGYHÁZÁN

Ha egy macska elkóborol, sokszor fel sem tûnik, nem
aggódunk érte, és a gazdiknak bizony sok olyan történe-
te lehet, amely szerint többnapos távollét után tért csak
haza kedvence. Az viszont már elképzelhetetlen, hogy
senkinek nem szúr szemet: éppen egy jó pár napos kiruc-
canáson van a vietnami csüngõhasú kismalaca! Pedig ilyen
mégis létezik...

Nem mindennapi városnézõ tekereg ugyanis hetek óta
Nyíregyházán. Egy helyes kis csüngõhasú malacka sétál-
gat a Csemete utca környékén. Hogy hogyan került oda,
egyelõre nem tudni, de az utóbbi napokban már többen is
lencsevégre kapták és a „kis kedvenc” kezd a facebook
sztárja lenni.

FÜRDIK, ESZIK, ALSZIK

A vietnami kismalac, úgy tûnik, megszokott menetrend
szerint éli mindennapjait. Általában hajnali 3 és 4 óra kö-
zött, valamint délután 4 óra után merészkedik ki a közeli
erdõbõl. Ha kedve úgy tartja, a vasúti töltés mentén lege-
lészik, szaladgál, de többen látták már sárban is fürdeni.

A VÁROSGONDNOKNAK IS JELENTETTÉK

Bordás Béla városgondnok mentett már fáról pávát
és macskát Nyíregyházán, de ott volt akkor is, amikor

A VIETNAMI KISMALAC A FACEBOOK SZTÁRJA LETT

kutya miatt elszabadult egy gazdátlan autó. Vietnami
kismalaccal azonban még neki is most van dolga elõ-
ször.

– Több nyíregyházi lakostól is futott már be hozzám
telefonhívás. Õk azzal kerestek meg, hogy a kora reg-
geli órákban, a Csemete utca, illetve a Táncsics utcai

csomópont közelében, az erdõnél, egy vietnami malac
kóborol. Volt, akiben a rémület tört ki, mert annyira meg-
lepõdött a fürge lábú kismalac láttán. Sokan kérdezik
tõlem, hogy miként kerülhetett oda, de egyelõre még
ez számunkra is rejtély.

ÉRDEKES „LÁTNIVALÓ”

A városlakók elmondása szerint az erdõben „él”, ál-
talában csak a kora reggeli és a késõ délutáni órákban
jön ki onnan, amikor már hûvösebb az idõ. Ilyenkor a
vasúti töltés mentén legelészik. Még az arra közlekedõ
motorvonatból is felhívtak már, hogy az ablakból egy
malacot látnak, és ez létezik? Az biztos, hogy egy igen
érdekes „ látnivaló”.

NEM BÁNT SENKIT

– A kismalac a napja jelentõs részét a sûrû erdõben
tölti, ahová ember nemigen tud bemenni, hiszen ilyenkor
a csalán is derékig ér. Kárt nem okozott senkinek sem, ha
az erdõbõl ki is merészkedik, akkor is csak békésen sétál-
gat, legelészik. Bízunk benne, hamarosan feltûnik a gaz-
dájának is, hogy elkocogott otthonról a kedvence – hang-
súlyozta a városgondnok.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: facebook
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   PEZSGÕ ÉLET A MÓRICZ ZSIG
KEZDÕDIK AZ ÚJ SZÍNHÁZI ÉVAD!

A nyári vendégelõadások és fesztiválszereplések, díjak
és sikerek után a Meseautóval nyitott hétvégén a Szabad-
téri Színpad. Ezt az elõadást és további négy nagyszínpadi,
4 kamara- és 3 gyerekdarab bemutatóját ígéri a 2018/19-
es színházi évad nézõinek. Az évadnyitó társulati ülésen
számtalan újdonságról, mûszaki megújulásról és tartalmi
bõvülésrõl számolt be a színház ügyvezetõ igazgatója.

Szatmárnémeti, Pécs, Városmajor, mûszaki felújítás, Sza-
badtéri Színpad, Meseautó, jegyek, bérletek... VIDOR,
Bencs Villa, felújító próba, kõszínházi bemutató, vendég-
játék a József Attilában, és itt már a 2018/2019-es színházi
évad sûrûjében tart a társulat – ahogy a színház ügyvezetõ
igazgatója sorolta a múlt és a jövõ feladatait, illetve terve-
it. Az elõzõ évad után számtalan vendégjáték és fesztivál-
meghívás következett a nyáron. Az új kõszínházi évad
kezdetén 1980 nézõ elõtt a Meseautóval debütált hétvé-
gén a Rózsakert Szabadtéri Színpad. A zenés vígjáték ter-
mészetesen bekerül a kõszínházba is, még szeptember-
ben, a VIDOR Fesztivál elõadásai után. Új intézménnyel,
a Bencs Villával gazdagodik a Móricz Zsigmond Színház.

Ahogy Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügy-
vezetõ igazgatója fogalmazott: – A Bencs Villában legin-
kább irodalmi estek, zenés estek, beszélgetések, idõszaki
kiállítások, illetve egy fix Bencs-kiállítás lesz látható. A
HEMO-ban pedig folyamatosan láthatnak majd a nézõk
egy színházi témájú mozit. Itt különbözõ színházi korokat
fog bemutatni egy-egy rövidebb film, valamint lesz egy
pódium színpad, ami nyáron a kerthelyiségben használ-
ható majd, és a jegyiroda is ide fog költözni. Mindemellett
lesz egy étterem, kávézó és rendezvényterem is. Úgy gon-
dolom, nagyon sok új funkcióval bõvül majd az épület.

13 millió forintért festették át nyáron a nagyszínpadot és a
kamarát, illetve a szervezõirodát is. Korlátot kapott a fõbejá-
rati lépcsõ, megtisztították a nézõtéri párnákat és korrekt szá-
mozással látták el az ülõhelyeket. Megtörtént az épületgépé-
szeti karbantartás, ledfényt kapott a nézõtéri világítógömb és
új táblát a színházi épület bejárata. Az új évadban megnyit-
ják a színházi VIP Szalont, készülnek az új intézmények
beüzemelésére. Új tagokkal bõvül a színház marketing-
csapata, de fiatal mûvészek is érkeznek a társulathoz.

