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CSÚCSTECHNOLÓGIA.
27 millió forintért
szerzett be a város
3D-s fogászati képal-
kotásra képes CT
berendezést.

HELYZETJELENTÉS.
Csokorba szedtük,
melyik út, járdaszakasz
készült el, és hol szá-
míthatunk még forga-
lomkorlátozásokra.

ÁTADTÁK AZ ÚJ PARKOLÓHÁZAT A KÓRHÁZBAN

Átadták a parkolóházat a Jósa András Oktatókórház-
ban. Az 5050 négyzetméterû, kétszintes, 361 gépjármû
befogadására alkalmas építmény közel 600 millió forint-
ból valósult meg. A dolgozók és a kórházba autóval érke-
zõk szeptember 3-ától használhatják.

– Itt még hatalmas gödrök voltak a 2010-es évek ele-
jén, amikor elindult a Tömbkórház Projekt – emlékezett
vissza dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.
Volt, amikor már úgy tûnt, nem valósul meg, de akkori
kormányzati segítséggel és helyi emberek közbenjárásá-
val végül elindulhatott a Tömbkórház Projekt. A parkoló-
ház a Tömbkórház csatlakozásaként, annak utolsó eleme-
ként valósult most meg.

AZ ELSÕ FÉL ÓRA INGYENES
A parkolóház díja óránként 400 forintba kerül, a belsõ

udvaron a parkolás ennél jóval költségesebb. Az elsõ fél
óra mindkét helyszínen ingyenes, illetve a mozgáskorlá-
tozott kártyával rendelkezõk is térítésmentesen vehetik
igénybe.

– Most már a kórházon belül 500 parkolóhely áll ren-
delkezésre, a kórház mellett pedig 192, amit az önkor-
mányzat mûködtet. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon
jó szám, bármely megyeszékhelyi vagy fõvárosi kórház-
zal összevetve. Az új parkolóház megépülésével egy na-
gyon régi, több évtizedes problémát sikerült megoldanunk
– hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

TOVÁBBI ÉPÜLETEK ÚJULHATNAK MEG
A fejlesztések továbbra sem állnak meg a kórházban,

dr. Gondos Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
pont fõigazgatója kiemelte, a még hiányzó felújításokra
különös gondot fognak fordítani.

– A régi sebészeti tömb felújítása kimaradt a Tömbkór-
ház fejlesztési projektbõl, ezt az elkövetkezendõ idõszak-
ban be kell terveznünk az SZTK épületével együtt. Így lesz
kerek egész ez a kórház.

A parkolóházat szeptember 3-ától vehetik birtokba a
dolgozók és a kórházba gépjármûvel érkezõk. A parkoló-
házban 10 tolókocsi is helyet kap, a mozgásukban korlá-
tozott betegek részére, ezt a Városbál bevételébõl szerez-
te be az intézmény.

ILYEN LESZ A 2018/2019-ES TANÉV

Még pár nap és hivatalosan is véget ér a nyári szünet, megkezdõdik az iskola.
Szeptember 3-ától 2019. június 14-éig 181 napot kell kibírniuk a diákoknak, hogy
újból beköszöntsön a vakáció. Persze, addig is megszakítja majd néhány szünet a
tanévet. Az  õszi szünet elõtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek) lesz, a
szünet utáni elsõ tanítási nap pedig 2018. november 5. (hétfõ). A téli szünet elõtti
utolsó tanítási nap 2018. december 21-ére esik (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási
nap pedig 2019. január 3-ára (csütörtök). A tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási nap
2019. április 17. (szerda) lesz, és majd csak április 24-én, szerdán kell legközelebb
iskolába menni. A tanítási év elsõ féléve 2019. január 25-éig tart, a második féléve
pedig június 14-éig.

Fotó: Szarka Lajos

Az ünnepélyes átadáson Román István megyei kormány-
megbízott, dr. Suba László, az ÁEK észak-alföldi térségi
igazgatója, dr. Adorján Gusztáv, a kórház fõigazgatója,

dr. Gondos Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ fõigazgatója, dr. Kovács Ferenc polgármester és

dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési képviselõ
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VESEBETEGEK TALÁLKOZÓJA
A Vesebetegek Megyei Egyesülete jó

kapcsolatot ápol az ország több vese-
beteg egyesületével, ezért találkozót
szerveztek Nyíregyházára. Több mint
160 fõ részvételével egy kellemes na-
pot töltöttek együtt a Sóstói Múzeum-
faluban.

CÉLZOTT ELLENÕRZÉS
A Kert utca környékén a rendõrök az

éjszakai ellenõrzés alkalmával 11 jár-
mûvezetõvel szemben kezdeményez-
tek közigazgatási hatósági eljárást se-
bességtúllépés miatt, egyéb közlekedési
szabálysértés elkövetése miatt pedig 5
esetben szabtak ki helyszíni bírságot.

SZÍNPADON A MACBETH
A 2018/19-es évad elsõ olvasópró-

báját tartották a Móricz Zsigmond
Színházban. A tavaly Don Carlosban
szereplõ Horváth Illés egy Shakes-
peare-drámát, a Macbeth-et állítja
színpadra a Krúdy Kamarában. Az elõ-
adás bemutatója október 19-én lesz.

ÜZEMIRÁNYÍTÁS
Projektnyitót tartottak a Felsõ-Tisza-

vidéki Vízügyi Igazgatóság tanácster-
mében. A Széchenyi 2020 program
részeként 2,5 millió forint európai uni-
ós támogatásból valósul meg közel
másfél millió ember árvíz elleni biz-
tonságának növelése.

ÖSZTÖNDÍJAS KIÁLLÍTÁS
Újabb kiállításnak ad otthont a Pál

Gyula Terem, ahol szombaton nyílt
meg Nyíregyháza 2017-es képzõmû-
vészeti ösztöndíjasainak bemutatkozó
kiállítása. Aranyász Zita grafikusmû-
vész és Huszthy Edit képzõmûvész tár-
lata október 6-áig tekinthetõ meg.

VIDORON A SPORTCENTRUM
A Nyíregyházi Sportcentrum egész

hétre kitelepült a Kossuth térre. Ked-
den a Fatum-Nyíregyháza röplabda-
együttesének teljes kerete, szerdán
délután pedig a Blue Sharks kosárlab-
dacsapata népszerûsítette saját sport-
ágát.

ALMA-ÜGY
Elkezdõdött az ipari alma beszállí-

tása a vajai Döhler Vaja Kft. feldolgo-
zóüzemébe, miután az almatermesz-
tõk megállapodtak a társasággal a
léalma kilónkénti 20 forintos felvásár-
lási áráról. A többi feldolgozóval azon-
ban még nincs egyezség.

SZOROS MECCS
Szoros meccs a világ egyik legjobb-

jával. Fucsovics Márton négy játszmá-
ban, 6:3, 3:6, 6:4, 6:0-ra kikapott a
kétszeres US Open-gyõztes Novak
Djokovictól a New York-i kemény pá-
lyás Grand Slam-torna elsõ fordulójá-
ban.

TÁJÉKOZTATÁS ISKOLÁK
KÖRÜLI FORGALMI RENDRÕL

 Az iskolakezdés a városi közlekedés
szempontjából is kiemelt idõszak, a köz-
lekedés ritmusa a nyári idõszakhoz képest
megváltozik. Dr. Kása Brigitta aljegyzõ
éppen ezért felhívja a közlekedõ szülõk,
nagyszülõk és a már önállóan közlekedõ
diákok figyelmét, hogy néhány iskola kö-
rül a folyamatban lévõ útfelújítások vagy
a forgalmirend-változás miatt az eddig
megszokotthoz képest módosult forgalmi
rendben tudnak majd egyes iskolákat meg-
közelíteni, a tanintézménytõl esetleg csak
kissé távolabb lehet szabályosan vagy in-
gyenesen parkolni.

Bodrogi László, a Közterület-felügyelet
vezetõje tájékoztatása szerint felújítások
miatt átmenetileg nagyobb körültekintést
igényel az intézmény megközelítése és a
szabályos parkolás a Kölcsey gimnázium-
nál, az Inczédy szakközépiskolánál, a Vas-
vári gimnáziumnál, a Bem József Általá-
nos Iskolánál, a Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskolánál, az Apáczai Csere János Ál-
talános Iskolánál. A Szent Imre Katolikus
Gimnázium és Általános Iskola, valamint
Eötvös gyakorlóiskolánál.

A Vasvári Pál Gimnázium környékén a
parkolók fizetõssé váltak, így az ingye-
nes parkolás csak az iskolától távolabb
lehetséges. Az Apáczai Csere János Álta-

lános Iskola elõtti szakaszon korlátokkal
védik a gyermekeket a többsávos körút
gépjármûforgalmától, ösztönözve ezzel is
a közeli gyalogátkelõhely szabályos hasz-
nálatát. Emellett az iskola és a Tûzoltóság
elõtti szakaszra is kikerült a megállni ti-
los tábla, tehát a tábla hatálya alatt meg-
állni csak forgalmi vagy mûszaki okból
szabad, azaz a be- és kiszálláshoz szük-
séges ideig sem lehet megállni ezeken a
helyeken. Mint ismeretes, május 1-jétõl
egyes túlterhelt utcákban megváltozott a
parkolási rend, fizetõssé vált a parkolás
például a Vasvári Pál u. (Dob u. és Do-
hány u. között), a  Holló u. és a  Sólyom
u., Sólyom köz parkolóiban. A Közterü-
let-felügyelet az Apáczai Csere János Ál-
talános Iskola, a Szent Imre Katolikus
Gimnázium és Általános Iskola, illetve az
Eötvös gyakorlóiskola környékén a tanév-
kezdéstõl felügyelõi jelenléttel, helyszíni
figyelemfelhívással is segíteni fogja a jár-
mûvezetõket a megváltozott forgalmi
rendhez való könnyebb alkalmazkodás
érdekében. A Hatósági Fõosztály és a
Közterület-felügyelet kéri, hogy iskolába
indulásnál a tanévkezdéssel összefüggõ
forgalomnövekedést vegyék figyelembe,
a kihelyezett jelzõtáblák utasításait és a
közlekedési szabályokat betartva közle-
kedjenek és parkoljanak.

CSÚCSTECHNOLÓGIÁS 3D-S
FOGÁSZATI GÉP A VÁROSBAN

27 millió forint értékben kapott a Vá-
rosi Rendelõintézet fogászati röntgen ren-
delõje egy új CT-t, így Nyíregyházán már
nemcsak magánrendeléseken, térítés el-
lenében, hanem ingyenesen is igénybe
veheti a lakosság a nagy pontossággal dol-
gozó eszközt.

Az új CT jelenleg a piacon az egyik leg-
modernebb és legkorszerûbb fogászati
röntgenberendezés. Eddig Nyíregyházán
csak néhány magánrendelõben volt 3D-s
felvétel készítésére lehetõség, magas költ-
ségek mellett, ennek megoldására és a fog-
orvosok munkájának megkönnyítésére
vásárolta a város az új eszközt. Így azok a
nyíregyháziak, akiket körzeti fogorvosuk
küld a vizsgálatra, teljesen ingyenesen
vehetik igénybe a vizsgálatot.

– Ezt a 3D-s CBCT típusú gépnek a szol-
gáltatási formáját ingyenesen azok vehetik
igénybe, akik a Nemzeti Egészségbiztosí-
tási Alapkezelõ által finanszírozottan, a
NEAK által finanszírozott fogorvoshoz men-
nek el és onnan kerülnek beutalásra. Eze-

ken felül azok a személyek, akiket magán-
orvosok küldenek be, azok térítés ellené-
ben vehetik igénybe ezt a szolgáltatást –
mondta el Csikós Péter, a Nyíregyházi Alap-
ellátási Igazgatóság igazgatója.

Az új technológia pontosságában, gyor-
saságában, képminõségében teljesen új
korszakát képviseli a fogászati képalkotás-
nak. A 3D CT felvételek másik nagy elõ-
nye, hogy a legkisebb terhelést okozza a
hagyományos CT-vel szemben. A képeket
az orvos e-mailen is megkapja, a páciens
pedig CD-n viheti magával a felvételeit.

Fotó: illusztráció
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HELYZETJELENTÉS AZ UTAKRÓL

Zajlik a Nyár utca (Körte u.–Dózsa György u. közötti
szakaszának) felújítása, várhatóan ezen a héten befejezik
az aknák szintbehelyezését, a hét második felében ez az
útszakasz is új aszfaltburkolatot kaphat.

A  Sarkantyú utcai járda  (Kossuth u.–Epreskert u. kö-
zött) a Nyár utcával egyidejûleg újul meg, itt aszfaltozás a
hét második felében várható.

A Benczúr téren ezen a héten befejezik a vizesblokk
melletti burkolatot. A játszótér burkolása mellett tovább
zajlik a növénytelepítés, és az utolsó simításokat vég-
zik a szökõkút-gépházak gépészeti és elektromos sze-
relésén. Az arra közlekedõknek útszûkületre és sebes-
ségkorlátozásra kell számítani. A  Bessenyei téren  ta-
lajcsere és humuszterítés is folyamatban van, ugyanak-
kor alapozzák a futópályát és a vízáteresztõ burkolato-
kat, építik a szegélyeket. Készül a szökõkút-medence
gépészeti alapszerelése is. A tér Bethlen Gábor utcai
oldalán egy idõben zajlik a burkolás, kerékpárút- és
járdaépítés. Idõszakosan elõfordulhat 15–20 perces for-
galomlezárás, erre a célra a Bessenyei tér körül egy 2,5
méter széles sávot is lezárhatnak átmenetileg a forga-
lom elõl.

SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕ
Ezen a héten elkészül a  Vénusz utca  térkõburkolata,

ezt követi majd a padkázás és tereprendezés.
A  Krisztina, Anna, Magdolna, Borbála  utcákban  be-

fejezték az útalap építését, jelenleg a térkövezés és a sze-
relvények szintbehelyezése van folyamatban.

A kedves olvasók már megszokhatták, hogy igyekszünk
hétrõl hétre beszámolni a városunkban – önkormányzati,
központi, valamint pályázati forrásokból – megvalósuló
utak, járdák épülésérõl, felújításáról és azok jelenlegi álla-
potáról. Most is csokorba szedtük, mi az, ami már elké-
szült és hol számíthatnak még forgalomkorlátozásokra.

