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DÍJJAL INDULT A SZÍNHÁZI ÉVAD
Hétfõn érkezett a hír, hogy a Városmajori Színházi Szemlén a legjobb elõadás díját a

Móricz Zsigmond Színház Illatszertár címû produkciója nyerte el Mohácsi János rendezé-
sében. A fesztivál keretében a szezon elején, június 15. és július 3. között megrendezett
szemlén hat nem budapesti színház hat elõadását mutatták be, telt ház elõtt. A gyõri, nyír-
egyházi, kaposvári, kecskeméti, szombathelyi és miskolci társulatok produkcióit figyelem-
mel kísérõ szakmai zsûri tagja volt Szinetár Miklós rendezõ, aki azt mondta, azért szereti
Mohácsi János rendezéseit, mert rendkívül sok dolgot talál ki, ad hozzá a saját egyéniségé-
bõl, mégse vész el az eredeti mû, az eredeti szándék, és a színészek is érvényesülnek. A
héten már premiert is tartanak a színházban, a Krúdy Kamarában Rettenetes szülõk
címmel láthatják a francia Jean Cocteau darabját. Hétvégén pedig véget ért a VIDOR
Fesztivál a színház szervezésében, az ottani díjazottakról is írunk. (11. és 12. oldal.)

AJÁNDÉK TANSZERCSOMAG

Megkezdõdött a 2018–2019-es tanév. Szeptember 3-án a
nyíregyházi önkormányzat a város valamennyi általános is-
kolájába, közel 4600 alsó tagozatos diáknak nettó 1500 fo-
rint értékû tanszercsomagot juttatott el. Az örökösföldi Móra
Ferenc Általános Iskola másodikosainak dr. Kovács Ferenc
polgármester személyesen adta át a csomagokat. (Képün-
kön Tóth Imrével, a térség önkormányzati képviselõjével.)

Szeptember elsõ hétfõjén a Móra Ferenc Általános Is-
kola tanulói is beültek az iskolapadba. A tanévnyitó után
a 2/C osztályba a gyerekek vendéget is vártak, hiszen dr.
Kovács Ferenc polgármester és Tóth Imre önkormányzati
képviselõ személyesen vitték el az önkormányzat aján-
dék tanszercsomagját, és ki is osztották a harmadik tan-
órára kíváncsian készülõ nebulóknak.

ÖTÖDIK ÉVE MINDEN ALSÓSNAK
A kisdiákok kibontották a csomagokat, amelyben ceru-

zákat, zsírkrétát, vízfestéket, vonalzót, füzeteket, rajzla-

pokat, ragasztót, ollót és több más hasznos iskolai eszközt
találtak. Dr. Kovács Ferenc polgármester kérdésünkre el-
mondta, az önkormányzat saját forrásból ötödik éve min-
den nyíregyházi alsó tagozatos iskolást megajándékoz egy
1500 forint értékû tanszercsomaggal, idén 4572 gyerek
kapja meg. A város ezzel a gyermekes családokat szeret-
né támogatni, hogy könnyebben induljon a tanév, és a
gyerekeknek is örömet szerezzenek a 8,7 millió forintos
ráfordítással.

ZÖKKENÕMENTES KEZDÉS

A Móra Ferenc Általános Iskolában is zökkenõmente-
sen indul a tanév, rendben és idõben megkapták a tan-
könyveket, jó kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal.

Jókainé Deák Éva intézményvezetõ reméli, a gyere-
kek is jól érzik magukat, és örülnek, hogy bejöhettek
az iskolába. 912 kisdiák kezdte meg az új tanévet, min-

den felszerelésük megvan, az önkormányzat ajándék-
csomagját pedig köszönik szépen. A gyerekek, miu-
tán megismerkedtek az ajándék tanszercsomag tartal-
mával, megkezdõdhetett az elsõ tanítási nap harma-
dik tanórája.

SOKFÉLEKÉPPEN SEGÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT
A város természetesen nem csak ajándék tanszercso-

maggal igyekszik könnyíteni a családok iskoláztatással
kapcsolatos terhein. Idén 2087 gyermeknek jár Erzsé-
bet utalvány tanévkezdéskor, támogatják a bérletvásár-
lást és az étkeztetést is. Továbbá nyáron 6 óvoda és 4
bölcsõde komplex felújítása valósult meg. Emellett kor-
mányhatározatok és -rendeletek értelmében egyre több
korosztálynak jár az ingyenes tankönyv és sokan része-
sülnek továbbra is szünidei étkeztetésben. (Részletek a
3. oldalon.)