ILLYÉS ÁKOSÉK A BÖRTÖNBEN IS JÁTSZANAK
Szép számú közönségre számíthat Kuthy Patrícia, Illyés

Ákos és Tóth Károly Színházi Esztrád címû mûsora, ame-
lyet büntetés-végrehajtási intézetekben is bemutatnak a
VIDOR Fesztivál alatt.

Az egyebek mellett Morton Mamát, dr. Watsont és a
Fõinkvizítort alakító színészek vidámságot, zenét és nem
utolsósorban a színház élményét „csempészik be” a se-
regszemle idején a komor falak közé.

– A nyíregyházi és a tiszalöki börtön mellett a nagykállói
pszichiátriai szakkórházban is fellépünk – nyilatkozta la-
punknak Illyés Ákos, a Móricz Zsigmond Színház mûvé-
sze. – Nem elõször szerepelünk ezeken a helyeken, hi-
szen tavalyelõtt már készítettünk mûsort a fogvatartottak
számára. Az idén is kabaréjelenetekbõl, operettslágerekbõl
és sanzonokból válogattunk. Ötven-hatvan nézõnk van
egy-egy alkalommal. A parancsnokok meg szokták jegyezni
viccesen, hogy a közönséget õk garantálják. Néhány hó-
napja a nyíregyházi börtönben egy színjátszókört vezetek.
Az ott lakók ritkán találkoznak ilyen rendezvényekkel; jó
nekik játszani.

Mint elmondta, a IV. Nyírségi Limerick Bajnokság dön-
tõjét 31-én, pénteken tartják a MÛvész Stúdióban. Egy
show-mûsor keretében sportmezekbe öltöznek a színé-

szek, Ákos pedig szpíkerként közvetíti a „szellemi mér-
kõzést”. A város különbözõ helyszínein forgatnak, így a
beérkezett limerickek nem csak élõben hangzanak el.
Azt, hogy kik nyernek egyéniben, illetve csapatban, a
nézõk döntik el, sõt kvízekben is megmérettethetik ma-
gukat. A színházi „keretbe” rajta kívül az elmúlt évek-
ben Kuthy Patrícia, Jenei Judit, Nyomtató Enikõ,
Göttinger Pál, Horváth Sebestyén Sándor és Horváth
Viktor került be.

– Nagyon kedveltük a néhány évvel ezelõtti VIDOR-
okon tartott gálamûsorokat, ahol felléptünk, díjakat ad-
tunk át – idézi vissza Ákos. – Volt, amikor a Csárdáski-
rálynõbõl a Te rongyos életet énekeltük hárman: Patrícia
játszotta Stázit, én pedig Tóth Zolkával lekettõzve Bóni
grófot. Nagyszerû élményt jelent számomra mindig a fesz-
tivál, hiszen ilyenkor összefuthatunk az ország különbö-
zõ pontjain élõ kollégákkal, akikkel egyébként alig van
módunk találkozni, s ha a sûrû elfoglaltságaink megen-
gedik, akkor színpadon is láthatjuk õket. Hamarosan kez-
dõdnek a Sherlock Holmes felújító próbái, amit szeptem-
ber 6-án és 8-án ismét játszunk, majd Zsótér Sándor ren-
dezésében nagy erõkkel készülünk a Gyilkosság meghir-
detve címû krimi bemutatójára.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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Illyés Ákos a Sherlock Holmes-ban

– Az önkormányzati támogatás a mûködésben is jelen
van. Azt látom, hogy a színház jól gazdálkodik ezzel a
támogatással, és kilépett szinte már Nyíregyházáról, hi-
szen országos versenyeken vesz részt az elmúlt években,
és ott komoly elismeréseket kap – szólt az évadnyitó társu-
lati ülésen Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc.

NÕTT A MEGVÁSÁROLT BÉRLETEK SZÁMA

A tavalyi hasonló idõszakhoz képest 16 millió forinttal
több, 47 milliós a színház bevétele, jelentõsen nõtt a meg-

vásárolt bérletek száma, pedig a tanév még csak most
indul, csak ezután jelentkeznek az óvodák és az iskolák.
Augusztus 24-én kezdõdik a VIDOR Fesztivál, amelynek
nagy újdonsága, hogy két estén a Kossuth téri nagyszín-
padon láthatnak elõadást a színházból kiszorult nézõk.
Ez lesz a Tiéd a világ! és a Legénybúcsú. Közben folynak
a tavalyi sikerdarabok, a Sherlock Holmes, a Rózsák há-
borúja és a Chicago felújító próbái, hogy az új bemuta-
tók mellett a korábbi kedvencek is a közönség elé kerül-
jenek.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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Új feliratot kapott a színház, ami sötétben is világít
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igényeknek sem felelt meg. Ezért Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata céljául tûzte ki, hogy teljes körûen
felújítja az ország második legnagyobb Szabadtéri Szín-
padát. Ehhez a kormány Modern Városok Programja nyúj-
tott támogatást, 1,1 milliárd forint értékben. 2017. október
10-én kezdõdött meg a kivitelezés, nyárra pedig el is ké-
szültek vele, így hétvégén megtartották a nyitó elõadást,
ezer nézõ elõtt. Az elõadáson részt vett dr. Szabó Tünde,
sportért felelõs államtitkár is, aki kiemelte, nagyon büszke
Nyíregyházára.

MINDENKIT LENYÛGÖZÖTT A FELÚJÍTOTT SZABADTÉRI
A MESEAUTÓVAL NYITOTTA MEG KAPUIT

A kormány Modern Városok Programja keretében 1,1
milliárd forintból újították fel a Szabadtéri Színpadot. A
munkálatok 2017 õszén indultak, most hétvégén pedig
ezer nézõ elõtt – a Meseautó címû darabot mutatták be –
nyitotta meg kapuit.

A Móricz Zsigmond Színház négy nyáron át üzemeltet-
te a Szabadtéri Színpadot közel száz százalékos kihasz-
náltsággal. Közben kiderült, hogy mûszakilag igen lerom-
lott az állapota, a mai kor követelményeinek és a helyi

A SPORT ÉS A KULTÚRA FÕVÁROSA
– Nagyon büszke vagyok a városunkra, és nagyon sok

fejlesztés indul a következõ idõkben is. Nyugodtan lehet
mondani, hogy a kultúra fõvárosa vagyunk, de én, mint
sportért felelõs államtitkár, azt tudom mondani, hogy a sport
fõvárosa is lehetünk. Nemcsak Budapesten, de az ország
egész területén hangsúlyozom mindenkinek, jöjjenek, is-
merjék meg városunkat – tette hozzá dr. Szabó Tünde.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kiemelte,
a fejlesztések ezzel nem érnek véget, a Szabadtéri Színpad
felújítása csak az egyik állomása Nyíregyháza fejlõdésének.