Elkészült  a  Templom utca Mogyoró–Fácán utca közötti sza-
kaszának aszfaltburkolata, ezen a szakaszon a padkaépítés és
tereprendezés is befejezõdött. A Fácán utcai csomópont-
ban még folyamatban van az útszegélyek átépítése, és egy
ideiglenes buszmegállót alakítottak ki a Templom utca Fácán
utcát követõ részén. A Család utcában is  befejezõdött  az asz-
faltozás, jelenleg még dolgoznak az aknafedlapok szintbe he-
lyezésén, a kapubejárók és padka rendezésén. A Körte ut-
ca aszfaltozása is befejezõdött, itt is hátra van még a padka és
a tereprendezés. A Kosbor utca is új aszfaltréteget kapott, az
útcsatlakozások aszfaltozása van még hátra. Most az útburko-
lati jelek festése következik. Itt továbbra is útszûkület és 30-
as korlátozás van érvényben. Befejezõdött Oroson a
Meggyes utca aszfaltozása is, a zöldfelület rendezése még
folyamatban van. Elkezdõdött a Városmajor utcai járda fel-
újítása, jelenleg az aszfaltburkolat bontásán dolgoznak.

KISEBB-NAGYOBB FORGALOM-
KORLÁTOZÁSRA KELL SZÁMÍTANI

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

Jó ütemben halad  a Stadion  utcai járdák (iskola és óvo-
da körüli szakaszának) bontása és építése. A Sóstóhegyi
úti kerékpárút építésénél (Korányi F.–Mogyoró utca között)
a jelenlegi munkafázisban a Szellõ utcai csomópontban
készül az új buszöböl és a kerékpárút alapja. A kerékpár-
út még hátralévõ szakaszán az útburkolatalap építésére a
jövõ hét folyamán kerül sor,  félpályás lezárással, 30-as
korlátozás mellett. Jó ütemben halad a  Pazonyi úti kerék-
párút  építése is, a jelenlegi munkafázisban a padka építé-
se, szélesítése zajlik.

BELVÁROS
A Deák Ferenc utcában 80 százalékban elkészült a jár-

da új aszfaltburkolata. A még hátralévõ szakasz aszfalto-
zása a következõ héten várható.

A László utca–Inczédy sor között lévõ járdaszakasz fel-
újításánál elkészült a járdaburkolat alapja. Hamarosan sor
kerülhet az aszfaltburkolat építésére.

A Bocskai utcán (Hunyadi u.–Inczédy sor közötti sza-
kasz) épül a járda és az út szegélyezése, ami várhatóan a
hét végére elkészül, 30 km/h sebességkorlátozásra és út-
szûkületre is számítsanak az arra közlekedõk.

KERTVÁROS
A Bottyán utcán  a Huszár-telep irányából a Derkovits utca

irányába bal oldalon útszélesítés zajlik, ezen a héten még
földmunkákkal. A Derkovits utca Szirom utca közötti szaka-
szon parkolót és járdát építenek. A Szirom utca elõtt a jobb
oldali várakozósávban útszegélyezési munkák folynak. Az
útpályaszéleken a víznyelõ aknák át- és megépítési munkái
is folyamatban vannak. A munkálatok  útszûkülettel, sebes-
ségkorlátozással és az érintett parkolók lezárásával járnak.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkatársai a  Legyezõ utcán  zöld
sáv bontásával bekötõvezeték-rekonstrukción dolgoznak,
a munkálatok a forgalmat nem zavarják.

BORBÁNYA
A Lujza utcán továbbra is csak egy irányban lehet közle-

kedni, a behajtás a Kállói út felõl, a Tünde utca irányába
megengedett. Jelenleg a haladási irány szerinti bal oldalon
járdaépítés zajlik, mindkét oldalon útszegélybontás és -át-
építés. Ezen a héten megkezdõdik a jobb oldali útszélesítés
és szegélyépítés is. Az útpályaszéleken pedig folyamatban
van a víznyelõ aknák át- és megépítése. A munkálatok itt
is útszûkülettel és sebességkorlátozással járnak, valamint az
érintett parkolók átmeneti korlátozásával.

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

zõdésben a jobbra kanyarodó sáv bõvítési munkálatai.
Jelenleg a közmûkiváltás zajlik. Az erre közlekedõk szin-
tén sebességkorlátozásra számítsanak.

A Közút is végez felújításokat Nyíregyházán. Képünk a körúton készült.

MUNKÁLATOK
SZERTE A VÁROSBAN

Zavartalanul kezdõdhet a tanév a felújítás alatt álló
intézményekben is. A kivitelezõk a belsõ munkála-
tokkal már mindenütt végeztek, már csak az épüle-
tek külsõ felújítása zajlik jelenleg.

Hat óvodában (Búzaszem Nyugati Óvoda Székhely-
intézmény, Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tag-
intézmény, Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyin-
tézmény, Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény,
Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény,
Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény) a
kivitelezések a héten lezárultak és szeptemberben meg-
történik a mûszaki átadás-átvétel is. További hét intéz-
mény esetében is hasonló fázisban tartanak a munkála-
tok. Négyben már (Mustárház, 1. sz. Idõsek Klubja, Vas-
vári Pál Gimnázium, Polgármesteri Hivatal B épülete)
befejezõdtek a korszerûsítési munkák. A további három
intézmény (Sipkay, Kazinczy, Zrínyi) esetében is min-
den belsõ munkával végeztek a kivitelezõk és szeptem-
berben megtörténnek a mûszaki átadás-átvételek is.

NEM CSAK A NEBULÓKNAK KELL FELVENNI
A RITMUST SZEPTEMBERBEN

Érdemes néhány perccel hamarabb elindulni a gyere-
kekkel, hogy késés és stresszelés nélkül idõben odaérjünk
a suliba.

Ismerõs kép. Iskolakezdés napja. Gyerekek „hajnali”
fél hétkor kiugrasztva az ágyból, mindenki lázasan készü-
lõdik, indulni kell, oda kell érni, és persze a szülõknek is
be kell érni a munkahelyre idõben. Persze ez már a tanév
végére rutinból megy, mindenki tudja melyik az az utolsó
perc, amikor még épp elérjük a buszt, melyik az a legrö-
videbb út, amelyen kikerülve a dugót, odaérünk a suli-
hoz, ovihoz, bölcsihez. Az idei szeptember elsõ két hete
azonban egy kicsit más lesz ebbõl a szempontból is, hi-
szen nemcsak számos bölcsõdében, óvodában, iskolában
kezdhetik megszépült és megújult környezetben a tanévet,
de jelentõs, több mint 4 milliárdos út-, járda- és kerékpár-
út-fejlesztés is történik idén városunkban. Ennek a prog-
ramnak egy kis szelete pedig még zajlik jelenleg is. Érde-
mes tehát a reggeli indulást úgy kalkulálni, hogy az épí-
téssel érintett szakaszokon lassabb haladásra számíthatunk
a reggeli csúcsban. A városban dolgozó cégek mindent

megtesznek, hogy a reggeli és délutáni legforgalmasabb
idõszakokban a lehetõ legkevesebb fennakadást okozzák
a kivitelezési munkálatok a közlekedõknek, de kérik min-
denki türelmét és megértését.

A Zrínyi Ilona Gimnázium is megújul. Képünk még a
nyár elején készült.
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A SZTÁROK IS NYÍREGYHÁZÁT VÁLASZTOTTÁK
Bár még javában tombol a nyár – legalábbis ami a hõ-

mérsékletet illeti –, már csak néhány nap és megszólal a
2018/2019-es tanév elsõ csengõje, amivel párhuzamo-
san véget ér az idei turistaszezon is. Látogatókból pedig,
szerencsére, Nyíregyházán is volt bõven. Jöttek turisták
Lengyelországból, Szlovákiából és többek között Romá-
niából is, de vitték a hírünket népszerû sztárok, ismert
emberek is.

Furkóné Szabó Mariannától, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõjétõl megtudtuk, bár még jelen-
leg nem rendelkeznek a teljes szezonra vonatkozó sta-
tisztikai adatokkal, a KSH júniusi eredményeibõl azon-
ban látszik, hogy a vendégek száma, illetve a vendégéj-
szakák száma is növekedett valamelyest az elõzõ év azo-
nos idõszakához képest Nyíregyházán. Elsõsorban a bel-
földi vendégek száma, illetve a belföldi vendégéjszaka-
szám nõtt, de a külföldi vendégek száma is több volt, mint
a tavalyi évben.

EGYRE TÖBB A LENGYEL TURISTA

– A külföldi vendégéjszakák közül a lengyel adatok je-
lentõs pozitív elmozdulást mutatnak, köszönhetõen an-
nak, hogy hangsúlyosabb figyelmet fordítunk a lengyel
piacra – tudtuk meg az ügyvezetõtõl.  – Természetesen a
lengyel terület mellett nagy hangsúlyt fektetünk a fõbb
küldõpiacokra is: online kampányt bonyolítottunk le Len-
gyelországban és bonyolítunk jelenleg is Szlovákiában.
Óriásplakátokat helyeztünk ki Ukrajnában, Szlovákiában
és Romániában, de számos szomszédos országban is be-
mutatkoztunk nagyobb rendezvényeken, mint például
Nagyváradon, Nagyszebenen, Ungváron, Krakkóban,
Rzeszówban és Bielsko-Bialában is. 

letve ukrán turisztikai szakembereket is fogadnak egy study
tour keretében a szabolcsi megyeszékhelyen.

GAJDOS  TAMÁS:  MINDEN  ÉVBEN 
„KÖTELEZÕ”  PROGRAM  SÓSTÓ

(Magyar televíziós mûsorvezetõ, akit az 1993-ban indult
Szerencsekerék mûsorvezetõjeként ismert meg

az egész ország.)

– Elég gyakran látogatok Nyíregyházára, már csak a
rokonságom miatt is, hiszen a szüleim a környékrõl szár-
maznak. 10 évvel ezelõtt még gyakoribb vendég voltam,
hiszen heti két napon mûsorvezetõként dolgoztam az egyik
helyi tévénél. Nyaranta azóta is szinte „kötelezõ” prog-
ram a családdal Sóstóra is kilátogatni a fürdõ és a messze
földön híres állatpark miatt is – már csak a névrokonság
okán is, hiszen az igazgató Gajdos Laci, akinek eszmélet-
len nagy és eredményes munkája nyomán rá sem lehet
ismerni a 20 évvel ezelõtti állatkertre. Legutóbb éppen a
látványos új fogadóépületet, a trópusi állatok-növények
birodalmát és persze a kiselefántot csodáltuk meg gyer-
mekeimmel. 10 évvel ezelõtti huzamosabb itt tartózkodá-
som idején rendszeres vendége voltam a helyi színház-
nak is és mindig remekül szórakoztunk, mert hihetetlenül
profi a társulat és az épületnek is van egy sajátos, nagyon
vonzó, szinte családias miliõje. A megye távolabbi részeit
is elõszeretettel látogatjuk, mert sok barátunk lakik
Vásárosnamény és Tarpa környékén, akikkel az elmúlt
hetekben is találkoztunk. Mindig felüdülés a rohanó fõvá-

zán ettem az ország talán legjobb gyrosát, és azóta sem
hagyom ki, ha erre járok. Egyébként a zenekar is ezer szál-
lal kötõdik ide – Sidi például gyermekkora legszebb éveit
töltötte a városban, ha jól emlékszem, 5 évig laktak itt.
Nagyon sok, jó hangulatú koncertet adtunk Nyíregyhá-
zán, melyek közt több olyan is van, amit biztos, hogy soha
nem felejtünk el. Egyszer például buli közben olyan tró-
pusi esõ zúdult ránk egy pillanat alatt, hogy mire észbe
kaptunk, totálisan elázott az egész felszerelésünk, amit

aztán napokig szárítgattunk egy közeli vállalati üdülõben.
Jövõre lesz egyébként kereken 20 éves a zenekar, amit
többek közt egy új lemezzel és egy jubileumi koncertso-
rozattal ünneplünk. A turné során olyan helyekre szeret-
nénk eljutni, amelyek valamiért fontosak számunkra,
ahogy Nyíregyháza is – nagyon várjuk már a találkozást
az itteni közönséggel!

RUBINT RÉKA: A VÁROS TÖKÉLETES
HELYSZÍN A PIHENÉSRE

(Rubint Réka magyar személyi edzõ, különbözõ fitnesz-
kiadványok, edzésprogramok szerzõje. Nyíregyháza arca.)

– Nyíregyházán mindenütt mosolygós, barátságos em-
bereket lehet látni, a város tökéletes helyszín a pihenésre.
Itt minden generáció megtalálja a megfelelõ szórakozá-
sát, hiszen egyaránt gondoltak a gyermekekre és a felnõt-
tekre. A mi családunk imádja, gyakran látogatunk ide.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

rosi életbõl ide látogatni, mert egészen más az emberek
mentalitása, életritmusa, nyitottsága, vendégszeretete – ami
persze ránk is jó hatással van.

TERECSKEI RITA: IMÁDOM AZ ÁLLAT-
PARKOT

(A Zanzibár pop/rock együttes énekese.)

– Nyíregyházáról rengeteg szép emlékem van, sok él-
mény köt a városhoz személy szerint engem és a Zanzibar
zenekart is. Évrõl évre visszajárok, és soha nem hagyom
ki a programból a Nyíregyházi Állatparkot – mondhatjuk
úgy is, hogy a látogatásom fõ célja leginkább ez. Egysze-
rûen imádom a helyet, nem tudok betelni vele. Kedves
számomra Sóstó is, mert nagyon szeretem a természetet.
Imádok itt sétálni, imádom a hely hangulatát. Amit pedig
mindenképp meg kell említenem, az a gyros! Nyíregyhá-

ZÁR A PARKFÜRDÕ
Itt a nyár vége, hamarosan az idei strandszezonnak

is búcsút inthetünk. A nyíregyházi Aquarius Élmény-
és Parkfürdõ, valamint a Tófürdõ a 2018-as szezon-
ban szeptember 2-áig, vasárnapig fogadja már csak a
vendégeit. Bár a strandszezonnak vége, az úszás örö-
mérõl nem kell lemondaniuk a csobbanni vágyóknak.
2018. szeptember 3-ától az Aquarius Élményfürdõ
folyamatosan, a Parkfürdõ családi medencéje szep-
tember 16-áig, míg a Parkfürdõ 50 méteres uszodája
nyitott formában 2018. október 7-éig továbbra is üze-
mel. A hétköznapokon elérhetõ reggeli úszás a Park-
fürdõben 2018. október 5-éig, péntekig mûködik, ezt
követõen, október 7-én a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. meg-
kezdi az 50 méteres versenymedence fedésének épí-
tését, a munkálatok október 19-éig tartanak. Október
19-ét követõen a Júlia Fürdõ nyitásáig a reggeli úszás
hétköznapokon ismét elérhetõ lesz a Parkfürdõ ver-
senymedencéjében! (2018. szeptember 3-ától a belé-
pés az Aquarius Élményfürdõn keresztül lehetséges.)