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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EGYIRÁNYÚSÍTÁS
Forgalmirend-változás lépett életbe

a Vay Ádám körúti piros ház belsõ
udvarán. Az eddig körforgalomként
kezelt területen már egyirányúsították
a forgalmat, amit KRESZ-táblák is je-
leznek. Kérik, hogy a területen ne ru-
tinból vezessenek.

KLÍMAVÁLTOZÁS
Idén a Nyíregyházi Egyetem Környe-

zettudományi Intézete rendezte meg a
Magyar Ökológus Kongresszust. Há-
romévente találkoznak a szakemberek,
hogy megosszák egymással kutatásaik
eredményeit. A témák között szerepelt
a klímaváltozás és annak hatásai.

LAKOSSÁGI KÉRÉSRE
Felújította a NYÍRVV Nonprofit Kft.

a Keskeny köz 25 méter hosszú járda-
szakaszát. A kicsinek tûnõ, de fontos
helyreállításra lakossági kérésre került
sor, mert a régi felület elöregedett, tönk-
rement, ezért a gyalogosok gyakran az
úttestet használták a közlekedésre.

NYITVA A SÓSTÓI PIAC
A jelentõs érdeklõdésre tekintettel a

Sóstói Piac szeptember végéig meg-
hosszabbította nyitvatartását. A vásár
minden szerdán és szombaton 16.00
órától napnyugtáig üzemel a központi
parkban, ahol a piaccsarnok termelõi
saját termékekkel várják a látogatókat. 

MEGNÉZTÉK A MUNKÁCSYT
A Nyíregyházi Szociális Gondozási

Központ klubtagjai az Idõsekért és Fo-
gyatékosokért Jószolgálat Alapítvány
közremûködésével megtekintették a Jósa
András Múzeumban a Munkácsy-kiál-
lítást. A tárlat képanyaga felejthetetlen
élménnyel gazdagította a résztvevõket.

ÁSVÁNYBÖRZÉZTEK
Már a XXXII. Nemzetközi Ásvány-

börzét rendezték a hétvégén a Váci
Mihály Kulturális Központban. Külön-
legesebbnél különlegesebb ásványok
és kõzetek várták, hogy új gazdára ta-
láljanak, akár gyûjteményi darabként,
akár ékszerek formájában.

INDIAI SZENT LÓTUSZ
Virágba borult a buddhizmus egyik

fõ szimbóluma, a megtisztulás és az új-
jászületés jelképe a Nyíregyházi Állat-
parkban. A növényt több ázsiai ország-
ban fogyasztják. Manapság gyöktörzsé-
bõl fõzeléket készítenek, tejnedve pe-
dig gyógyászati célokat szolgál.

SPORTOS AJÁNDÉK
A Nyíregyházi Sportcentrum idén

csatlakozott az önkormányzathoz, és õk
is meglepték az alsó tagozatos diákokat
egy szerény, de hasznos ajándékkal.
Ötezer darab egyedi készítésû, a Sport-
centrum három sportolóját ábrázoló óra-
rendet osztottak szét a napokban.

HEKTIKUS NYÁR,
DE JÓ STRANDSZEZON

A 2018-as nyári szezon a hazai fürdõk
életében kis túlzással tragikusan indult.
Míg májusban folyamatosan verõfényes
napsütés volt 30 fokkal, addig a június és
a július jelentõs része rendkívül csapadé-
kos volt. Pedig a május még nem strand-
szezon, tart az iskola, nem indulnak el a
szabadságolások sem, így a nagy fürdõ-
mûvek nem, vagy csak részlegesen nyit-
nak meg májusra.

Az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ, va-
lamint a Tófürdõ nyári nyitásához szüksé-
ges felkészülés remek ütemben zajlott, a
június eleji nyitásra minden egység teljes
egészében készen állt a látogatók fogadá-
sára. Egy dolog hiányzott, mégpedig a nap-
sütés... Emlékezhetünk: július 20-ig gya-
korlatilag majd mindennap esett az esõ,
ami a látogatószámban is visszaesést ered-
ményezett.