KOMPLEX FEJLESZTÉSI CSOMAG
– A Szabadtéri felújítása egy komplex fejlesztési terv

része. A Vasvári Pál Gimnázium felújítása megvalósult,
jelenleg is folyik a Benczúr és Bessenyei tér rekonstrukci-
ója, jövõre pedig tervezzük a Benczúr téri óvoda és a Jósa
András Múzeum felújítását is – tette hozzá dr. Kovács Fe-
renc polgármester.

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Z. Pintye Zsolt mûsor-
vezetõ és Kirják Róbert ügyvezetõ igazgató a megnyitón

A LEGNAGYOBB PRODUKCIÓKNAK IS

A felújítás során nagyobb lett a színpad és egy moz-
gatható fedést is kapott, így a legnagyobb produkciók-
nak is helyet adhatnak. Az eddigi 846 férõhelyes né-
zõteret 950 fõsre bõvítették, de pótszékekkel akár 999
vendég is megnézheti az elõadásokat. A legmodernebb
és a legkorszerûbb fény- és hangtechnikát szerelték be.
Azt is fontosnak tartották, hogy a park a növénytelepí-
téssel gyorsan visszanyerje a régi hangulatát. Ezért elõ-
nevelt fákat telepítettek. Megújult a rózsakert és a szö-
kõkút, korszerûsítették a büfét és térbútorokat is elhe-
lyeztek. A nyitó elõadásra a jegyek egy nap alatt el-
fogytak, a Meseautót mutatták be elõször a megújult
Szabadtéri Színpadon.

A darab és a felújított Szabadtéri Színpad nagy si-
kert aratott a vendégek között, legközelebb jövõ nyá-
ron várja nézõit a megszépült Rózsakert.

MOND SZÍNHÁZ HÁZA TÁJÁN
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ELKÉPESZTÕ TITKOKAT REJT A SZIVÁRVÁNY
Nyáron magas a hõmérséklet, sokszor van kánikula.

Idõnként hirtelen zivatar támad, de ez gyorsan véget ér.
Az esõ után gyakran lehet szivárványt látni. A jelenség
pedig bizony, különleges titkokat rejt. Dr. Bodnár Zsu-
zsanna, a Sóstói Múzeumfalu néprajzos muzeológusának
írását olvashatják.

A magyar néphagyományban a szivárvány tudományos
magyarázata nem ismert, égitestnek számít ez a termé-
szeti jelenség. Egyféle csík az égen, híd, mennyei kapu.
Határ ég és föld között, amelyen az angyalok és más lé-
nyek közlekednek. Ismertek találós mesék, amelyekben a
szivárvány kendõ, öv, illetve tartóoszlop. A hagyományos
paraszti felfogás szerint a szivárvány az emberi életet be-
folyásoló, természetfeletti erõ, esetleg természetfeletti lé-
nyek lakhelye. A hívõ parasztember körében ismert volt
az a bibliai eredetû elképzelés is, amely szerint a szivár-
vány a béke, az áldás jelképe.

VARÁZSERÕT TULAJDONÍTANAK NEKI

A szivárványhoz több hiedelem is kapcsolódik. A szi-
várvány magyarázatokról sokan már csak hallomásból
tudnak, hinni azonban általában nem hisznek bennük.
Helyes megfigyelés a szivárvánnyal kapcsolatban az, hogy
rendszerint esõzést, fõleg délutáni nyári zivatart követõen
tûnik fel. De ez az ismeret is többnyire hiedelem kereté-
ben jelentkezik, a bibliából ismert elõrejelzésként. Tiszte-

let illeti a szivárványt elsõsorban, mint a vízözön után Is-
tennel kötött szövetség jelét. Isten szemefényeként is em-
legetik. Átmeneti jellegével, égi voltával függ össze, hogy
varázserõt, rendkívüli tulajdonságokat tulajdonítanak a
szivárványnak. Ismert az a képessége, hogy fel tudja szív-
ni az alatta átmenõt – állatot, embert –, de mindenekelõtt
azt tartják róla, hogy vizet szív fel. Ehhez kapcsolódik,

hogy általában vízben lévõnek képzelik el a szivárvány
egyik, vagy mindkét végét. „Egyik vége a patakból szívja
a vizet, másik a kútból.” Közismert hiedelem a szivárvány
bûvös hatásáról, hogy aki átmegy alatta, ellenkezõ nemû-
vé válik. Szatmárban mondták azt is, hogyha átmegy va-
laki alatta, az meghal.

A SÁRGA CSÍK HALÁLT JELENTETT

A szivárvány hét színébõl régen a jövõre és a várható
termésre is következtettek. A színsávok szélességét és ará-
nyát figyelték. A széles zöld csík a jó búzatermést, általá-
ban jó termést, a széles vörös háborút vagy jó bortermést,
a széles sárga csík halált jelentett. Szatmárban a hatszínû
szivárvány a világ végét jelezte. A szivárvány zöld színé-
nek viszont pozitív elõrejelzése volt, ez a katolikus egy-
ház szentségekhez való színtársítására emlékeztet: a zöld
az oltári szentség, az úrvacsora, a remény és a megifjodás
színe. Ugyancsak általános vélekedés, hogy a szivárványt
a jó jelének, a szövetség, Isten és az emberek megbékülé-
sének jelképének tekintik. A néphit szerint „ha két szivár-
vány van az égen, az háborút jelent”.

IDÕJÁRÁST IS JÓSOLTAK

Az idõjárásra vonatkozóan is volt jelentése a szivárvány
színeinek, a széles piros csík szárazságot, a sárga jó idõt,
a zöld meleget jelentett. Általános volt az a tapasztalat,
miszerint a szivárvány az esõ végét, a jó idõ jövetelét je-
lenti. A hiedelem szerint, aki ujjal mutat a szivárványra,
annak baja történik. Érdekesség, hogy a képzetek szerint
az ujjal mutatás tilalma nemcsak Európában, de Ázsiában
is nyomon követhetõ. A „szivárványos” hiedelemanyag
egy részének megváltozott funkcióval, szórakoztató, ne-
velõ célzattal történõ továbbörökítésére a gyermekélet-
ben is találkozunk.