KIEMELT PARTNEREK

A tájékoztatás során megtudtuk, a Magyar Turisztikai
Ügynökség a kiemelt partnerei közé választotta a Nyír-
egyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-t (és a Sóstó-Gyógyfür-
dõk Zrt.-t is), ami alapján a külföldi és belföldi piacokon
való megjelenésüket az ügynökség anyagilag, reklámmal
és marketinggel támogatja. Bár a nyárnak vége, a TDM
munkatársai az év hátralévõ részében is tovább folytatják
az elkezdett munkát: szeptember hónapban Ungváron
jelenik meg „Nyíregyháza” egy turisztikai kiállításon, il-

Fotó: Rubint Réka/facebook

Fotó: Gajdos Tamás/facebook

Fotó: Terecskei Rita/Sóstózoo
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HAMAROSAN TIRPÁK FESZTIVÁL!
Bár még javában VIDOROG Nyíregyháza, hamarosan

egy újabb fesztiválnak ad otthont a szabolcsi megyeszék-
hely. Szeptember 22-én és 23-án rendezik meg ugyanis a
VI. Tirpák Fesztivált, amelyen az ínyencek kedvükre vá-
logathatnak majd a számtalan finomság, no meg a szín-
padi produkciók közül.

Lapcsánka, sztrapacska, töltött káposzta, illetve Irigy
Hónaljmirigy élõ koncert. Idén immár hatodik alkalom-
mal rendezik meg a Tirpák Fesztivált Nyíregyházán. Szom-
baton a „szakma”, vasárnap az amatõr fõzõcsapatok ké-
szítik majd el hagyományos tirpák ételeiket és mérik össze
tudásukat. Tavaly két napon keresztül 40 csapat sütött-fõ-
zött, és több mint 10 ezer adag étel fogyott el a Kossuth
téren. Persze, mindeközben egymásnak adták a mikro-
font a fellépõk. Idén sem lesz ez másként...

FÕNI FOG NAGYMAMA CSÜLKÖS BABLEVESE IS
A Kossuth téren szeptember 22-én, szombaton a „szak-

ma”, vasárnap az amatõr fõzõcsapatok remekelnek, ép-

pen ezért a vendégek több tucat étel közül válogathatnak
majd. Megkóstolhatják többek között a kondások bable-
vesét, a káposztás puliszkát, a szatmári és szabolcsi töltött
káposztát, a sztrapacskát, a töltött lángosokat, de nem ma-
rad ki a sorból az ízletes lapcsánka sem. A Tirpák Feszti-
vált szeptember 23-án, vasárnap a III. Nyíregyházi Bog-
rács és Grillbajnokság egészíti ki, amelyre egészen szep-
tember 7-éig várják a jelentkezõket. Civil szervezetek,
munkahelyi közösségek sürögnek-forognak majd fakanál-
lal a kezükben és több ezer ételt készítenek el a nap fo-
lyamán. A hétvégi rendezvényen azonban nemcsak finom
tirpák ételeket kóstolhatnak az érdeklõdõk, hiszen kon-
certek is színesítik majd a rendezvényt. Szombaton este

fél nyolctól az Irigy Hónaljmirigy ad élõ koncertet, vasár-
nap négy órától pedig a Ham Ko Ham. Az idei év egyik
újdonsága, hogy a Gasztronómiai Szövetség nyilvános-
ságra hozza az esemény elõtt a Tirpák Fesztivál „étlap-
ját” is, így a látogatók majd céltudatosan kereshetik fel az
„ízletes” standokat.                       (Szerzõ: Bruszel Dóra)

(Fotók: archív)
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PÁKH IMRE NYÍREGYHÁZÁN – TELJESSÉ VÁLT A MUNKÁCSY-TÁRLAT!
A Munkácsy 50 vándorkiállítás 40. állomáshelye a nyír-

egyházi Jósa András Múzeum. A válogatás elsõ 30 alko-
tását már a Múzeumok Éjszakáján láthatta a közönség, a
napokban pedig megérkezett a további 20 festmény. A
gyûjtemény egy részének tulajdonosa, Pákh Imre meglá-
togatta a most már teljessé vált bemutatót.

Mind a 40 kiállítást látta a neves gyûjtõ és tulajdonos.
Meghatotta az, ami Nyíregyházán fogadta. Az angolvö-
rös-bordó háttérben sok kép, és mind a kedvencei. Az utol-
só 20 festmény Szentpétervárról, az Ermitázsból érkezett,
ahol egymillióan keresték fel a gyûjteményt, így a kiállí-
tást már 3 millió ember látta a világban.

A LEGTÖBB KÉP AMERIKAI KÉZBE KERÜLT

– Az 1990-es évek közepén kezdtem el gyûjteni a Mun-
kácsy-festményeket. Részben lokálpatriotizmusból, hiszen
én is Munkácson születtem, de tulajdonképpen az igazi
oka az volt, hogy ebben az idõben nagyon sok Munkácsy-
kép jelent meg a piacon. Különösen New Yorkban, hiszen
tudjuk, hogy a legtöbb képét az amerikaiak vásárolták fel
– még a XIX. században, a festõóriás mûhelyében – és
ezek a keleti parton landoltak. Ennek köszönhetõen az
1990-es évek közepén az aukciós házaknál megjelentek
a Munkácsy-képek – nyilatkozta Pákh Imre. Akkor dön-
tött úgy, hogy a franciák és oroszok helyett, sõt mellett,
Munkácsyt fog gyûjteni. Az elsõ képe a Ballada volt. A
Munkácsy Alapítvány utaztatja szerte a világban a gyûjte-
ményt.

MINDEN ÉVBEN ÚJABBAK A PIACON

Ahogy a mûgyûjtõ mondja, 700–750-re saccolják Mun-
kácsy életmûvét, ennek azonban csak kevesebb, mint a
felének ismerjük a hollétét. Bár a fõ mûvek megvannak,
de fontos képek tûnnek fel még mindig a piacon, olyanok,
amelyekrõl eddig tudomás sem volt.

– Itt is lóg egy-két kép a falon, amelyrõl nemcsak én

nem tudtam, de még a szakma sem. Úgyhogy minden
évben megjelenik egy-két fontos vagy jelentõs Munkácsy-
mû a piacon, és ezeket próbálom felvásárolni.

Két kulcsfontosságú helyre, Párizsba és New Yorkba
szeretnék utaztatni a gyûjteményt. Abban szerepelhet már
Pákh Imre legújabb szerzeménye, egy szalonkép Mun-
kácsy Mihálytól. (A Munkácsy-kiállítás Nyíregyházán ok-
tóber 14-éig tekinthetõ meg.)  (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

MEGNYITOTTA KAPUIT A FELÚJÍTOTT BENCS VILLA
IRODALMI ZENÉS ESTEKNEK IS HELYET AD MAJD

Múlt hét szerdán megnyitotta kapuit a nagyközönség
elõtt a felújított Bencs Villa, amelynek átalakításával egy
többfunkciós turisztikai attrakció jött létre Nyíregyházán.
A beruházás összköltsége mintegy 290 millió forint volt.

Nyíregyháza kulturális életének egyik meghatározó
helyszíne a Bencs Villa, amely számos népszerû program-
nak adott helyet az elmúlt években. Éppen ezért a felújí-
tást jelentõ projektben nagy hangsúlyt kapott a minõségi
turizmus feltételeinek kialakítása és egy olyan turisztikai

attrakció létrehozása, amely színesíti a város turisztikai
kínálatát, kulturális programkínálatát, új élményelemek-
kel gazdagítva, és hosszabb üdülésre ösztönözve ezzel a
megyeszékhelyünkre látogató turistákat.

ÉRTÉKE VAN A VILLÁNAK

Dr. Kovács Ferenc polgármester a megnyitóünnepsé-
gen kiemelte, mintegy 290 milliós beruházással újult meg
a villa, aminek itt, Nyíregyháza történelmében külön ér-
téke van, hiszen Bencs Kálmáné volt – sokan õt tartják
Nyíregyháza legnagyobb polgármesterének, aki az I. vi-
lágháború utáni idõszakban 16 évig volt polgármester.

A Bencs család leszármazottai is jelen voltak a zárt körû,
ünnepélyes megnyitón. III. Bencs Kálmán pohárköszön-

tõjében kiemelte, a több mint 90 éves villa régi-új pompá-
jában, újra Nyíregyháza egyik ékessége lett.

– A miénk volt, de a miénk marad ezután is, hiszen ha
a kulturális programkínálat itt tovább folytatódik, akkor
mindig a Bencseket fogják említeni, emlegetni, és ez egy
szívmelengetõ érzés.

MEGÕRIZTE EREDETI FORMÁJÁT

Az épület külsõ megjelenésében teljességgel megõrizte
az eredeti formáját, belsõ tereiben korabeli enteriõrök
váltakoznak az új igényeket kielégítõ, korszerû anyagok-
kal, technikákkal. Az épület otthont ad majd kiállítások-
nak, irodalmi esteknek, és kamaraszínházi elõadások hely-
színéül szolgálhat. A földszinten helyet kapott egy 60 fõs
rendezvényterem, történelmi kávéház, valamint a villa déli
és keleti oldalán lévõ földszinti terasz is. A villa emeleté-
nek teljes átalakításával látogatható lesz egy korabeli bú-
torokkal berendezett dolgozószoba, egy szalon, egy nõi
szoba, egy könyvtár, ezeket a helyiségeket kiállítási céllal
mutatják be a nagyközönségnek. A padlástér megújításá-
val egy minden igényt kielégítõ alkotómûhelyt is kialakí-
tottak a szakmai közönség részére. A kert megújításával,
az új kerítéssel a villa impozáns összképet nyújt. A meg-
nyitón Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigaz-
gatója is jelen volt.

– Minden kulturális intézményre úgy tekintek, mint egy
bástyára, mint egy erõdítményre. Egy olyan helyre, amely

kisugároz, amelyik erõt és hitet ad, épít – minél több ilyen
van, annál jobb. Minél több ilyen gyönyörû állapotban
lévõ hely van, annál büszkébbek lehetünk a saját kultú-
ránkra. Európában színházi nagyhatalom vagyunk, ezt kell
erõsíteni, erre kell építeni.

VIDNYÁNSZKY ATTILA: FONTOS HELY
SZÁMUNKRA NYÍREGYHÁZA

– Sose tagadtam, honnan jöttem, honnan indultam.
Az egyik elsõ turnénk is itt volt Nyíregyházán a bereg-
szászi színházzal. Ezerszer felléptünk itt és folyamato-
san jelen voltunk a nyíregyházi színházi életben. Én
hiszek ebben a régióban. Hiszek a vidékben. A Nem-
zeti Színháznak is nagyon jó a kapcsolata a Móricz
Zsigmond Színházzal. Évente megmutatkoznak nálunk
egy-egy darabbal, és minket is visszahívnak. Éppen ezért
kiemelten fontos helynek tartom Nyíregyházát.

A Bencs Villát a Móricz Zsigmond Színház üzemelteti.
A VIDOR Fesztivál idején már irodalmi rendezvények
helyszíne volt a villa augusztus 27–30. között, majd szep-
tember 4-étõl minden héten öt napon keresztül látogatha-
tó lesz. Kirják Róbert, a színház ügyvezetõ igazgatója el-
mondta, úgy tervezik, hogy havonta 3-4 egyedi és külön-
leges, a hely adottságait maximálisan kihasználó produk-
ció: izgalmas irodalmi és zenés estek lesznek a felújítás
után újra a régi pompájában tündöklõ impozáns villában.

(Szerzõ: Dér Vivien)

(Fotó: Trifonov Éva)(Fotó: Trifonov Éva)

Dr. Rémiás Tibor, a múzeum igazgatója, Pákh Imre mûgyûjtõ, dr. Ulrich Attila alpolgármester, Fásy Ádám,
a kiállítás producere és Dohanics László, a múzeum PR-menedzsere, a Kállay Gyûjtemény mb. vezetõje

Dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár és
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója

a megnyitóünnepségen

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Kirják Róbert,
a színház ügyvezetõ igazgatója
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VARÁZSLATOS AZ ÉLET HAWAII MESÉS ÓCEÁNPARTJÁN
RÉKÁNAK AZ ELSZIGETELT OÁZIS MELLETT, NYÍREGYHÁZA AZ OTTHONA

Hatalmas hullámok, szörfösök, kellemes trópusi pára,
édeskés guáva- és virágillat, fehér homokos strandok, ka-
nyonok és lenyûgözõ víz alatti élõvilág. Ez Hawaii, és
persze ennél sokkal több. A Csendes-óceánban ringató-
zó paradicsom annyira messze van, hogy Európából jö-
vet szinte mindegy, milyen irányból érkezünk oda, leg-
alább 24 órányi utazással kell számolni. Ezt a több mint
12 000 kilométert teszi meg évente legalább egyszer a
nyíregyházi Bordás-Simon Réka is, aki vallja, neki még
mindig két otthona van: Laie (Hawaii) és Nyíregyháza.