NEHÉZ ÍGY TERVEZNI

– Az Élmény- és Parkfürdõ tekintetében
az elõzõ évi bázishoz képest július köze-
pére mintegy 10 000 fõ volt az elmaradá-
sunk, a Tófürdõ sem hozta a tervezett szá-

mokat. Ebbõl is világosan látszik, hogy
milyen óriási mértékû az idõjárásnak való
kitettség a fürdõk életében. Az egyre ki-
számíthatatlanabb idõjárás miatt nehéz a
tervezés. Nekünk még nagy panaszra nem
is volt okunk, ellentétben néhány más für-
dõvel, néhol 60 százalékos visszaesést ta-
pasztaltak a kollégák a vendégszámban az
említett idõszakra – nyilatkozta kérdésünk-
re dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt. vezérigazgatója.

RAGYOGÓ AUGUSZTUS

Július utolsó napjaira aztán megérkezett
a nagybetûs nyár, igazi kánikula volt au-
gusztus végéig. Jellemzõen a hétközna-
pokon sem csökkent 3000 fõ alá a látoga-
tottság a strandon, a Tófürdõ is szinte fo-
lyamatosan telt házzal üzemelt. – A für-
dõink népszerûségét jól mutatja, hogy nyár
végére sikerült az elmaradást pótolni, az
Aquarius Élmény- és Parkfürdõ a szezon-
ban 239 682 vendéget fogadott, míg a Tó-
fürdõ 35 986 fõt, ami szintén kiemelkedõ
vendégszámnak tekinthetõ. Jól mûködött
az idei kampányunk, Rubint Réka is jó rek-
lámarcnak bizonyult, posztjaira, személyes
megjelenéseire figyelnek az emberek, az
egészséget és az aktív mozgást szimboli-
zálja, ezek a szimbólumok kapcsolódnak
alapvetõen a fürdõzéshez, a fürdõkhöz is,
a Parkfürdõben megtartott alakreform
edzésen is tömegek vettek részt július vé-
gén – értékelt a vezérigazgató.

REKONSTRUKCIÓK

Szeptember 2-án véget ért a szezon, de
a Parkfürdõ versenymedencéje, illetve a
családi medence tovább mûködik, októ-
berben kezdik építeni a téli sátorfedést. A
Júlia fürdõ elõreláthatólag november ele-

Rubint Réka jó reklámarcnak bizonyult, a nyíregyháziak vevõk voltak a tréningjeire is

Augusztusra indult be igazán a nyár, akkor már nem lehetett panasz az idõjárásra

jén újra megnyitja kapuit, még van tenni-
való bõven, illetve hamarosan megkezdik
a Tófürdõ rekonstrukcióját is, a következõ
szezonban már egy külsõ jegyeiben, esz-
tétikájában megújult, magasabb szolgálta-
tási színvonalon mûködõ Tófürdõ várja
majd vendégeit. – Végezetül a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. valamennyi munkatársa
nevében szeretném megköszönni vendé-
geinknek, hogy fürdõinket választották ki-
kapcsolódásuk helyszínéül idén nyáron is
– fogalmazott dr. Podlovics Roland.
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KIEMELT FIGYELEM A CSALÁDOKRA
Mint címlapunkon is jeleztük, szünetekben és év köz-

ben is kiemelten támogatja az önkormányzat a gyerme-
kes családokat. Idén 2087 gyermeknek jár Erzsébet utal-
vány tanévkezdéskor, 4572 gyermek részesül ingyenes
tanszercsomagban, támogatják a bérletvásárlást és az
étkeztetést is. Emellett nyáron 6 óvoda és 4 bölcsõde
komplex felújítása valósult meg.

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a gyermekek-
re. A gyermekes családokat különbözõ támogatásokkal
segíti, valamint közszolgáltatásokkal biztosítja a gyerme-
kek ellátását, segíti fejlõdésüket, fejlesztésüket.

FELÚJÍTÁSOK
A támogatások mellett nyáron több közintézmény komp-

lex felújítása is megvalósult. – Felújítottunk nyáron 6 óvo-
dát és 4 bölcsõdét, és nagyon örülünk, hogy a gyerekeket,
a szülõket és a dolgozókat korszerûbb körülmények kö-
zött tudjuk várni szeptemberben – emelte ki kérdésünkre
Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere.