Szivárvány Nyíregyháza felett (Fotó: Facebook)
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JAVÁBAN ZAJLIK A CÍMEK FELÜLVIZSGÁLATA
BEFEJEZÕDIK A NYÍRSZÕLÕSI CÍMFELÜLVIZSGÁLATI HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

XI. RÉSZ
NYÍRSZÕLÕSI UTCÁK

Buji út
Ssz. hrsz. utca hsz.

1 0337/6 Buji 1.
2 0386/10 Buji 2.
3 0337/5 Buji 3.
4 0386/33 Buji 4/A
5 0386/30 Buji 4/B
6 0386/125 Buji 4/C
7 0386/124 Buji 4/D
8 0339/19 Buji 5.
9 0386/8 Buji 6.

10 0339/18 Buji 7.
11 0386/22 Buji 8.
12 0386/40 Buji 8/A
13 0339/17 Buji 9.
14 0386/36 Buji 10.
15 0339/2 Buji 11.
16 0386/35 Buji 12.
17 0386/37 Buji 12/A
18 0350/26 Buji 13.
19 0386/20 Buji 14.
20 0350/25 Buji 15.
21 0386/47 Buji 16.
22 0350/24 Buji 17.
23 0386/46 Buji 18.
24 0350/23 Buji 19.
25 0386/92 Buji 20.
26 0350/22 Buji 21.
27 0386/113 Buji 22.
28 0350/21 Buji 23.
29 0386/112 Buji 24.
30 0350/20 Buji 25.
31 0386/109 Buji 26.
32 0350/19 Buji 27.
33 0379/38 Buji 28.
34 0350/18 Buji 29.
35 0379/37 Buji 30.
36 0350/17 Buji 31.
37 0362/26 Buji 32.
38 0350/16 Buji 33.
39 0362/25 Buji 34.
40 0350/15 Buji 35.
41 0362/24 Buji 36.
42 0350/14 Buji 37.
43 0362/69 Buji 38.
44 0350/12 Buji 39.
45 0362/70 Buji 40.
46 0350/13 Buji 41.
47 0362/53 Buji 42.
48 0350/11 Buji 43.
49 0362/29 Buji 44.
50 0350/10 Buji 45.
51 0362/54 Buji 46.
52 0350/5 Buji 47.
53 0362/116 Buji 48/A

54 362/117 Buji 48/B
55 362/118 Buji 48/C
56 0350/4 Buji 49.
57 0362/15 Buji 50.
58 0350/3 Buji 51.
59 0362/65 Buji 52.
60 0350/2 Buji 53.
61 0362/66 Buji 54.
62 0350/1 Buji 55.
63 0362/67 Buji 56.
64 0348/15 Buji 57.
65 0362/8 Buji 58.
66 0348/13 Buji 59.
67 0362/27 Buji 60.
68 0348/12 Buji 61.
69 0362/6 Buji 62.
70 0348/11 Buji 63.
71 0362/139 Buji 64.
72 0362/138 Buji 66.
73 0348/10 Buji 65.
74 0348/9 Buji 67.
75 0362/47 Buji 68.
76 0348/18 Buji 69.
77 0362/46 Buji 70.
78 0348/19 Buji 71.
79 0362/97 Buji 72.
80 0348/20 Buji 73.
81 0362/94 Buji 74.
82 0348/21 Buji 75.
83 0362/93 Buji 76.
84 0348/22 Buji 77.
85 0362/90 Buji 78.
86 0348/23 Buji 79.
87 0356/8 Buji 80.
88 0348/24 Buji 81.
89 0356/3 Buji 82.
90 0348/25 Buji 83.
91 0355/3 Buji 84.
92 0348/26 Buji 85.
93 0355/4 Buji 86.
94 0348/4 Buji 87.
95 0355/6 Buji 88.
96 0348/27 Buji 89.
97 0353/2 Buji 90.
98 0348/3 Buji 91.
99 0353/1 Buji 92.

100 0348/8 Buji 93.
101 0348/7 Buji 95.
102 0348/28 Buji 97.

Gyöngyike utca
Ssz. hrsz. utca hsz.
1 0331/37 Gyöngyike 1.
2 0331/44 Gyöngyike 2.
3 0331/219 Gyöngyike 3.

4 0331/45 Gyöngyike 4.
5 0331/220 Gyöngyike 5.
6 0331/46 Gyöngyike 6.
7 0331/90 Gyöngyike 7.
8 0331/221 Gyöngyike 8.
9 0331/209 Gyöngyike 10.

10 0331/187 Gyöngyike 12.
11 0331/207 Gyöngyike 14.
12 0331/208 Gyöngyike 16.

Jonathán utca
Ssz. hrsz. utca hsz.
1 16729 Jonathán 1.
2 16841 Jonathán 2.
3 16731/2 Jonathán 3.
4 16840/2 Jonathán 4.
5 16731/1 Jonathán 5.
6 16840/1 Jonathán 6.
7 16776/2 Jonathán 7.
8 16839/4 Jonathán 8.
9 16776/1 Jonathán 9.

10 16839/3 Jonathán 10.
11 0343/4 Jonathán 11.
12 16839/2 Jonathán 12.
13 0343/7 Jonathán 13.
14 16838 Jonathán 14.
15 0342/5 Jonathán 15.
16 16778 Jonathán 16.
17 0345/2 Jonathán 18.
18 1343/6 Jonathán 19.
19 0345/50 Jonathán 20.
20 0343/2 Jonathán 21.
21 0345/52 Jonathán 22.
22 0343/25 Jonathán 23.
23 0345/53 Jonathán 24.
24 0350/1 Jonathán 25.
25 0346/9 Jonathán 26.
26 0346/10 Jonathán 28.
27 0346/15 Jonathán 30.
28 0346/11 Jonathán 32.
29 0346/12 Jonathán 34.
30 0346/14 Jonathán 36.
31 0348/6 Jonathán 38.
32 0348/15 Jonathán 40.

Katáng utca
Ssz. hrsz. utca hsz.
1 0325/86 Katáng 1.
2 0325/149 Katáng 2.
3 0325/87 Katáng 3.
4 0325/148 Katáng 4.
5 0325/580 Katáng 5.
6 0325/404 Katáng 6.