A Csendes-óceán gyöngyszeme, a Hawaii szigetvilág
sokak számára a földi paradicsom szinonimája. Itt nincs
óriási stressz, az emberek a természettel összhangban, nyu-
galomban élnek, pozitívak és lazák. Sokak szerint itt lehet

a három gyerekükkel. Jártak Izraelben, Ázsiában, és eljöt-
tek Magyarországra is. Mivel a gyülekezetben senki nem
tudott angolul, ezért mi fordítgattunk nekik, hamar össze
is barátkoztunk. Kérdezgettek a terveinkrõl és szóba is
került az egyetem. Elmondták, hogy a hawaii egyetem az
egyik legmultikulturálisabb egyetem az egész Egyesült Ál-
lamokban, 70 különbözõ országból és kultúrájából van-
nak ott diákok. Áradoztak róla, hogy mennyire fantaszti-
kus hely, mi pedig köztudott, hogy nyitottak voltunk és
vagyunk az új lehetõségekre. Az elsõ gondolat az volt,
hogy messze lennénk a családtól, de belegondoltam, hogy

találkozni az Egyesült Államok legboldogabb polgáraival,
hiszen Hawaii egy elszigetelt oázis. Minimum húsz órát
kell repülnünk odáig, és végtelennek tûnõ alkalommal át-
szállni, de megéri. Ugyanis, ha valaki meglátja Hawaiit,
onnantól kezdve már semmi más nem fogja lenyûgözni –
így van ezzel a nyíregyházi Bordás-Simon Réka is, aki fér-
jével 2014 óta éli mindennapjait Hawaii mesés óceánpart-
ján. Kezdetben csak szorgos egyetemistaként, mára pedig
már két gyermekük – Édua és Levedi – szüleiként is.

FEL AKARTÁK FEDEZNI A VILÁGOT

Réka Nyíregyházán, férje, István pedig Sopronban nõtt
fel. Megismerkedésük óta több országban is éltek már, vé-
gül azonban Hawaiin kötöttek ki, O’ahu szigetén, Laie te-
lepülésen, ahol a Brigham Young egyetemre járnak, mellet-

te dolgoznak, és két kisgyermeküket nevelik, akik már a
szigeten születtek. Hogyan, miként jutottak el a mesés pa-
radicsomba és milyen az élet Hawaiin, arról második ott-
honában, ezúttal Nyíregyházán beszélgettünk...

– Szeptemberben lesz már hat éve, hogy összeháza-
sodtunk a férjemmel. Mindketten szerettünk utazgatni,
megismerni más kultúrákat, és mindig is az volt a vágyunk,
hogy felfedezzük a világot. Ennek elõször úgy indultunk
neki, hogy elkezdtünk Ausztriában dolgozni, de nem ta-
láltuk ott a helyünket. Eljött egy pont az életünkben, ami-
kor úgy döntöttünk, hogy Angliába költözünk. Közben
persze tudtuk azt is, hogy szeretnénk tovább tanulni, egye-
temre járni. Aztán 2013 egyik hideg, téli vasárnapján az
egyik gyülekezetben találkoztunk egy hawaii családdal,
akik ugyan éppen akkor Londonban éltek – a férj ugyanis
mesterképzésben vett részt –, de folyamatosan utazgattak

ha 50 éves koromban levetítenek majd a születésnapo-
mon egy kisfilmet az életemrõl, mit szeretnék majd benne
látni. Tudtam, hogy 3-4 év Hawaiin, abban a messzeség-
ben, kis idõ, mégis óriási élményt nyújtana, ezért bele-
vágtunk.

VIRÁGILLAT ÉS TRÓPUSI PÁRA

Réka bár korábban is sokat utazgatott, de csak Európá-
ban. A tengerentúlon elõtte soha nem járt.

– Soha sem felejtem el az elsõ utunkat Hawaiira, ami
már akkor is kalandosra sikeredett. Van egy ismerõsünk,
aki akkor egy légitársaságnál dolgozott és segített nekünk
akciós jegyhez hozzájutni. Csak annyi volt a feltétel, hogy
üzleti ruhát kellett viselnünk. A férjem felvett egy öltönyt,
én pedig kosztümben utaztam. A repülõn hawaii zene szólt,
amikor pedig leszálltunk a repülõrõl, megcsapott az a na-
gyon párás levegõ és a kellemes virágillat. Közben persze
egy helyi zenekar ukulelén játszott. Azóta ott tanulunk, a
tanulmányi eredményünk után pedig ösztöndíjat kapunk,
ami óriási segítség. Szinte kitûnõek vagyunk, mellette dol-
gozunk és neveljük a kint született gyerekeinket.

EGÉSZ ÉVBEN NYÁR VAN

Hawaiin egész évben nyár van, bármikor lehet fürödni
az óceánban. Réka azt mondja, a hõmérséklet 25-26 fok
között mozog, ezért az apartmanjukban nincs se légkon-
dicionáló, se fûtés. Ha pedig az ablakot kinyitják, a laká-
sukat átjárja az óceán felõl érkezõ kellemes szellõ.

– Hawaiin minden nagyon szuper. Az emberek nagyon
kedvesek, figyelnek egymásra. Vezetésnél is elõzékenyek,
nem is illik dudálni. Nagyon jó közösség van itt, az embe-
rek tisztelik egymást és bíznak a másikban.

MEZÍTLÁB ÉS FÜRDÕRUHÁBAN A BOLTBA IS
– A hawaiiak lazasága az öltözködésükben is meg-

mutatkozik. Nem figyelnek arra, hogy mit visel a má-
sik. Sokan csak feljönnek a strandról és mezítláb be-
mennek a boltba, egy fürdõruhában. Ez itt teljesen
normális. Így járunk az utcán is.

– Minden nagyon szuper Hawaiin, de amit nehéz meg-
szokni, az az étel. Nagyon mû, tele van adalékanyagok-
kal és színezékekkel. Gyorséttermek vannak egymás he-
gyén-hátán és mindenhol cukros üdítõket lehet kapni. Itt
még a kenyér is édes, amit nagyon nem szeretek, ezért
sütni szoktunk. Európában ezerszer jobb az étel, milyen
jó, hogy otthon 1000 forintért bárhol meg lehet enni akár
egy menüt is.

KIZÁRÓLAG MAGYARUL BESZÉLNEK

– Tiszteljük az itteni ünnepeket, de mi nem tartjuk ma-
gunkat amerikaiaknak – folytatja Réka. – A gyerekeink
persze, mivel ott születtek, születési jogon azok, de nem
vagyunk az amerikai kultúra részei. Egymás között is ki-
zárólag magyarul beszélünk. Múltkor egyébként Honolu-
luban volt egy Kaláka-koncert, el is mentünk rá. Kis ma-
gyar közösség él Hawaiin, de összetartóak vagyunk.

„IMÁDOM NYÍREGYHÁZÁT”

Hawaii 12 órás idõeltolódásával pontosan a világ másik
végén fekszik. Rékáék ketten érkeztek O’ahu szigetére, de már
négyesben osztoznak a sziget szépségein. Még diákvízum-
mal másfél évet biztosan ott maradnak, aztán pedig az élet
eldönti, hogy merre telepednek le a világ valamely pontján.

– Én imádom Nyíregyházát, gyerekkorom óta itt élek,
ide jártam gimnáziumba is. Mindig azt mondom, hogy
nekem két otthonom van. Az egyik Nyíregyháza, a másik
Laie. Ha hazaköltözünk egyszer Magyarországra, itt sze-
retnék élni. Szépen fejlõdik a város, jó érzés mindig haza-
jönni, hiszen folyton belebotlok ismerõsökbe. Persze, Laie
is közel áll a szívemhez, mert ott kezdõdött a családi éle-
tünk és tele van élményekkel. Ha meg lehetne oldani, itt
is és ott is tudnék élni egy kicsit...

(Aki szeretné követni a Bordás család kinti életét, az az
„ohanabordi” Instagram- vagy Facebook-oldal alatt meg-
teheti.)                                            (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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VIDOR

...ÉS ELJÖTT A VIDOR! – 9 NAP, 350 ESEMÉNY
Már egy hete a vidámságé a fõszerep Nyíregyházán,

múlt héten pénteken megnyílt a 17. VIDOR Fesztivál, a
Vidámság és Derû Országos seregszemléje. A Kelet Brass
Band rezesei szolgáltatták a vihar alá a muzsikát, hogy
aztán a megnyitó díszvendégei már szélcsendben köszönt-
sék a közönséget, és a hagyományok szerint a felhõk közé
eresszék a 2018-as léggömböket. Jelezvén: indulhat a fesz-
tivál! A fesztivál, mely 9 napra 350 eseményt kínál ven-
dégeinek egészen szeptember 1-jéig.

Kemény kánikulai napok után, komédiába illõ módon múlt
héten péntek délután vihar és felhõszakadás köszöntötte a
VIDOR mûvészeit, illetve közönségét. Az esõ, sár, szél és
hideg sem szegte kedvét a fesztiválozó tömegnek. Esernyõk
és ereszek alatt elszántan várták a délutáni, majd az esti kon-
certet, mások közben igyekeztek a színházi elõadásokra. Si-
mogatták az élõszobrokat, és együtt fújtattak a tûzzsonglõ-
rökkel. Dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár termé-
szetesen a rekeszizmokat megmozgató sporttevékenységre
is utalt a megnyitón, majd a kultúra fõvárosaként emlegetett
fesztiválváros, Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Fe-
renc köszöntötte a Kossuth tér érdeklõdõ vendégeit.

– Nevessenek nagyokat, érezzék jól magukat! Ennek a
fesztiválnak van egy másik szerepe, küldetése is. Össze-
hozza az embereket, rég nem látott barátokat, ismerõsö-
ket, rokonokat, munkatársakat, egyáltalán a nyíregy-
háziakat. Innentõl kezdve a belváros ebbõl a szempont-
ból is a fesztivál ideje alatt a nevetés és a derû, vidámság
fõvárosa mellett egy közösségi fórum is. Jó szórakozást
kívánok! –  szólt a megnyitón dr. Kovács Ferenc polgár-
mester.

POSZTUMUSZ ÉLETMÛDÍJAT ADTAK ÁT

Benedek Miklós, a zsûri örökös elnöke nem tréfás csat-
tanóval, nem fesztivált értékelõ gondolatokkal állt a szín-
padra, õ emlékezett. Emlékezett a héten elhunyt barátjá-
ra, pályatársára, Székhelyi József színmûvészre. És nem-
csak arra a veszteségre utalt, mely nyitóelõadás nélkül
hagyta a VIDOR Fesztivált. Makk Károly özvegyét, Han-
na asszonyt is a színpadra szólították, hogy átvegye férje,
a tavaly elhunyt VIDOR elnök posztumusz életmûdíját.
Így lesz igazán életszerû az idei VIDOR, mely nemcsak
nevettet, de megidézi az elmúlt emlékeket. Olyan, mint
egy tragikomédia a színpadon.

JÓ NÉHA KIKAPCSOLÓDNI

Ahogy Bige László elnök-vezérigazgató, a VIDOR fõtá-
mogatója szólt köszöntõjében: – Az elkövetkezendõ napok
Önökrõl szólnak és Önökért szólnak. A zenészek, a mûvé-
szek nem maguknak játszanak, hanem Önöknek. Azért, hogy
Önök érezzék jól magukat és szórakozzanak jól, mert eb-
ben a fergeteges sebességgel haladó világban, amelyben ma
élünk, igazából jó néha kikapcsolódni.

...és valóban mindenki kedvére válogathat, hiszen 50
helyszínen 350 színházi, zenei és irodalmi programot kí-
nál a VIDOR Fesztivál, melynek 90 százaléka ingyenes.

Hétfõn este a Karmapirin és a Sugarloaf, kedden a Cim-
balom Brothers, a Góbé és Ferenczi György zenekara sze-
repelt a belvárosi színpadokon, de itt volt a Wellhello,
Pápai Joci, és a VIDORgásnak még koránt sincs vége.

  (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Szabolcsi Koncert Fúvószenekar

Pápai Joci

Nagy Ricsi

Wellhello

Tied a világ címû zenés
társasjáték

Benedek Miklós, a zsûri örökös elnöke, Kirják Róbert, a színház ügyvezetõ igazgatója, Bige László, a Bige Holding
elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár és Seszták

Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke



OKTATÁS

2018. AUGUSZTUS 31. 9

MEGTARTOTTÁK A TANÉV-
NYITÓ ÉRTEKEZLETET

Elkezdõdött a visszaszámlálás, hamaro-
san elindul a 2018/19-es tanév. Az elmúlt
évek hagyományaihoz híven szakmai tan-
évnyitó értekezletet tartottak Nyíregyhá-
zán, a konferencián többek között intéz-
ményvezetõk vettek részt.

Az Oktatási Hivatal, az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma, a Klebelsberg Köz-
pont és az Eszterházy Károly Egyetem Ok-
tatáskutató és Fejlesztõ Intézet vezetõi,
munkatársai tartottak elõadásokat, hogy a
köznevelési intézmények szakszerû, jog-
szerû mûködését segítsék és megkönnyít-
sék a felkészülést a változásokra.

INDULNAK AZ INGYENES
NYELVTANFOLYAMOK

Meghirdették a felsõoktatásban végzet-
tek számára szükséges nyelvvizsga meg-
szerzését segítõ újabb diplomamentõ prog-
ramot. A hallgatók 20–22 százaléka a
nyelvvizsga hiánya miatt nem kapja meg
az abszolutórium és a záróvizsga után dip-
lomáját, jelentõs részük pedig késõbb sem
szerzi meg az oklevelet.

Az OFA Országos Foglalkoztatási Köz-
hasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság honlapján közzétett felhívásban azt
írták:

A pályázati felület megnyitásának terve-
zett idõpontja szeptember 3-a, hétfõ 14.00
óra.

Mint a kiírásban kiemelték: a nemzet-
gazdaság fejlõdéséhez nélkülözhetetlen,
hogy rendelkezésre álljon a megfelelõen
képzett, idegen nyelvet beszélõ, felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ „humán erõfor-
rás”.

A pályázat célja elsõdlegesen a nyelvvizs-
ga hiányában diplomával még nem rendel-
kezõ, államvizsgájukat hazai felsõoktatás-
ban teljesített, de hallgatói jogviszonyban
már nem álló uniós polgárok államilag tá-
mogatott nyelvi képzésbe vonása a diplo-
ma átvételéhez szükséges nyelvvizsga meg-
szerzése érdekében. A támogatás közvetett
célja, hogy a diploma megszerzését köve-
tõen a célcsoport végzettségének megfele-
lõ munkakörben helyezkedjen el.