GYERMEKÉTKEZTETÉS
– Ha iskolakezdés, akkor mindenképpen beszélnünk

kell arról, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülõ gyermekek nyáron is térítésmentes étkezte-
tést kaptak, mint ahogy minden szünetben. Ez vonatkozik
az õszi, téli, tavaszi és nyári szünetekre egyaránt. Ez kö-
zel 2000 gyermeket érint, és fontos az is, hogy házhoz
szállítottuk nekik az ételt – tette hozzá az alpolgármester.
A gyermekek nyári táborozását, hasznos idõtöltését az
önkormányzat is támogatja a Szigligeti Gyermeküdülõben,
és több helyszínen a városban, napközis rendszerben. Az
ideirõl szóló összefoglalót késõbb olvashatják.

EMELT ÖSSZEGÛ TÁMOGATÁS
Azoknál a családoknál, amelyeknél a szeptemberi is-

kolakezdés elõtt a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultság a tárgyév augusztus 1-jén fenn-
áll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel alapössze-
gû, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetû és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult-
sággal rendelkezõk számára emelt összegû természetbe-
ni támogatást nyújt Nyíregyháza önkormányzata. Az alap-
összegû támogatásra jogosultak 6000 forint, az emelt
összegre jogosultak 6500 forint értékû Erzsébet utalványt
kapnak gyermekenként. A támogatást postai úton kapták
meg az érintettek, ezt követõen decemberben ismét meg-
kapják szintén Erzsébet utalvány formájában, amit ruhá-
ra, tanszerre vagy élelmiszerre fordíthatnak a családok.
Kérelmet nem kell benyújtani a Szociális és Köznevelési
Osztályra, hiszen annak folyósítása automatikus.

INGYENES TANKÖNYV KILENCEDIKIG
Mint köztudott, a Kormány határozata értelmében a

2017/18. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy
ütemben vezeti be az 5–8. évfolyam tanulói és kiter-

jeszti a középiskola 9. évfolyama számára. Ezen intézke-
dés értelmében az 1–9. évfolyam valamennyi tanulója ala-
nyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult. A 10–12.
évfolyam tanulói közül továbbra is a normatív támogatás-
ra jogosultak, valamint a nemzetiségi és gyógypedagógiai
nevelés-oktatásban résztvevõk részesülnek ingyenes tan-
könyvellátásban. (S mint a címlapon írtuk, önkormányza-
ti döntés értelmében 2018 õszén 4572 gyermek részesül
nettó 1500 forint értékû tanszercsomagban.)

BÉRLETTÁMOGATÁS
Nyíregyháza önkormányzata bérlettámogatást is bizto-

sít a tanulóknak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ gyermekek 50 százalékos, a halmo-
zottan hátrányos helyzetûek pedig 80 százalékos támo-
gatást kapnak. Ezekben az esetekben a bérlet árának csak
a fennmaradó részét kell megfizetnie a családoknak. A
bérleteket havonta utólag a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatán kell leadni. Ezt követõen az önkormányzat
kifizeti a támogatási összeget.

HALLGATÓKNAK IS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Rászoruló Hallgató-

kért Közalapítványa évek óta egyszeri vissza nem térí-

tendõ támogatást nyújt felsõfokú tanulmányokat folytató
rászoruló hallgatók részére. A Közalapítvány Kuratóriu-
ma 2017-ben két alkalommal tett közzé felhívást támo-
gatás elnyerésére. Azon hallgatók pályázhattak a támo-
gatásra, akik legalább 5 éve állandó nyíregyházi lakó-
hellyel, elsõ diploma megszerzésére irányuló felsõokta-
tási hallgatói jogviszonnyal, jó tanulmányi eredménnyel
rendelkeznek és családjában az egy fõre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öreg-
ségi nyugdíj kétszeresét (2018-tól a nyugdíjminimum két
és félszeresét, azaz 71 250 forintot). A Kuratórium a pá-
lyázatok elbírálását követõen 25  000–60 000 forint
összegû támogatást állapított meg 58 fõ részére, össze-
sen 2  470 000 forint összegben.

ÖSZTÖNDÍJ
Nemcsak az általános és középiskolás diákokat tá-

mogatja az önkormányzat, hanem a felsõfokú tanulmá-
nyaikat folytató tanulókat is. A klasszikus Bursa Hunga-
rica ösztöndíj (részben állami, részben önkormányzati
támogatás) már évek óta nagy sikernek örvend a hall-
gatók körében. Közel 200-an veszik igénybe Nyíregy-
házán, és 7 millió forintos keretösszeget biztosít rá az
önkormányzat.