7 0325/581 Katáng 7.
8 0325/577 Katáng 6/A
9 0325/693 Katáng 9.

10 0325/334 Katáng 8.
11 0325/318 Katáng 11.
12 0325/573 Katáng 8/A
13 0325/156 Katáng 13.
14 0325/572 Katáng 10.
15 0325/513 Katáng 12.
16 0325/514 Katáng 14.
17 0325/602 Katáng 16.
18 0325/601 Katáng 18.

Kökörcsin utca
Ssz. hrsz. utca hsz.
1 0321/51 Kökörcsin 1.
2 0321/193 Kökörcsin 2.
3 0321/52 Kökörcsin 3.
4 0321/161 Kökörcsin 4.
5 0321/53 Kökörcsin 5.
6 0321/244 Kökörcsin 6.
7 0321/54 Kökörcsin 7.
8 0321/245 Kökörcsin 8.
9 0321/252 Kökörcsin 9.

10 0321/248 Kökörcsin 10.
11 0321/251 Kökörcsin 11.
12 0321/249 Kökörcsin 12.
13 0321/56 Kökörcsin 13.
14 3216139 Kökörcsin 14.
15 0321/137 Kökörcsin 16.

Rizling utca
Ssz. hrsz. utca hsz.
1 16838 Rizling 1.
2 16778 Rizling 2.
3 16839/1 Rizling 3.
4 16779 Rizling 4.
5 16836/1 Rizling 5.
6 16780 Rizling 6.
7 16835/1 Rizling 7.
8 16781 Rizling 8.
9 16834/1 Rizling 9.

10 16782 Rizling 10.
11 16832/2 Rizling 11.
12 16783 Rizling 12.
13 16831 Rizling 13.
14 16828/5 Rizling 13/A
15 16784 Rizling 14.
16 16827 Rizling 15.
17 16828/3 Rizling 15/A
18 0345/3 Rizling 16.
19 0345/4 Rizling 16/A
20 16824 Rizling 17.

21 0345/56 Rizling 18.
22 0345/57 Rizling 18/A
23 0345/8 Rizling 22.
24 16823 Rizling 19.
25 16820 Rizling 19/A
26 0345/9 Rizling 24.
27 0345/37 Rizling 26.
28 16819 Rizling 21.
29 0345/40 Rizling 28.
30 16816 Rizling 23.
31 0345/46 Rizling 30.
32 16815 Rizling 25.
33 0345/47 Rizling 32.
34 16813/3 Rizling 27.
35 0345/14 Rizling 32/A
36 16812/1 Rizling 29.
37 0345/15 Rizling 34.
38 16810/1 Rizling 31.
39 0345/16 Rizling 36.
40 16809/1 Rizling 33.
41 16808/1 Rizling 35.
42 16807/1 Rizling 37.
43 0345/17 Rizling 38.
44 16807/1 Rizling 37/A
45 0345/18 Rizling 40.
46 0345/19 Rizling 40/A
47 16805 Rizling 39.
48 0345/20 Rizling 42.
49 16804 Rizling 39/A
50 0345/21 Rizling 42/A
51 0345/22 Rizling 42/B
52 16801 Rizling 41.
53 0345/23 Rizling 44.
54 16800 Rizling 43.
55 16798/2 Rizling 43/A
56 0345/24 Rizling 46.
57 16797 Rizling 45.
58 0345/25 Rizling 48.
59 16794/1 Rizling 47.
60 0345/26 Rizling 50.
61 16793 Rizling 49.
62 16792 Rizling 51.
63 16791 Rizling 53.
64 0345/27 Rizling 52.
65 16789/2 Rizling 55.
66 0345/49 Rizling 54.
67 0345/48 Rizling 54/A
68 0345/43 Rizling 54/B
69 16790 Rizling 57.
70 0345/29 Rizling 56.
71 0345/30 Rizling 58.
72 16787 Rizling 59.
73 0345/31 Rizling 60.
74 0345/44 Rizling 62.
75 0345/33 Rizling 64.
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KEZDÕDIK! MÁTÓL VIDOROG NYÍREGYHÁZA
2018. augusztus 24. – szeptember 1. között immáron 17. alkalommal ad otthont Nyíregyháza Közép-Európa egyik
legnagyobb ingyenes kulturális rendezvényének, a Vidámság és Derû Országos seregszemléjének, azaz a VIDOR
Fesztiválnak. Mától a város több pontján hazai és nemzetközi sztárok szabadtéri koncertjei, bábelõadások, élõszob-
rok, mutatványosok, karikaturisták, valamint artisták szórakoztatják az érdeklõdõket. Lapunk legutóbbi számában
már bemutattuk Önöknek az elsõ három nap programjait, most pedig jöjjön a következõ hat napé. A VIDOR Feszti-
válról készült szöveges, valamint képes beszámolóinkat megtekinthetik majd a Nyíregyházi Naplóban, valamint a
www.nyiregyhaza.hu weboldalon is. Érdemes minket követni. Még részletesebben: vidor.eu.

Augusztus 27.

Országzászló tér 16.00–18.30 Double Heart
Hõsök tere 15.30–16.00 Vidám manók
VIDOR kert 16.00–18.30 Beat 432
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok  

16.00–17.30 Milord Duo Brilliante
Kossuth téri szökõkút16.00–18.00 Buborékshow
Kossuth téri szökõkút18.00 Duotrixx: Gólyalábasok
VIDOR falu 16.00–18.30 Lonczkor András
Házasságkötõ terem elõtt

16.00 Varázs Tamás
Házasságkötõ terem elõtt

17.00 Csocsó bohóc
Városháza elõtt 16.00 Csocsó bohóc
Városháza elõtt 16.30 Duotrixx
Városháza elõtt 17.00 Varázs Tamás
Hõsök tere 10.00, 16.00 Bábszínház – Mátyás mondák:

Az igazmondó juhász
Bencs Villa 17.00 A szerelem margójára
Kossuth tér – Kisszínpad

17.30 Zoord
Krúdy Kamara 18.00 Piszkosak
VMKK 18.00 DUMAAKTUÁL
Nagyszínpad 19.00 A hattyú
Kossuth tér – Nagyszínpad

19.00 Karmapirin
Kossuth tér – Nagyszínpad

20.30 Sugarloaf
Kossuth tér – Kisszínpad ledfal

22.00 Lajkó – Cigány az ûrben
Krúdy Kamara 22.00 Piszkosak

Augusztus 28.