MAXIMUM 300 EZER FORINT

A Diplomamentõ II. program azon nyelv-
vizsgára felkészítõ képzéseken való rész-
vételt támogatja, melyet követõen a pályá-

zó államilag elismert, komplex, vagy írás-
beli, vagy szóbeli nyelvvizsgát teljesít és a
nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása után
átveheti diplomáját. A program keretében
angol, francia, német, olasz, orosz és spa-
nyol képzésre lehet pályázni. A nyelvi kép-
zések tervezetten 2018. szeptember köze-
pétõl indulhatnak és 2019. december 31-
éig kell befejezõdniük, a képzési támoga-
tás mértéke fejenként maximum 300 ezer
forint. A támogatottaknak legkésõbb 2020.
március 31-éig kell bemutatniuk a megszer-
zett nyelvvizsga-bizonyítványukat és az az
alapján kiadott diplomájukat. Ha ez nem
történik meg, a teljes támogatási összeget
vissza kell fizetni –  olvasható az OFA hon-
lapján.                         (Forrás:  eduline.hu)

Dr. Kovács Ferenc polgármester a tanév-
nyitó értekezleten

– Országosan több mint 500 helyszínen
zajlanak különbözõ felújítási, bõvítési,
megújítási munkálatok az oktatási infrast-
ruktúra területén, illetve az eszközbeszer-
zések területén is. Az elmúlt hónapokban
és az elõttünk álló hónapokban mintegy

100 ezer informatikai eszköz érkezik, il-
letve érkezett meg a magyarországi isko-
lákba és a széles sávú internetbekötések
azok még, amelyek a következõ hónapok-
ban elõttünk állnak. Erre összességében 26
milliárd forintot költ a kormány. Így az elõt-
tünk álló tanév végére minden állami
feladatellátási helyre be lesz kötve a széles
sávú internet, hogy az eszközhasználatot
érdemben lehetõvé tegye majd – hangsú-
lyozta dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért
felelõs helyettes államtitkár.

ISKOLÁK ÚJULTAK MEG

A rendezvényen dr. Kovács Ferenc pol-
gármester kiemelte, Nyíregyházán is több
oktatás-nevelési intézmény megújul.

– Több iskolánál vagy már befejezõdött
vagy folyamatban van a felújítás, öt torna-
termet is – óriási küzdelmek árán –, de fel-
újítanak. Hagyományosan, immár ötödik
éve a kisiskolások, elsõsök kapnak egy tan-
szercsomagot. Ez most Nyíregyházán 4500
gyermeket érint, ami egy tanévkezdést se-
gítõ vállalása az önkormányzatnak.

TÁMOGATÓ PROGRAMOKAT
INDÍTANAK

A megyei szakmai tanévnyitó konferenci-
án elhangzott, az iskolai lemorzsolódás csök-
kentése érdekében számos támogató prog-
ramot indítanak a következõ tanévben is.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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REKORD SZÁMÚ ÚJ LAKÁST ADNAK EL IDÉN NYÍREGYHÁZÁN
...VAN, HOGY ALKU NÉLKÜL IS

AKÁR „TELIÁRAS” ALKU IS

A tájékoztatás során megtudtuk, a 2018-as eladásokat
elemezve megfigyelhetõ, hogy a családi házak iránti ke-
reslet is fellendült 2017. évhez képest, az eladások közel
40 százalékát teszik ki jelenleg. Alku mértéke az eladá-
sok során átlagosan 2–6 százalék között mozog, de nem
ritka az úgynevezett  „teliáras” alku nélküli adásvétel sem,
ingatlantípustól függetlenül.

Idén várhatóan 400–450 lakás épül az év végéig Nyír-
egyházán, de nem elképzelhetetlen, hogy a kedvezmé-
nyes áfa várható megszûnése miatt ez a szám másképp
alakul majd, magasabb értéket hozva. Jellemzõ városunk-
ban a lakóparkos beépítés, de családi házak épülnek a
külsõ övezetekben is. (Társas lakóépületek is épülnek az
ilyen jellegû területeken, de sok foghíjbeépítés is látható a
belvárosban.)

– A 64 lakásos társasháztól a nagy alapterületû családi
házig minden fajta lakóház épül a megyeszékhelyen. 2018.
augusztus 27-éig 322 lakás volt engedélyezve, illetve egy-
szerûen bejelentve. 230 lakásegység épül társasházban, míg
a 92 lakásegység épül egy- és kétlakásos családi házban.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Egyre több az építkezés, a vásárlási igény nagy, az al-
bérletek pedig akár néhány óra alatt bérlõre találnak Nyír-
egyházán. Kétségtelen, az év eleji lendület továbbra is
érzékelhetõ az ingatlanpiacon. Az áremelkedés hiába las-
san már csúcsokat döntöget, még mindig nem állt meg,
az elsõ negyedévhez képest is jelentõs növekedés tapasz-
talható.

A lakáspiac minden tekintetben szárnyal az utóbbi idõ-
ben: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési idõk
és az eddig üres telkeken egyre-másra nõnek ki a társas-
és családi házak, nemcsak Budapesten, hanem Nyíregy-
házán is. Sereginé Jánvári Enikõ, az Otthon Centrum Ott-
honszakértõje szerkesztõségünk megkeresésére elmond-
ta, ahogy nõtt a vásárlási kedv, úgy drágultak a lakások:
Budapesten és a megyeszékhelyeken már meghaladják
a válság elõtti szintet. Az árnövekedés hátterében a piac
térbeli koncentráltsága és a kedvezõ finanszírozási kör-
nyezet áll: leginkább a városok és városkörnyéki telepü-
lések iránt van kereslet, saját célra és befektetésre egy-
aránt. Ahol fejlõdik a helyi gazdaság, van megélhetést
biztosító munkalehetõség, oda költöznek az emberek. A
növekvõ kereslet pedig hajtja az árakat és a bérleti díja-
kat is felfelé.

NEM VÁRHATÓ DRASZTIKUS CSÖKKENÉS

– 2018 elsõ hat hónapja során átlagosan 11,6 száza-
lékkal több értékesítés történt, mint az elõzõ év azonos
idõszakában. Ez a lendület, és az építõiparban egyre fe-
szítõbb kapacitáshiány az év hátralevõ részére sem vetí-
ti elõre a piacon az árak drasztikus csökkenését, sõt. Az
eladók egyre magasabb elvárásokat támasztanak és ki-
tartják az árat: addig várnak, míg a megfelelõ ajánlatot
tevõ vevõ megérkezik. A 2018-as esztendõ az Otthon
Centrum elemzõinek várakozása szerint akár 160 ezer
feletti lakáspiaci tranzakcióval és rekord számú új lakás
átadásával zárulhat.

ÁTLAGÁRAK NYÍREGYHÁZÁN

(az elmúlt 6 hónap adatai alapján)

Eladó használt téglalakás átlagos nm ára: 300 000 Ft
körül mozog, ez 15%-os növekedés az elsõ negyed-
évhez képest.

Eladó használt panellakás átlagos nm ára: 260 000 Ft;
ez jelentõs, közel 24%-os emelkedés.

Eladó használt téglaház átlagos nm ára kiemelt terü-
leteken (Korányi kertváros, Sóstófürdõ): 295 000 Ft.

Eladó használt téglaház átlagos nm ára NEM kiemelt
területeken (külsõ területek, Borbánya, Kistelekiszõlõ,
Oros, Nyírszõlõs, Nagyszállás): 230 000 Ft.

Eladó használt vályog, vegyes falazatú családi ház át-
lagos nm ára NEM kiemelt területeken (külsõ terüle-
tek, Borbánya, Kistelekiszõlõ, Oros, Nyírszõlõs, Nagy-
szállás): 200 000 Ft.

– Az albérleti piac is az eladóknak kedvez. 80 000 fo-
rint alatt gyakorlatilag nem lehet kiadó albérletet találni.
Kevés a kiadó lakás (ez különösen a tanévkezdés idõsza-
kában látszik), egy meghirdetett albérlet néhány nap/óra
alatt bérlõre talál.

KIUGRÓ ÉV VOLT A TAVALYI

Várhatóan a tavalyi kiugró év után a 2016-os évhez kö-
zelítõleg fognak alakulni a lakásépítési számok idén Nyír-
egyházán – errõl már Éva Péter, a Polgármesteri Hivatal
Hatósági Fõosztály Építésügyi Osztályának osztályveze-
tõje beszélt.

Épülõ 3 lakásos társasház látványterve Nyíregyházán

A Dózsa György utcai új társasház falai is állnak már
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JAVÁBAN ZAJLIK A CÍMEK FELÜLVIZSGÁLATA
FOLYTATÓDIK A CÍMFELÜLVIZSGÁLATI HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

XII. RÉSZ
82. 22200/41/A/80 Család u. 39. 2/7.
83. 22200/41/A/81 Család u. 39. 2/8.
84. 22200/41/A/82 Család u. 39. 2/9.
85. 22200/41/A/83 Család u. 39. 3/10.
86. 22200/41/A/84 Család u. 39. 3/11.
87. 22200/41/A/85 Család u. 39. 3/12.
88. 22200/41/A/86 Család u. 39. 4/13.
89. 22200/41/A/87 Család u. 39. 4/14.
90. 22200/41/A/88 Család u. 39. 4/15.

Nyíregyháza, Család utca 41-51.
Ssz. hrsz. cím
1. 22200/14 Család u. 41-51.
2. 22200/14/A Család u. 41-51.
3. 22200/14/A/1 Család u. 41. fszt./1.
4. 22200/14/A/2 Család u. 41. fszt./2.
5. 22200/14/A/3 Család u. 41. fszt./3.
6. 22200/14/A/4 Család u. 41. 1/4.
7. 22200/14/A/5 Család u. 41. 1/5.
8. 22200/14/A/6 Család u. 41. 1/6.
9. 22200/14/A/7 Család u. 41. 2/7.

10. 22200/14/A/8 Család u. 41. 2/8.
11. 22200/14/A/9 Család u. 41. 2/9.
12. 22200/14/A/10 Család u. 41. 3/10.
13. 22200/14/A/11 Család u. 41. 3/11.
14. 22200/14/A/12 Család u. 41. 3/12.
15. 22200/14/A/13 Család u. 41. 4/13.
16. 22200/14/A/14 Család u. 41. 4/14.
17. 22200/14/A/15 Család u. 41. 4/15.
18. 22200/14/A/16 Család u. 43. fszt./1.
19. 22200/14/A/17 Család u. 43. fszt./2.
20. 22200/14/A/18 Család u. 43. fszt./3.
21. 22200/14/A/19 Család u. 43. 1/4.
22. 22200/14/A/20 Család u. 43. 1/5.
23. 22200/14/A/21 Család u. 43. 1/6.
24. 22200/14/A/22 Család u. 43. 2/7.
25. 22200/14/A/23 Család u. 43. 2/8.
26. 22200/14/A/24 Család u. 43. 2/9.
27. 22200/14/A/25 Család u. 43. 3/10.
28. 22200/14/A/26 Család u. 43. 3/11.
29. 22200/14/A/27 Család u. 43. 3/12.
30. 22200/14/A/28 Család u. 43. 4/13.
31. 22200/14/A/29 Család u. 43. 4/14.
32. 22200/14/A/30 Család u. 43. 4/15.
33. 22200/14/A/31 Család u. 45. fszt./1.
34. 22200/14/A/32 Család u. 45. fszt./2.
35. 22200/14/A/33 Család u. 45. 1/3.
36. 22200/14/A/34 Család u. 45. 1/4.
37. 22200/14/A/35 Család u. 45. 1/5.
38. 22200/14/A/36 Család u. 45. 2/6.
39. 22200/14/A/37 Család u. 45. 2/7.
40. 22200/14/A/38 Család u. 45. 2/8.
41. 22200/14/A/39 Család u. 45. 3/9.
42. 22200/14/A/40 Család u. 45. 3/10.
43. 22200/14/A/41 Család u. 45. 3/11.
44. 22200/14/A/42 Család u. 45. 4/12.
45. 22200/14/A/43 Család u. 45. 4/13.
46. 22200/14/A/44 Család u. 45. 4/14.
47. 22200/14/A/45 Család u. 47. fszt./1.
48. 22200/14/A/46 Család u. 47. fszt./2.
49. 22200/14/A/47 Család u. 47. 1/3.
50. 22200/14/A/48 Család u. 47. 1/4.
51. 22200/14/A/49 Család u. 47. 1/5.
52. 22200/14/A/50 Család u. 47. 2/6.
53. 22200/14/A/51 Család u. 47. 2/7.
54. 22200/14/A/52 Család u. 47. 2/8.
55. 22200/14/A/53 Család u. 47. 3/9.
56. 22200/14/A/54 Család u. 47. 3/10.
57. 22200/14/A/55 Család u. 47. 3/11.
58. 22200/14/A/56 Család u. 47. 4/12.
59. 22200/14/A/57 Család u. 47. 4/13.
60. 22200/14/A/58 Család u. 47. 4/14.
61. 22200/14/A/59 Család u. 49. fszt./1.
62. 22200/14/A/60 Család u. 49. fszt./2.
63. 22200/14/A/61 Család u. 49. fszt./3.
64. 22200/14/A/62 Család u. 49. 1/4.
65. 22200/14/A/63 Család u. 49. 1/5.
66. 22200/14/A/64 Család u. 49. 1/6.
67. 22200/14/A/65 Család u. 49. 2/7.
68. 22200/14/A/66 Család u. 49. 2/8.
69. 22200/14/A/67 Család u. 49. 2/9.
70. 22200/14/A/68 Család u. 49. 3/10.
71. 22200/14/A/69 Család u. 49. 3/11.
72. 22200/14/A/70 Család u. 49. 3/12.
73. 22200/14/A/71 Család u. 49. 4/13.
74. 22200/14/A/72 Család u. 49. 4/14.
75. 22200/14/A/73 Család u. 49. 4/15.
76. 22200/14/A/74 Család u. 51. fszt./1.
77. 22200/14/A/75 Család u. 51. fszt./2.
78. 22200/14/A/76 Család u. 51. fszt./3.
79. 22200/14/A/77 Család u. 51. 1/4.
80. 22200/14/A/78 Család u. 51. 1/5.
81. 22200/14/A/79 Család u. 51. 1/6.
82. 22200/14/A/80 Család u. 51. 2/7.
83. 22200/14/A/81 Család u. 51. 2/8.
84. 22200/14/A/82 Család u. 51. 2/9.
85. 22200/14/A/83 Család u. 51. 3/10.
86. 22200/14/A/84 Család u. 51. 3/11.
87. 22200/14/A/85 Család u. 51. 3/12.
88. 22200/14/A/86 Család u. 51. 4/13.
89. 22200/14/A/87 Család u. 51. 4/14.
90. 22200/14/A/88 Család u. 51. 4/15.