Országzászló tér 16.00–18.30 BEAT 432 |
No Dress Code Acoustic

Hõsök tere 15.30–16.00 Vidám manók
VIDOR kert 16.00–18.30 Marmunsk
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok  

16.00–17.30 Ukulele Trio
Szabolcs Fúvószenekar

Kossuth téri szökõkút 16.00–18.00 Buborékshow
Kossuth téri szökõkút 18.00 Duotrixx: Gólyalábasok
VIDOR falu 16.00–18.30 Lonczkor András
Házasságkötõ terem elõtt

16.00 Csocsó bohóc
Házasságkötõ terem elõtt

17.00 Barlai
Városháza elõtt 16.00 Varázs Tamás
Városháza elõtt 16.30 Duotrixx
Városháza elõtt 17.00 Csocsó bohóc
Hõsök tere 10.00, 16.00 Bábszínház – Mátyás mondák:

Egyszer volt Budán kutyavásár
Római Katolikus Társszékesegyház

16.30 Orgonakoncert
Bencs Villa 17.00 A nyíri részeg
Kossuth tér – Kisszínpad

17.30 Cimbalom Brothers
Krúdy Kamara 18.00 „Emberi hang...”
VMKK 18.00 Hadházi László önálló estje
Nagyszínpad 19.00 Az oroszlán télen
Kossuth tér – Nagyszínpad

19.00 Góbé
Kossuth tér – Nagyszínpad

20.30 Ferenczi Gyuri
Krúdy Kamara 22.00 „Emberi hang...”
Kossuth tér – Kisszínpad ledfal

22.00 Kincsem

Augusztus 29.

Országzászló tér 16.00–18.30 Artézis | LK Beat
Hõsök tere 15.30–16.00 Vidám manók
VIDOR kert 16.00–18.30 Szívtiproll
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok  

16.00–17.30 Ibrányi Zeneiskola
Dimenzió Nõi Kar

Kossuth téri szökõkút 16.00–18.00 Buborékshow
Kossuth téri szökõkút 18.00 Duotrixx: Gólyalábasok
VIDOR falu 16.00–18.30 Gyertyán Balázs
Házasságkötõ terem elõtt

16.00 Csocsó bohóc
Házasságkötõ terem elõtt

17.00 Rike
Városháza elõtt 16.00 Rike
Városháza elõtt 16.30 Duotrixx
Városháza elõtt 17.00 Csocsó bohóc
MUSTÁRHÁZ Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

10.00 Gyermek táncház ovisoknak
Hõsök tere 10.00 Bábszínház – Gyurka citerája
Bencs Villa 17.00 Köztünk élnek
Kossuth tér – Kisszínpad

17.30 Canarro
Krúdy Kamara 18.00 Garázsbanda
Zsinagóga 18.00 JIDDIS LÉLEK A zsidó

zene gyöngyszemei
VMKK 18.00 Mogács Dániel önálló estje
Kossuth tér – Nagyszínpad

19.00 Legénybúcsú
Nagyszínpad 19.00 Volpone
Krúdy Kamara 22.00 Garázsbanda
Kossuth tér – Kisszínpad ledfal

22.00 Pappa Pia

Augusztus 30.

Országzászló tér 16.00–18.30 Make Some Noise |
Polip Acoustic

Hõsök tere 15.30–16.00 Vidám manók
Belváros 18.00 Duotrixx – Gólyalábasok
VIDOR kert 16.00–18.30 Make Some Noise
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok

16.00–17.30 Zboray Károly Citrom Band
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok

17.30 BMX
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok  

18.30 BMX
Kossuth téri szökõkút 16.00–18.00 Buborékshow
Kossuth téri szökõkút 18.00 Kokszi
VIDOR falu 16.00–18.30 Gyertyán Balázs
Házasságkötõ terem elõtt

16.00 Kokszi
Házasságkötõ terem elõtt

17.00 Hullahopp
Házasságkötõ terem elõtt

17.30 Rike
Városháza elõtt 16.00 Hullahopp
Városháza elõtt 16.30 Rike
Városháza elõtt 17.00 Duotrixx
MUSTÁRHÁZ Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

10.00 Gyermek táncház ovisoknak
Hõsök tere 10.00 Bábszínház – Babszem Jankó
Bencs Villa 17.00 Összeomlások: Ideg meg egyéb,

avagy az ideg vonalban van
Kossuth tér – Kisszínpad

17.30 Duo Montanaro
Krúdy Kamara 18.00 Majdnem 20
Nagyszínpad 19.00 Játék a kastélyban
Kossuth tér – Nagyszínpad

19.00 Aurevoir
Kossuth tér – Nagyszínpad

20.30 Paso
Kossuth tér – Kisszínpad

22.00 Tibi a hegyrõl
Krúdy Kamara 22.15 Majdnem 20

Augusztus 31.

Országzászló tér 16.00–18.30 Jazz Mad Band |
Szüret utcza

Hõsök tere 15.30–16.00 Vidám manók
Belváros 18.00 Duotrixx – Gólyalábasok
VIDOR kert 16.00–18.30 Tram Bull’n
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok  

16.00–17.30 Andersen Duo
Nagyhalászi Zeneiskola

Kossuth tér–Dózsa György utca sarok  
17.30 BMX

Kossuth tér–Dózsa György utca sarok
18.30 BMX

Kossuth téri szökõkút 16.00–18.00 Buborékshow
Kossuth téri szökõkút 18.00 Hullahopp
VIDOR falu 16.00–18.30 Gyertyán Balázs
Házasságkötõ terem elõtt

16.00 Hullahopp
Házasságkötõ terem elõtt

17.00 Rike – Bálint
Házasságkötõ terem elõtt

17.30 Kokszi
Városháza elõtt 16.00 Rike – Bálint
Városháza elõtt 16.30 Kokszi
Városháza elõtt 17.00 Duotrixx
Hõsök tere 16.00 Bábszínház – Együgyû Mihók
Kossuth tér – Kisszínpad

17.30 Nadara
MÛvész Stúdió 18.00 A IV. Nyírségi Limerick

bajnokság döntõje
Krúdy Kamara 18.00 Kivettem a fejembõl egy gömböt
Kossuth tér – Nagyszínpad

19.00 Mokoomba
Nagyszínpad 19.00 Az üvegcipõ
Kossuth tér – Nagyszínpad

20.30 Caramel
Kossuth tér – Kisszínpad

22.00 Bekvart
Krúdy Kamara 22.00 Kivettem a fejembõl egy gömböt

Szeptember 1.