Nyíregyháza, Eperjes utca 10-12.
Ssz. hrsz. cím
1. 2263/63  Eperjes u. 10-12.
2. 2263/63/A  Eperjes u. 10-12.
3. 2263/63/A/1  Eperjes u. 10. fszt./1.
4. 2263/63/A/2  Eperjes u. 10. 1/2.
5. 2263/63/A/3  Eperjes u. 10. 1/3.
6. 2263/63/A/4  Eperjes u. 10. 1/4.
7. 2263/63/A/5  Eperjes u. 10. 2/5.
8. 2263/63/A/6  Eperjes u. 10. 2/6.
9. 2263/63/A/7  Eperjes u. 10. 2/7.

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

Nyíregyháza, Fazekas János tér 5.
Ssz. hrsz. cím
1. 22200/8  Fazekas János tér 5.
2. 22200/8/A  Fazekas János tér 5.
3. 22200/8/A/1  Fazekas János tér 5. fszt./2.
4. 22200/8/A/2  Fazekas János tér 5. fszt./3.
5. 22200/8/A/3  Fazekas János tér 5. fszt./4.
6. 22200/8/A/4  Fazekas János tér 5. fszt./5.
7. 22200/8/A/5  Fazekas János tér 5. fszt./6.
8. 22200/8/A/6  Fazekas János tér 5. fszt./7.
9. 22200/8/A/7  Fazekas János tér 5. 1/8.

10. 22200/8/A/8  Fazekas János tér 5. 1/9.
11. 22200/8/A/9  Fazekas János tér 5. 1/10.
12. 22200/8/A/10 Fazekas János tér 5. 1/11.
13. 22200/8/A/11 Fazekas János tér 5. 1/12.
14. 22200/8/A/12 Fazekas János tér 5. 1/13.
15. 22200/8/A/13 Fazekas János tér 5. 1/14.
16. 22200/8/A/14 Fazekas János tér 5. 1/15.
17. 22200/8/A/15 Fazekas János tér 5. 2/16.
18. 22200/8/A/16 Fazekas János tér 5. 2/17.
19. 22200/8/A/17 Fazekas János tér 5. 2/18.
20. 22200/8/A/18 Fazekas János tér 5. 2/19.
21. 22200/8/A/19 Fazekas János tér 5. 2/20.
22. 22200/8/A/20 Fazekas János tér 5. 2/21.
23. 22200/8/A/21 Fazekas János tér 5. 2/22.
24. 22200/8/A/22 Fazekas János tér 5. 2/23.
25. 22200/8/A/23 Fazekas János tér 5. 3/24.
26. 22200/8/A/24 Fazekas János tér 5. 3/25.
27. 22200/8/A/25 Fazekas János tér 5. 3/26.
28. 22200/8/A/26 Fazekas János tér 5. 3/27.
29. 22200/8/A/27 Fazekas János tér 5. 3/28.
30. 22200/8/A/28 Fazekas János tér 5. 3/29.

31. 22200/8/A/29 Fazekas János tér 5. 3/30.
32. 22200/8/A/30 Fazekas János tér 5. 3/31.
33. 22200/8/A/31 Fazekas János tér 5. 4/32.
34. 22200/8/A/32 Fazekas János tér 5. 4/33.
35. 22200/8/A/33 Fazekas János tér 5. 4/34.
36. 22200/8/A/34 Fazekas János tér 5. 4/35.
37. 22200/8/A/35 Fazekas János tér 5. 4/36.
38. 22200/8/A/36 Fazekas János tér 5. 4/37.
39. 22200/8/A/37 Fazekas János tér 5. 4/38.
40. 22200/8/A/38 Fazekas János tér 5. 4/39.
41. 22200/8/A/39 Fazekas János tér 5. 5/40.
42. 22200/8/A/40 Fazekas János tér 5. 5/41.
43. 22200/8/A/41 Fazekas János tér 5. 5/42.
44. 22200/8/A/42 Fazekas János tér 5. 5/43.
45. 22200/8/A/43 Fazekas János tér 5. 5/44.
46. 22200/8/A/44 Fazekas János tér 5. 5/45.
47. 22200/8/A/45 Fazekas János tér 5. 5/46.
48. 22200/8/A/46 Fazekas János tér 5. 5/47.
49. 22200/8/A/47 Fazekas János tér 5. 6/48.
50. 22200/8/A/48 Fazekas János tér 5. 6/49.
51. 22200/8/A/49 Fazekas János tér 5. 6/50.
52. 22200/8/A/50 Fazekas János tér 5. 6/51.
53. 22200/8/A/51 Fazekas János tér 5. 6/52.
54. 22200/8/A/52 Fazekas János tér 5. 6/53.
55. 22200/8/A/53 Fazekas János tér 5. 6/54.
56. 22200/8/A/54 Fazekas János tér 5. 6/55.
57. 22200/8/A/55 Fazekas János tér 5. 7/56.
58. 22200/8/A/56 Fazekas János tér 5. 7/57.
59. 22200/8/A/57 Fazekas János tér 5. 7/58.
60. 22200/8/A/58 Fazekas János tér 5. 7/59.
61. 22200/8/A/59 Fazekas János tér 5. 7/60.
62. 22200/8/A/60 Fazekas János tér 5. 7/61.
63. 22200/8/A/61 Fazekas János tér 5. 7/62.
64. 22200/8/A/62 Fazekas János tér 5. 7/63.
65. 22200/8/A/63 Fazekas János tér 5. 8/64.
66. 22200/8/A/64 Fazekas János tér 5. 8/65.
67. 22200/8/A/65 Fazekas János tér 5. 8/66.
68. 22200/8/A/66 Fazekas János tér 5. 8/67.
69. 22200/8/A/67 Fazekas János tér 5. 8/68.
70. 22200/8/A/68 Fazekas János tér 5. 8/69.
71. 22200/8/A/69 Fazekas János tér 5. 8/70.
72. 22200/8/A/70 Fazekas János tér 5. 8/71.
73. 22200/8/A/71 Fazekas János tér 5. 9/72.
74. 22200/8/A/72 Fazekas János tér 5. 9/73.
75. 22200/8/A/73 Fazekas János tér 5. 9/74.
76. 22200/8/A/74 Fazekas János tér 5. 9/75.
77. 22200/8/A/75 Fazekas János tér 5. 9/76.
78. 22200/8/A/76 Fazekas János tér 5. 9/77.
79. 22200/8/A/77 Fazekas János tér 5. 9/78.
80. 22200/8/A/78 Fazekas János tér 5. 9/79.
81. 22200/8/A/79 Fazekas János tér 5. 10/80.
82. 22200/8/A/80 Fazekas János tér 5. 10/81.
83. 22200/8/A/81 Fazekas János tér 5. 10/82.
84. 22200/8/A/82 Fazekas János tér 5. 10/83.
85. 22200/8/A/83 Fazekas János tér 5. 10/84.
86. 22200/8/A/84 Fazekas János tér 5. 10/85.
87. 22200/8/A/85 Fazekas János tér 5. 10/86.
88. 22200/8/A/86 Fazekas János tér 5. 10/87.

Nyíregyháza, Fazekas János tér 7.
Ssz. hrsz. cím

1. 22200/12  Fazekas János tér 7.
2. 22200/12/A  Fazekas János tér 7.
3. 22200/12/A/1  Fazekas János tér 7. fszt./2.
4. 22200/12/A/2  Fazekas János tér 7. fszt./3.
5. 22200/12/A/3  Fazekas János tér 7. fszt./4.
6. 22200/12/A/4  Fazekas János tér 7. fszt./5.
7. 22200/12/A/5  Fazekas János tér 7. fszt./6.
8. 22200/12/A/6  Fazekas János tér 7. fszt./7.
9. 22200/12/A/7  Fazekas János tér 7. 1/8.

10. 22200/12/A/8  Fazekas János tér 7. 1/9.
11. 22200/12/A/9  Fazekas János tér 7. 1/10.
12. 22200/12/A/10  Fazekas János tér 7. 1/11.
13. 22200/12/A/11  Fazekas János tér 7. 1/12.
14. 22200/12/A/12  Fazekas János tér 7. 1/13.
15. 22200/12/A/13  Fazekas János tér 7. 1/14.
16. 22200/12/A/14  Fazekas János tér 7. 1/15.
17. 22200/12/A/15  Fazekas János tér 7. 2/16.
18. 22200/12/A/16  Fazekas János tér 7. 2/17.
19. 22200/12/A/17  Fazekas János tér 7. 2/18.
20. 22200/12/A/18  Fazekas János tér 7. 2/19.
21. 22200/12/A/19  Fazekas János tér 7. 2/20.
22. 22200/12/A/20  Fazekas János tér 7. 2/21.
23. 22200/12/A/21  Fazekas János tér 7. 2/22.
24. 22200/12/A/22  Fazekas János tér 7. 2/23.
25. 22200/12/A/23  Fazekas János tér 7. 3/24.
26. 22200/12/A/24  Fazekas János tér 7. 3/25.
27. 22200/12/A/25  Fazekas János tér 7. 3/26.
28. 22200/12/A/26  Fazekas János tér 7. 3/27.
29. 22200/12/A/27  Fazekas János tér 7. 3/28.
30. 22200/12/A/28  Fazekas János tér 7. 3/29.
31. 22200/12/A/29  Fazekas János tér 7. 3/30.
32. 22200/12/A/30  Fazekas János tér 7. 3/31.
33. 22200/12/A/31  Fazekas János tér 7. 4/32.
34. 22200/12/A/32  Fazekas János tér 7. 4/33.
35. 22200/12/A/33  Fazekas János tér 7. 4/34.
36. 22200/12/A/34  Fazekas János tér 7. 4/35.
37. 22200/12/A/35  Fazekas János tér 7. 4/36.
38. 22200/12/A/36  Fazekas János tér 7. 4/37.
39. 22200/12/A/37  Fazekas János tér 7. 4/38.
40. 22200/12/A/38  Fazekas János tér 7. 4/39.

41. 22200/12/A/39  Fazekas János tér 7. 5/40.
42. 22200/12/A/40  Fazekas János tér 7. 5/41.
43. 22200/12/A/41  Fazekas János tér 7. 5/42.
44. 22200/12/A/42  Fazekas János tér 7. 5/43.
45. 22200/12/A/43  Fazekas János tér 7. 5/44.
46. 22200/12/A/44  Fazekas János tér 7. 5/45.
47. 22200/12/A/45  Fazekas János tér 7. 5/46.
48. 22200/12/A/46  Fazekas János tér 7. 5/47.
49. 22200/12/A/47  Fazekas János tér 7. 6/48.
50. 22200/12/A/48  Fazekas János tér 7. 6/49.
51. 22200/12/A/49  Fazekas János tér 7. 6/50.
52. 22200/12/A/50  Fazekas János tér 7. 6/51.
53. 22200/12/A/51  Fazekas János tér 7. 6/52.
54. 22200/12/A/52  Fazekas János tér 7. 6/53.
55. 22200/12/A/53  Fazekas János tér 7. 6/54.
56. 22200/12/A/54  Fazekas János tér 7. 6/55.
57. 22200/12/A/55  Fazekas János tér 7. 7/56.
58. 22200/12/A/56  Fazekas János tér 7. 7/57.
59. 22200/12/A/57  Fazekas János tér 7. 7/58.
60. 22200/12/A/58  Fazekas János tér 7. 7/59.
61. 22200/12/A/59  Fazekas János tér 7. 7/60.
62. 22200/12/A/60  Fazekas János tér 7. 7/61.
63. 22200/12/A/61  Fazekas János tér 7. 7/62.
64. 22200/12/A/62  Fazekas János tér 7. 7/63.
65. 22200/12/A/63  Fazekas János tér 7. 8/64.
66. 22200/12/A/64  Fazekas János tér 7. 8/65.
67. 22200/12/A/65  Fazekas János tér 7. 8/66.
68. 22200/12/A/66  Fazekas János tér 7. 8/67.
69. 22200/12/A/67  Fazekas János tér 7. 8/68.
70. 22200/12/A/68  Fazekas János tér 7. 8/69.
71. 22200/12/A/69  Fazekas János tér 7. 8/70.
72. 22200/12/A/70  Fazekas János tér 7. 8/71.
73. 22200/12/A/71  Fazekas János tér 7. 9/72.
74. 22200/12/A/72  Fazekas János tér 7. 9/73.
75. 22200/12/A/73  Fazekas János tér 7. 9/74.
76. 22200/12/A/74  Fazekas János tér 7. 9/75.
77. 22200/12/A/75  Fazekas János tér 7. 9/76.
78. 22200/12/A/76  Fazekas János tér 7. 9/77.
79. 22200/12/A/77  Fazekas János tér 7. 9/78.
80. 22200/12/A/78  Fazekas János tér 7. 9/79.
81. 22200/12/A/79  Fazekas János tér 7. 10/80.
82. 22200/12/A/80  Fazekas János tér 7. 10/81.
83. 22200/12/A/81  Fazekas János tér 7. 10/82.
84. 22200/12/A/82  Fazekas János tér 7. 10/83.
85. 22200/12/A/83  Fazekas János tér 7. 10/84.
86. 22200/12/A/84  Fazekas János tér 7. 10/85.
87. 22200/12/A/85  Fazekas János tér 7. 10/86.
88. 22200/12/A/86  Fazekas János tér 7. 10/87.

Nyíregyháza, Géza utca 5.
Ssz. hrsz. cím
1. 3194  Géza u. 5.
2. 3194/A  Géza u. 5.
3. 3194/A/1  Géza u. 5. fszt./1.
4. 3194/A/2  Géza u. 5. fszt./2.
5. 3194/A/3  Géza u. 5. fszt./3.
6. 3194/A/4  Géza u. 5. 1/4.
7. 3194/A/5  Géza u. 5. 1/5.
8. 3194/A/6  Géza u. 5. 1/6.
9. 3194/A/7  Géza u. 5. 1/7.