Országzászló tér 16.00–18.30 No Dress Code Acoustic |
Zenith utcza

Belváros 18.00 Duotrixx – Gólyalábasok
VIDOR kert 16.00–18.30 No Cnt’ROLL
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok  

16.00–17.30 Vivaldi Zeneiskola
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok  

17.30 BMX
Kossuth tér–Dózsa György utca sarok  

18.30 BMX
Kossuth téri szökõkút 16.00–17.30 Buborékshow
Kossuth téri szökõkút 17.30 Kokszi
Kossuth téri szökõkút 18.00 Rike – Bálint
Kossuth téri szökõkút 18.30 Langaléta garabonciások:

Vásári tréfák
Városháza elõtt 16.00 Kokszi
Városháza elõtt 16.30 Rike – Bálint
Városháza elõtt 17.00 Duotrixx
MÛvész Stúdió 17.00 Mûvészasztal Háy Jánossal
Krúdy Kamara 17.00 Bankhitel
Kossuth tér – Kisszínpad

17.30 LA PECHE
Kossuth tér 18.30 A langaléta garabonciások tréfái
Nagyszínpad 19.00 Legyen a feleségem!
Kossuth tér – Nagyszínpad

19.00 Tompos Kátya
Kossuth tér – Nagyszínpad

20.30 Mahala Rai Banda
Kossuth tér – Kisszínpad

22.00 Pink Mojos
Krúdy Kamara 22.00 Bankhitel

Mahala Rai
Banda



HIRDETÉS

2018. AUGUSZTUS 24. 13



SPORT

2018. AUGUSZTUS 24.14

DÖNTETLEN A CEGLÉD ELLEN
Második idegenbeli mérkõzését vívta

vasárnap a bajnokságban a Nyíregyháza
Spartacus, a csapat a Cegléd ellen lépett
pályára Tiszakécskén. Bár a mieink végig
fölényben játszottak, de a gyõztes talála-
tot nem sikerült megszerezniük, gólnélküli
döntetlen lett a meccs végeredménye.

Bozsik József, a Nyíregyháza Spartacus
vezetõedzõje szerkesztõségünk kérdésére
elmondta, a legutóbbi mosonmagyaróvári
meccshez hasonlóan most is jól játszott a
csapat.

– Az ellenfélnek egy helyzetet sem en-
gedélyeztünk, ami azt jelenti, hogy a vé-
dekezés a 4. fordulóra stabil lett. Ezen az
úton kell tovább mennünk, és akkor meg-
jönnek majd a gólok is.

A Szpari legközelebb vasárnap 19:00
órától lép pályára a Zalaegerszeg TE FC
ellen. Aki kíváncsi arra, hogy sikerül-e
javítani labdarúgóinknak az eddigi egy
gyõzelem, két döntetlen, egy vereség
mérlegen, megnézheti felvételrõl is a
mérkõzést a Nyíregyházi Televízióban,
hétfõn este 20:30-tól.

BRONZÉRMESEK A TENISZ
CENTRUM NÖVENDÉKEI

Idén Budapest adott otthont az 5BM
Develog Consulting Korosztályos Orszá-
gos Bajnokságnak augusztus 6–19. között,
amelyen a MARSO Tenisz Centrum növen-
dékei is részt vettek.

A korosztályos országos bajnokságon az
egyéni és a páros versenyeken kívül csa-
patbajnokságot is rendeznek. Az egyéni
versenyszámokban a korosztályos ranglis-
ta alapján a legjobb 48 helyezett indulhat,
és a bajnokság rangját különösen az mu-
tatja, hogy a legjobb teniszezõk is képvise-

lik magukat. A csapatversenyre a Korosz-
tályos Vidék és Budapest Bajnokságon le-
hetett kvalifikációt szerezni, itt minden kor-
osztály legjobb 4-4 csapata indulhatott.

NÉGY CSAPATTAL SZEREPELTEK

A MARSO Tenisz Centrum növendékei
három korosztályban négy csapattal sze-
repeltek és kiválóan helytálltak, a legjobb
eredményt a lány 16 éves csapat érte el,
akik a bronzérmet is elhozták.



PROGRAMOK

2018. AUGUSZTUS 24. 15

PROGRAMOK

PROGRAMDÖMPING A VMKK-BAN!
Nincs megállás, mint ahogyan megszokhatták, a Váci

Mihály Kulturális Központ egész évben kínál programo-
kat az érdeklõdõknek. Az év hátralévõ részében is lesz-
nek még koncertek, kiállítások és színházi elõadások,
méghozzá nem is akármennyi. Íme, egy kis programkós-
toló:

SZEPTEMBER

– Augusztus 25. – október 6.
Nyíregyháza MJV 2017. évi képzõmûvészeti ösztön-

díjasainak kiállítása. Helyszín: Pál Gyula Terem.
– Szeptember 1-2.
Nemzetközi Ásványbörze. Helyszín: VMKK.
– Szeptember 6. – október 6.
Piti Zsuzsanna festõmûvész és Boros Miklós János szob-

rász kiállítása. Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria.
– Szeptember 25.
Dr. Csernus Imre „Egy életed van!” címû motivációs

elõadása. Helyszín: VMKK.

– Október 5. 18.00
Csík Zenekar koncert. Helyszín: VMKK.
– Október 7. 10.00–13.00
Média és Zene börze. Helyszín: VMKK.
– Október 10.
Babakiállítás. Megtekinthetõ: október 18-áig. Hely-

szín: VMKK.
– Október 12.
Dumaszínház. Helyszín: VMKK.
– Október 15.
Kis herceg gyermekszínház. Helyszín: VMKK.
– Október 16. 18.00
A Veres1 Színház Ne most drágám címû elõadása.

Helyszín: VMKK.
– Október 18.
Buhály József festõmûvész kiállítása. Megtekinthetõ:

december 31-éig a Nyíregyházi Városi Galériában és a
Pál Gyula Teremben.

– Október 20. 11.00 és 15.00
CsiriBiri duplakoncert. Halász Judit elõadása gyere-

keknek és felnõtteknek. Helyszín: VMKK.
– Október 25.
Az év természetfotósa kiállítás. Megtekinthetõ: no-

vember 25-éig a VMKK-ban.
– Október 27. 9.00
LIKE 4 Válogató verseny. Lépj a reflektorfénybe! Hely-

szín: VMKK.