10. 3194/A/8  Géza u. 5. 1/8.
11. 3194/A/9  Géza u. 5. 2/9.
12. 3194/A/10  Géza u. 5. 2/10.
13. 3194/A/11  Géza u. 5. 2/11.
14. 3194/A/12  Géza u. 5. 2/12.
15. 3194/A/13  Géza u. 5. 2/13.

Nyíregyháza, Kálmán utca 4-6.
Ssz. hrsz. cím
1. 73  Kálmán u. 4-6.
2. 73/A  Kálmán u. 4-6.
3. 73/A/1  Kálmán u. 4. fszt./1.
4. 73/A/2  Kálmán u. 4. fszt./2.
5. 73/A/3  Kálmán u. 6. fszt./2.
6. 73/A/4  Kálmán u. 6. fszt./1.
7. 73/A/5  Kálmán u. 4. 1/3.
8. 73/A/6  Kálmán u. 4. 1/4.
9. 73/A/7  Kálmán u. 4. 1/5.
10. 73/A/8  Kálmán u. 6. 1/5.
11. 73/A/9  Kálmán u. 6. 1/4.
12. 73/A/10  Kálmán u. 6. 1/3.
13. 73/A/11  Kálmán u. 4. 1/6.
14. 73/A/12  Kálmán u. 4. 1/7.
15. 73/A/13  Kálmán u. 4. 1/8.
16. 73/A/14  Kálmán u. 6. 1/8.
17. 73/A/15  Kálmán u. 6. 1/7.
18. 73/A/16  Kálmán u. 6. 1/6.
19. 73/A/17  Kálmán u. 4. tt/9.
20. 73/A/18  Kálmán u. 4. tt/10.
21. 73/A/19  Kálmán u. 4. tt/11.
22. 73/A/20  Kálmán u. 6. tt/11.
23. 73/A/21  Kálmán u. 6. tt/10.
24. 73/A/22  Kálmán u. 6. tt/9.
25. 73/A/23  Kálmán u. 4. tt/12.
26. 73/A/24  Kálmán u. 4. tt/13.
27. 73/A/25  Kálmán u. 4. tt/14.
28. 73/A/26  Kálmán u. 6. tt/14.
29. 73/A/27  Kálmán u. 6. tt/13.
30. 73/A/28  Kálmán u. 6. tt/12.

Nyíregyháza, Bujtos utca 23.
Ssz. hrsz. cím
1. 3317/2  Bujtos u. 23.
2. 3317/2/A  Bujtos u. 23.
3. 3317/2/A/1  Bujtos u. 23. A. lh. 1/1.
4. 3317/2/A/2  Bujtos u. 23. A. lh. 1/2.
5. 3317/2/A/3  Bujtos u. 23. A. lh. 2/3.
6. 3317/2/A/4  Bujtos u. 23. A. lh. 2/4.
7. 3317/2/A/5  Bujtos u. 23. A. lh. tt/5.
8. 3317/2/A/6  Bujtos u. 23. B. lh. 1/1.
9. 3317/2/A/7  Bujtos u. 23. B. lh. 1/2.

10. 3317/2/A/8  Bujtos u. 23. B. lh. 1/3.
11. 3317/2/A/9  Bujtos u. 23. B. lh. 2/4.
12. 3317/2/A/10 Bujtos u. 23. B. lh. 2/5.
13. 3317/2/A/11 Bujtos u. 23. B. lh. 2/6.
14. 3317/2/A/12 Bujtos u. 23. B. lh. tt/7.
15. 3317/2/A/13 Bujtos u. 23. B. lh. tt/8.

Nyíregyháza, Család utca 29-39.
Ssz. hrsz. cím
1. 22200/41 Család u. 29-39.
2. 22200/41/A Család u. 29-39.
3. 22200/41/A/1 Család u. 29. fszt./1.
4. 22200/41/A/2 Család u. 29. fszt./2.
5. 22200/41/A/3 Család u. 29. fszt./3.
6. 22200/41/A/4 Család u. 29. 1/4.
7. 22200/41/A/5 Család u. 29. 1/5.
8. 22200/41/A/6 Család u. 29. 1/6.
9. 22200/41/A/7 Család u. 29. 2/7.

10. 22200/41/A/8 Család u. 29. 2/8.
11. 22200/41/A/9 Család u. 29. 2/9.
12. 22200/41/A/10 Család u. 29. 3/10.
13. 22200/41/A/11 Család u. 29. 3/11.
14. 22200/41/A/12 Család u. 29. 3/12.
15. 22200/41/A/13 Család u. 29. 4/13.
16. 22200/41/A/14 Család u. 29. 4/14.
17. 22200/41/A/15 Család u. 29. 4/15.
18. 22200/41/A/16 Család u. 31. fszt./1.
19. 22200/41/A/17 Család u. 31. fszt./2.
20. 22200/41/A/18 Család u. 31. fszt./3.
21. 22200/41/A/19 Család u. 31. 1/4.
22. 22200/41/A/20 Család u. 31. 1/5.
23. 22200/41/A/21 Család u. 31. 1/6.
24. 22200/41/A/22 Család u. 31. 2/7.
25. 22200/41/A/23 Család u. 31. 2/8.
26. 22200/41/A/24 Család u. 31. 2/9.
27. 22200/41/A/25 Család u. 31. 3/10.
28. 22200/41/A/26 Család u. 31. 3/11.
29. 22200/41/A/27 Család u. 31. 3/12.
30. 22200/41/A/28 Család u. 31. 4/13.
31. 22200/41/A/29 Család u. 31. 4/14.
32. 22200/41/A/30 Család u. 31. 4/15.
33. 22200/41/A/31 Család u. 33. fszt./1.
34. 22200/41/A/32 Család u. 33. fszt./2.
35. 22200/41/A/33 Család u. 33. 1/3.
36. 22200/41/A/34 Család u. 33. 1/4.
37. 22200/41/A/35 Család u. 33. 1/5.
38. 22200/41/A/36 Család u. 33. 2/6.
39. 22200/41/A/37 Család u. 33. 2/7.
40. 22200/41/A/38 Család u. 33. 2/8.
41. 22200/41/A/39 Család u. 33. 3/9.
42. 22200/41/A/40 Család u. 33. 3/10.
43. 22200/41/A/41 Család u. 33. 3/11.
44. 22200/41/A/42 Család u. 33. 4/12.
45. 22200/41/A/43 Család u. 33. 4/13.
46. 22200/41/A/44 Család u. 33. 4/14.
47. 22200/41/A/45 Család u. 35. fszt./1.
48. 22200/41/A/46 Család u. 35. fszt./2.
49. 22200/41/A/47 Család u. 35. 1/3.
50. 22200/41/A/48 Család u. 35. 1/4.
51. 22200/41/A/49 Család u. 35. 1/5.
52. 22200/41/A/50 Család u. 35. 2/6.
53. 22200/41/A/51 Család u. 35. 2/7.
54. 22200/41/A/52 Család u. 35. 2/8.
55. 22200/41/A/53 Család u. 35. 3/9.
56. 22200/41/A/54 Család u. 35. 3/10.
57. 22200/41/A/55 Család u. 35. 3/11.
58. 22200/41/A/56 Család u. 35. 4/12.
59. 22200/41/A/57 Család u. 35. 4/13.
60. 22200/41/A/58 Család u. 35. 4/14.
61. 22200/41/A/59 Család u. 37. fszt./1.
62. 22200/41/A/60 Család u. 37. fszt./2.
63. 22200/41/A/61 Család u. 37. fszt./3.
64. 22200/41/A/62 Család u. 37. 1/4.
65. 22200/41/A/63 Család u. 37. 1/5.
66. 22200/41/A/64 Család u. 37. 1/6.
67. 22200/41/A/65 Család u. 37. 2/7.
68. 22200/41/A/66 Család u. 37. 2/8.
69. 22200/41/A/67 Család u. 37. 2/9.
70. 22200/41/A/68 Család u. 37. 3/10.
71. 22200/41/A/69 Család u. 37. 3/11.
72. 22200/41/A/70 Család u. 37. 3/12.
73. 22200/41/A/71 Család u. 37. 4/13.
74. 22200/41/A/72 Család u. 37. 4/14.
75. 22200/41/A/73 Család u. 37. 4/15.
76. 22200/41/A/74 Család u. 39. fszt./1.
77. 22200/41/A/75 Család u. 39. fszt./2.
78. 22200/41/A/76 Család u. 39. fszt./3.
79. 22200/41/A/77 Család u. 39. 1/4.
80. 22200/41/A/78 Család u. 39. 1/5.
81. 22200/41/A/79 Család u. 39. 1/6.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 4., kedd 14.00 A dzsungel könyve, Vidor bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 6., csütörtök 19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Bérletszünet, Nagyszínpad

Szeptember 7., péntek 19.30 Rettenetes szülõk, Bemutató kamara bérlet, Krúdy Kamara

SZERELEM HELYETT HÁBORÚ TOMBOL MAJD

Az elõzõ évad két nagysikerû elõadása: a Sherlock
Holmes és A Rózsák háborúja is látható szeptemberben,
bérletszünetben a Móricz Zsigmond Színházban.

Akik már megnézték, alátámaszthatják, mindkét elõ-
adás szinte jutalomjáték a benne szereplõ mûvészek szá-
mára. Miért döntött a színház vezetése úgy, hogy néhány
más darab mellett ezeket sem veszi le a repertoárról? –
kérdeztük Sediánszky Nórától, a teátrum mûvészeti tanács-
adójától.

– Ha valaki szereti a hagyományos krimit kicsit kifor-
dítva, kissé másképpen, sok humorral, szellemes fordulat-
tal fûszerezve, úgy tálalva, hogy még a legutolsó pillanat
is tartalmazzon meglepetést, annak mindenképpen látnia
kell a Szente Vajk rendezte Sherlock Holmes – A sátán
kutyája címû elõadást – nyilatkozta lapunknak. – A színé-
szek gyakori szerepváltásai, gyors átöltözései már-már
akrobatikus ügyességet kívánnak; ha mindez még élve-
zettel, õszinte játékossággal is történik, a színészek lubic-
kolnak szerepváltásaikban, akkor még igazi örömjátékba
is bepillantást nyerhetnek a nézõk. Puskás Tivadar többek
között az ebben a produkcióban nyújtott alakításának is
köszönhetõen nyerte el idén a Kelet Színésze címet.
Ullmann Mónika, Kuthy Patrícia váltott szereposztásban
láthatók az elõadás egyetlen nõi szerepében, õk, Puskás
Tivadar és Rák Zoltán is hihetetlen precizitással, fegye-
lemmel, szakmai alázattal alakítják számtalan szerepü-
ket. A nézõ minden pillanatban valami váratlannal gaz-
dagodik; s kicsit talán többet is láthat egy adott színházi
mechanizmusból, mint egy átlagos elõadásban, miközben
persze remekül szórakozik.

AZ ANGOL UDVARHÁZAK KÍSÉRTETIESEK

Mint elmondta, õ kamaszként olvasta elõször Conan
Doyle mûvét. Klasszikus krimiként is nagyon szerette, de
amikor most a próbákon és a bemutatón nézte az elõ-

adást, egy újfajta megközelítést látott, új benyomásai let-
tek. Maga a produkció is minden alkalommal kicsit más.
Bizonyos szintig ez persze valamennyi elõadásra érvényes,
de erre a folyamatosan változó, „laterna magica” típusú
szerkezetre különösen, így aztán többször is érdemes

megtekinteni. Nagyon látványosak a díszletek és a jelme-
zek is, a gyors jelenetváltások pedig már-már egy film
hatását keltik. Megjelenik a színen London, de az angol
krimik több jellegzetes helyszíne is: a kísértetjárta angol
udvarház, a misztikus hangulatú lápvidék. Sediánszky
Nóra arról is beszélt, hogy szintén nagyon szerette a kö-
zönség A Rózsák háborúját, amelyet a Krúdy Kamarában
játszottak. Annak idején nagy sikert aratott a Michael
Douglas és Kathleen Turner fõszereplésével vetített film,
mely az elõadás alapjául szolgált.

MARAKODÁS LESZ A VÉGE

– Egy hosszas válási procedúráról szól a történet, arról,
hogyan jut el egy házaspár a megismerkedéstõl, a boldog
házasévektõl a vagyoni javakért való kérlelhetetlen mara-
kodásig, amikor a végén gyakorlatilag már egymás fizikai
megsemmisítésére törekszenek – folytatta Nóra. – Mind-
ez feltehetõen nagyon sok ember lelkében talál visszhan-
got, egy olyan korszakban, amikor egyre több a válás, egyre
többet hallunk a kapcsolatok felbomlásáról. Ezek vége, a
szerelem elmúlása amúgy is az egyik legalapvetõbb em-
beri probléma, ami mindenkit mélyen érint. Mindegyik
házastárs mögött áll egy-egy ügyvéd (Széles Zita és Gulácsi
Tamás játssza õket), akik belehajszolják a nõt és a férfit az
ádáz, pusztító és hosszan tartó pereskedésbe. Nekik anyagi
érdekük fûzõdik ahhoz, hogy minél hosszabb és kegyet-
lenebb legyen a Rózsa-házaspár „háborúja”, s el is érik
céljukat. A darabban jól ismert ABBA-slágerek hangza-
nak fel.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Sediánszky Nóra

A SHERLOCK HOLMES ÉS A RÓZSÁK HÁBORÚJA IS A SZÍNPADON
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HALLOTT MÁR AZ
EBÖSSZEÍRÁSRÓL?
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló törvény

rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illeté-
kes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvég-
zése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három-
évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a
megyeszékhely közigazgatási területén, az ebnyilván-
tartással kapcsolatos feladatok elvégzésével a NYÍRVV
Nonprofit Kft.-t bízta meg. Városunkban 2013-ban volt
az elsõ ebösszeírás, majd 2016-ban a második, a kö-
vetkezõ pedig 2019-ben lesz. Ám annak érdekében,
hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmaz-
zon, minden négy hónaposnál idõsebb eb tulajdonosá-
nak, tartójának egy úgynevezett  Eb bejelentõ lapot kell
kitöltenie. A nyomtatványon szinte minden informáci-
ót fel kell tüntetni a kutyával kapcsolatban, többek kö-
zött a hívónevét, esetleges ivartalanításának idõpontját
és a veszettség elleni védõoltása során használt oltó-
anyag nevét is.