OKTÓBER

– Újraindulnak a Kelet-Magyarországi Szépkorúak
Akadémiájának ismeretterjesztõ elõadásai.

– A gyerekek körében népszerû Vasárnapi matinék
is elkezdõdnek. Minden vasárnap 11 órától várják az
érdeklõdõket!

– Október 1.
Csipke- és beregi szõttes kiállítás. Megtekinthetõ: ok-

tóber 19-éig. Helyszín: VMKK.
– Október 1.
Idõsek világnapja. Helyszín: VMKK.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: augusztus 25-én 9.30–12.30: Mesefi-
gura készítése CD-bõl. 28-án 14.00–16.00: PET-palackból
virágok készítése. 30-án 14.00–16.00: Napraforgó készí-
tése CD-re.

BÁTOR KISKACSÁK. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: augusztus 25-én 16.00: Bátor kiskacsák. 26-án 10.00:
Vitéz László és Dr. Faust. Helyszín: Korzó Bevásárlóköz-
pont, B épület II. emelet.

VIDOR DUMASZÍNHÁZ. Augusztus 26-án 18.00: Ko-
vács András Péter önálló estje. 27-én 18.00: Dumaaktuál
– Hadházi László, Litkai Gergely, Lovász László, Ceglédi
Zoltán. 28-án 18.00: Hadházi László önálló estje. 29-én
18.00: Mogács Dániel önálló estje. Helyszín: Váci Mihály
Kulturális Központ.

HELYTÖRTÉNETI DÉLUTÁN. Az MNL Sz-Sz-B Megyei
Levéltára és az Sz-Sz-B Megyei Honismereti Egyesület
várja az érdeklõdõket augusztus 27-én 14.00 órára Hely-
történeti délutánjára a levéltár kutatótermébe (Nyíregy-
háza, Széchenyi u. 4.). Köszöntõt mond: dr. Szabó Géza,
az egyesület elnöke. Elõadók: dr. habil. Láczay Magdolna
(Debreceni Egyetem): A magyar oktatásügy paradigmái
Mária Teréziától napjainkig; dr. Szilágyi László (Zrínyi Ilona
Gimnázium): Genius loci – a hely szelleme most itthon.
Egy történészi szemléletmód pedagógiai hasznosítási le-
hetõségei. Moderátor: Kujbusné dr. Mecsei Éva levéltár-
igazgató.

HATVANY ESSZENCIA. Hatvany Viktória festõmûvész
Esszencia címû kiállítása látható a Váci Mihály Kulturális
Központban. Megtekinthetõ: augusztus 30-áig. A belépés
díjtalan!

– December 14. 18.00
Dolhai Attila–Janza Kata adventi koncert. Helyszín:

VMKK.
– December 27. 18.00
Operett-musical gála. Fõszerepben: Egyházi Géza,

Teremi Trixi, Sáfár Mónika, Csengeri Attila. Helyszín:
VMKK.

A szervezõk a mûsorváltozás jogát fenntartják!

NOVEMBER

– Színházi elõadásaik a Zenthe Ferenc Színház Füg-
gönyt fel címû színdarabjával folytatódnak.

– November 4.
Érmekiállítás. Helyszín: VMKK.
– November 10.
Szabó Sándor nótaest. Helyszín: VMKK.
– November 15.
Bödõcs Tibor önálló estje. Helyszín: VMKK.
– November 30.
Ladányi Attiláné foltvarró és dr. Rózsás Judit üveg-

festõ kiállítása. Megtekinthetõ: december 31-éig a
VMKK-ban.

DECEMBER

– December 8.
LIKE 4 Döntõ. Lépj a reflektorfénybe! Helyszín:

VMKK.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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NYÍRVÍZ-PALOTA
A Nyírvíz Szabályozó Társulat 1879-ben alakult meg

Nyíregyházán azzal a céllal, hogy a Nyírség kártékony
vizeit lecsapolja, illetve egy fõcsatorna építésével elve-
zesse. A társulat kezdetben a Kállói (ma Szent István)
utcán bérelt helyiséget, majd a Luther utcában, a volt
Községi Polgári Leányiskola szomszédságában épített
székházat. Dr. Mezõssy Béla elnök 1911 februárjában
indítványozta egy választmányi ülésen, hogy a társulat
vegye meg a várostól a Széchenyi téri (ma Országzász-
ló) sarki épületet, amely polgármesteri lakásul szolgált,
és ott építsen fel egy bérházat. Cserébe jelenlegi épüle-
tét átengedi a városnak, hogy az a polgári leányiskolá-
ját tudja bõvíteni. A tervbõl valóság lett, amelynek szer-
zõdését a városi képviselõ-testület júniusi ülésén jóvá is
hagyta.

A székház tervezésére kiírt pályázatok közül a vá-
lasztmány Papp Gyula és Szabolcs Ferenc fõvárosi épí-
tészek terveit ítélte – kisebb módosításokkal – megvaló-
sításra méltónak, míg a kivitelezéssel a legjobb ajánla-
tot adó Adorján János helyi építõmestert, „mint igazi,
vérbeli szakembert” bízták meg. A munkálatokhoz 1913
februárjában kezdtek hozzá és a következõ év májusá-
ban már birtokba is vették. Az építési költségekre ere-
detileg 450 ezer koronát szántak, azonban a felmerült
pótmunkák és egyéb igények (pl. díszüveges munkák
az épület homlokzatán) kivitelezésével az építkezés 716
ezer, míg a beruházás összes kiadása 798 ezer koroná-
ba került.

Jogosan állapították meg, hogy a felépült „székház
díszére válik Nyíregyháza városának és annak legelsõ,
minden modern kényelemmel ellátott épülete”. A föld-
szinten üzleteket, míg az emeleteken bérlakásokat és a
társulat hivatali helyiségeit alakították ki. Központi por-
szívórendszert, személy- és teherfelvonót, házi vízve-
zetéket, központi fûtést és biológiai szennyvíztisztítást
is alkalmaztak. A kupoláját rétisas díszítette, amelyet az
1950-es években turulnak hittek és eltávolítottak. Az
épület külsõ felújításakor, 2010-ben egy új rétisas, Len-
gyel Tibor alkotása „szállt vissza” a kupolára.