12 EZER KUTYÁT TARTANAK NYILVÁN
– Háromévente végez a NYÍRVV ebösszeírást, ami azt

jelenti, hogy jövõre lesz esedékes a következõ alkalom.
Jelenleg a nyilvántartásunkban mintegy 12 ezer kutyát
tartunk számon, de fontos, hogy az állattartók folyama-
tosan jelentsék a kutyák státuszában bekövetkezõ válto-
zásokat – legyen az szaporulat, költözés, ajándékozás,
esetleges elhullás. Ennek elsõsorban ebrendészeti és jár-
ványügyi okai vannak – tájékoztatta szerkesztõségünket
Szabó Edina, a NYÍRVV Nonprofit Kft. sajtóreferense.

BÍRSÁG IS JÁRHAT A MULASZTÁSÉRT
Az Eb bejelentõ lapot a kutyatulajdonosoknak és

-tartóknak kötelezõ kitölteni és azt eljuttatni a NYÍRVV
részére. A nyomtatványt személyesen is el lehet vinni a
NYÍRVV-hez, központjuk a Tüzér utca 2–4. szám alatt
van. A nyomtatványoknak emellett gyûjtõládát helyez-
tek el többek között a Búza téri piaccsarnokban, vala-
mint több állatorvosi rendelõben, de postai úton, vala-
mint e-mailben is elküldhetõ. Az adatszolgáltatási kö-
telezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat
maga után. A bírság legkisebb összege 30 000 forint.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 2., vasárnap 18.00 Vá-
rosi Stadion, Nyíregyháza Sparta-
cus–Vasas labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

DEFIBRILLÁTOR A TENISZ KLUBHÁZBAN

Dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár Poroszka Norberttel, az MTC Egyesület
elnökével (balra) és dr. Nedeczky Zsolt fõorvossal a defibrillátor átadásán

Életet menthet az a félautomata de-
fibrillátor, amelyet a MARSO Tenisz Cent-
rum és a FINNAMED Magánklinika közös
együttmûködésének köszönhetõen helyez-
tek ki a Városi Stadionban, a Tenisz Klub-
házban. A FINNAMED Magánklinika a
MARSO Kft.-vel a MARSO munkatársai-
nak biztosított szûrõvizsgálat alkalmával
került kapcsolatba, ez alatt merült fel a
közös társadalmi szerepvállalás ötlete.

Az átadón részt vett dr. Szabó Tünde
sportért felelõs államtitkár, aki örömét fe-
jezte ki, hogy a szabadidõs sportok közül a
tenisz is egyre népszerûbb Nyíregyházán,
hiszen ezt a sportot már fiatalon el lehet
kezdeni és egész életen át játszani lehet.

PÉDAMUTATÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS

– Gratulálok a MARSO Tenisz Centrum-
nak a korosztályos vidékbajnokság sikeres
lebonyolításához, és biztosíthatom a Tenisz
Centrum mûködtetõit jövõbeli támogatá-
sunkról, hiszen az egyesület olyan eredmé-
nyeket tud rövid idõn belül felmutatni, ami
teljesen összecseng a kormány céljaival is:
mindenki sportoljon. Ez az együttmûködés

NYÍREGYHÁZI CÉGEK ÖSSZEFOGÁSÁNAK AZ EREDMÉNYE A KÉSZÜLÉK

Szeptember 2., vasárnap 18.00 Lelátó
Szeptember 3., hétfõ 20.30 Nyíregyháza Spar-
tacus–Vasas labdarúgó-mérkõzés közvetítése

MEGYEI JOGÚ VÁROSOK
SPORTTALÁLKOZÓJA

fontos és példamutató. 21. századi körül-
ményekre van szükség, hogy a sportolni
vágyó lakosság megfelelõ létesítményekben
és biztonságban játszhasson – mondta dr.
Szabó Tünde.

Magyarországon minden harmincadik
percben meghal valaki kórházon kívül hir-
telen szívhalálban, az újraélesztésre az
elsõ tíz percben van a legnagyobb esély.
A siker feltétele a gyors felismerés, az

azonnal megkezdett újraélesztési folya-
mat, illetve a helyszínen rendelkezésre
álló defibrillátor. Ezzel az eszközzel esély
van arra, hogy hirtelen szívhalál esetén a
normális szívritmust helyreállítsák. Dr.
Nedeczky Zsolt fül-orr-gégész fõorvos, a
FINNAMED Magánklinika képviseletében
a defibrillátort már korábban átadta a
MARSO Tenisz Centrum számára, amit a
klubházban a neki szánt biztonságos és
mindenki által elérhetõ helyen el is he-
lyeztek. Poroszka Norbert, a MARSO Te-
nisz Centrum Sportegyesület elnöke meg-
köszönte az értékes életmentõ eszközt.

BIZTONSÁGBAN A JÁTÉKOSOK

– Az MTC Egyesület számára fontos,
hogy magas minõségi szolgáltatást tudjon
nyújtani a pályákat használó teniszezõk-
nek és biztonságban tudják õket játék köz-
ben is. Örömmel vesszük a támogatásokat,
nyitottak vagyunk az ilyen és ehhez hasonló
közös együttmûködésekre. Mindent meg-
teszünk, hogy újjáélesszük az utánpótlás-
nevelést, illetve az amatõr játékosoknak is
megfelelõ és biztonságos körülményeket
nyújtsunk – mondta Poroszka Norbert.

Idén Nyíregyháza adott otthont a Megyei Jogú Városok XVI. Sporttalálkozójának. A
rendezvényre 22 megyei jogú városból több mint 400 versenyzõ érkezett. A fõ verseny-
számok között szerepelt a hagyományos, a szárazföldi és a vízi öttusa, valamint a minifoci
is, a záró versenyszám pedig a sárkányhajózás volt. Az idei vándordíjat Debrecen nyerte.
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PROGRAMOK

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

F E L H Í V Á S
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendelet-

ben szabályozza az „Együtt egymásért” „Burger István-
díj” adományozásának rendjét.

A kitüntetés az önkormányzatnál és intézményeiben,
valamint a társadalmi és a civil szervezetekben, a szoci-
ális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát vég-
zõ személyeknek, valamint a városban a gyermekekért,
a fiatalokért lelkiismeretesen, önzetlenül, hosszú éveken
át végzett segítõ, pártfogoló tevékenységért, érdekvédel-
mi munkáért adományozható.

A kitüntetés odaítélését bármely természetes vagy jogi
személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitünte-
tések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl
szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet-
ben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani
2018. szeptember 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú
Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illet-
ve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. sz.).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyûlése

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Mussó László (12. sz. vk. önkormányzati

képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. szeptember 3., 16.30 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Fidesz Iroda,
Luther u. 3.

Idõpont: 2018. szeptember 3., 18.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Koszorú utcai Ált. Isk.

MEGKEZDÕDÖTT
A BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA

Megkezdõdött a bérletek árusítása a Fatum-Nyír-
egyháza röplabdaegyüttesének és a Blue Sharks ko-
sárlabdacsapatának mérkõzéseire. Újdonság a kom-
binált és a féléves bérlet. A kombinált bérlet mindkét
csapat hazai mérkõzéseire érvényes, a féléves bérlet
az õszi, illetve a tavaszi szezon mérkõzéseire szól.
Minden felnõtt- vagy kombinált bérletet megvásárló
szurkoló csapatpólót kap ajándékba. A bérleteket a
Continental Aréna 150-es irodájában hétköznapon-
ként, 8.00 és 16.00 óra között lehet megvásárolni.

PIROSKA ÉS A FARKAS. A Burattinó Bábszínház elõ-
adásai: szeptember 1-jén 16.00: Piroska és a farkas. 2-án
10.00: Makacska kakaska. Helyszín: Korzó Bevásárlóköz-
pont, B épület II. emelet.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: szeptember 1-jén 10.00: Babaangol.
4-én (az idõpont még szervezés alatt, érdeklõdni: 42/598-
888): Papírtányérból kesztyûbáb készítése. 5-én: 16.30:
Sakkszakkör. 6-án (az idõpont még szervezés alatt, érdek-
lõdni: 42/598-888): Fényképkeret készítése spatulából,
drótból.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Szeptember 4-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, rin-
gasd, énekelj! 7-én 10.00: Kerekítõ.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Virányi Ferenc festménykiállí-
tására várják az érdeklõdõket a Móricz Zsigmond könyv-
tárba. Megnyitó: szeptember 4-én 16.30-tól. Köszöntõt
mond: Tomasovszki Anita igazgató. A tárlatot megnyitja:
Balogh Géza festõ, éremmûvész, szobrász. Közremûkö-
dik: dr. Rácz Sándorné (ének). Megtekinthetõ: szeptem-
ber 28-áig.

TERVKIÁLLÍTÁS. Nyíregyháza MJV tervkiállítása a Váci
Mihály Kulturális Központban. Megnyitó: szeptember 5-
én 17.00 órától. Megtekinthetõ: szeptember 18-áig.

KÖTETBEMUTATÓ. Nagy Zsuka Pigment címû köteté-
nek bemutatója szeptember 6-án 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. A vendégeket köszönti: Tomasovszki
Anita igazgató. A kötetet bemutatja: dr. Babosi László.

KETTEN EGYRÕL. Piti Zsuzsanna festõmûvész és Boros
Miklós János szobrász kiállítása a Nyíregyházi Városi Galéri-
ában. Megnyitó: szeptember 6-án 16.30-kor. A kiállítást meg-
nyitja: Székhelyi Edith festõmûvész. A megnyitóünnepség
ingyenes és nyilvános. Megtekinthetõ: október 6-áig.

IN MEMORIAM BÍRÓ JÓZSEF (JAFFÁS). Emlékest és
„Jaffás” / Bíró József koszorúi c. táncszociográfia bemutatója
a táncmûvész halálának 1. évfordulója alkalmából szeptem-
ber 7-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Az
emlékezõkötetet bemutatja: Ladányi András, a könyv írója,
szerkesztõje. Közremûködik: a Szabolcs Néptáncegyüttes.

ÉLMÉNYFESTÉS AKRILLAL – Az olajfestészet alapjai
kurzusok szeptember 7-én 17.00–20.00, 8-án 9.00–12.00
óráig az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Minden mûvésze-
ti kelléket a Piktor Tanoda biztosít. Bõvebb információ,
bejelentkezés: www.piktortanoda.hu vagy 30/259-0443.

ÖSZTÖNDÍJASOK KIÁLLÍTÁSA. Nyíregyháza MJV
2017. évi képzõmûvészeti ösztöndíjasainak beszámoló ki-
állítása a Pál Gyula Teremben. Kiállítók: Aranyász Zita gra-
fikusmûvész, Huszthy Edit DLA képzõmûvész. Megtekint-
hetõ: október 6-áig.

GAZDIKERESÕ

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

Vitó: Körülbelül 7 éves, ivartalanított,
keverék kan. Gazdájától került vissza
gondozásunkba, aki kórházba került
és nem tud többé gondoskodni
Vitóról. Nagyon kedves és nyugodt
kutyus, imádja az embereket. Eddig
lakásban élt, udvarról szökik.

Pax: Körülbelül 2 és fél éves, keve-
rék kan. Nyíregyházán, a Kemecsei
úton találták, chipje nem volt. Pax
most még kicsit félénk, de hamar
nyit az emberek felé. Kedves, nyu-
godt, bújós kutyus. Pórázon szépen
sétál. Szeptember 4-étõl örökbe fogadható.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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OSZTRÁK-MAGYAR BANK
Az Osztrák-Magyar Bankot 1878-ban alapították. Az

Osztrák-Magyar Monarchia közös jegybankjának kizá-
rólagos joga volt az egész birodalomban a bankjegyki-
bocsátás. A bank 1910-ben tíz új bankfiók létesítését
határozta el, köztük a nyíregyháziét is.

A nyíregyházi bankfiók alapításának elõzménye volt
az 1910. február 12-én tartott városi képviselõ-testületi
ülés, amelyen arról döntöttek, hogy a Vasúti úton lévõ,
akkoriban kõlerakásra használt 342 négyszögöl nagy-
ságú saroktelket, négyszögölenként 30 koronáért eladja
az Osztrák-Magyar Banknak, amely két év alatt köteles
ott a bankfiókjának palotát építeni. A képviselõk több-
sége a telek fél áron való értékesítését szavazta meg,
bízva abban, hogy a „bank fiókja által Nyíregyháza
város, fõleg pedig a kereskedelem igen nagy anyagi elõ-
nyökben fog részesülni”.

A palota terveit Hubert József budapesti mûépítész
készítette el, aki az Osztrák-Magyar Bank építészeként
32 bankfiókot tervezett országszerte. (Városunkban ne-
véhez fûzõdik még az 1912-ben felépült Takarékpalota
épülete is.) Ezek a 19. század végi, 20. század eleji vá-
rosi bankok palotaszerû kialakításúak és a késõi histo-
rizmus jegyében neoreneszánsz, neobarokk vagy klasszi-
cizáló formaképzésûek. Az egyemeletes, neobarokk stí-
lusú bankfiók építését 1910 júliusában kezdték meg és
egy évvel késõbb, 1911. július 17-én már ki is tárta ajta-
ját ügyfelei elõtt.

Az elsõ világháború végén megkötött békeszerzõ-
dések az Osztrák-Magyar Bankot felszámolták. A köz-
ponti banki feladatkört az 1921. július 11-én megala-
kult Magyar Királyi Állami Jegyintézet vette át. A bank
felszámolásakor 16 vidéki bankfiókja volt, amelyet a
magyar kormány megvásárolt. Így lett a nyíregyházi
bankfiók elõbb Állami Jegyintézetté, majd 1924-tõl
Magyar Nemzeti Bank néven mûködött tovább. Nap-
jainkban a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regio-
nális Igazgatóság Állampénztári Irodájának ad helyet
az épület.