A tanévkezdéshez kapcsolódóan a NYÍRVV Nonprofit
Kft. szeretné felhívni a figyelmet, hogy az idei évben is
van lehetõség az intézménykörnyéki parkolóbérlet meg-
vásárlására. A kedvezményes bérletet mindazok használ-
hatják, akiknek gyermeke bölcsõdébe, óvodába, általá-
nos és középiskolába jár. A bérlettel az adott oktatási in-

tézmény közvetlen környezetében található fizetõs par-
kolóhelyeken lehet megállni munkanapokon reggel 8.00–
9.00 óra között, illetve délután 15.00–17.00 óra között.
A bérletet óvoda-iskola látogatási igazolás alapján négy
gépjármûre lehet kiváltani a NYÍRVV Nonprofit Kft. par-
kolási ügyfélszolgálatán. A bérlet éves díja 2100 forint.

INTÉZMÉNYKÖRNYÉKI PARKOLÓBÉRLETEK

1163 ÚJ HALLGATÓT KÖSZÖNTÖTTEK
Szeptember 1-jén tartották a Nyíregyházi Egyetem Tan-

évnyitó Ünnepi Szenátusi Ülését. Az eseményen az elsõ-
éves hallgatók mellett a jubiláló diplomások is részt vet-
tek. Az egykori hallgatókat – akik 50, 60, 65 vagy éppen
már 75 éve végeztek – külön köszöntötték jubileumi,
bronz, ezüst, gyémánt és arany diplomák kiosztásával.

A Nyíregyházi Egyetem a megye legnagyobb felsõoktatá-
si intézménye; több oktatási egysége van, köztük 12 intézet
várja a továbbtanulni vágyókat. Az intézmény elsõsorban
bölcsészeti, pedagógiai, társadalmi, gazdasági, mûvészeti,
mûszaki, agrár- és természettudományi területeken végez
kutatásokat és képez szakembereket. Idén, az általános eljá-
rás keretében összesen 1088-an nyertek felvételt, pótfelvételin
pedig 75 fõ. A tanévnyitón a jubileumi diplomásokat és az
elsõ évfolyamos hallgatókat is köszöntötte Nyíregyháza pol-
gármestere, dr. Kovács Ferenc. – Városunk számára kiemel-
ten fontos és büszkeség az egyetem. Komoly érték a jelen-
ben, a város jövõje szempontjából pedig talán még nagyobb

jelentõséggel bír. Azt kívánom az oktatóknak, hogy sok sike-
rük legyen a tudásuk átadásában, a diákoknak pedig sikeres
vizsgákat, boldog egyetemi éveket kívánok – fogalmazott.
Az egyetemi polgárrá választás mellett – most már hagyo-
mányosan – a polgármester jelképesen a nem nyíregyháziakat
városunk polgárává is fogadta az egyetemi éveik idejére. A
tanévnyitón az elsõéves hallgatókat a sportért felelõs állam-
titkár, dr. Szabó Tünde is köszöntötte: – Biztosak lehetnek
benne, hogy az itt oktatók magas szintû, minõségi tudásuk-
kal, tapasztalataik átadásával és odafigyeléssel olyan isme-
retekkel látják majd el önöket, amelyekkel sikeresen nézhet-
nek szembe a 21. század kihívásaival – mondta. Az intéz-
mény rektora, Vassné dr. Figula Erika megköszönte az új hall-
gatók bizalmát, hogy a Nyíregyházi Egyetemet választották: –
Kedves hallgatók, kérem, higgyenek magukban, a lehetõsé-
geikben. Õszintén remélem, hogy egyetemi tanulmányuk idejét
hasznosan töltik el ebben az intézményben, s mi pedig hoz-
zájárulhatunk álmaik, vágyaik megvalósításához.

(Szerzõ: Horváth Kíra)

Dr. Kovács Ferenc polgármester beszéde után szimboli-
kusan nyíregyházi polgárrá fogadta egyetemi éveik

idejére a máshonnan érkezõket

Ottjártunkkor éppen pihentek az ovisok, így csendes volt az örökösföldi, kívül és belül egyaránt szépen felújított
Kikelet ovi udvara. És ez csak egy a sok közül.



Bukkanók nélkül lehet korzózni a Korányin,
a bicikliseknek is áldás ez a simaság
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TANÉVKEZDÉSRE ELKÉSZÜLT AZ UTAK JAVA
Folyamatosan jelentkezünk az utóbbi idõszakban a

Napló hasábjain útinformációkkal. A hetilap rendszeres-
ségéhez képest gyakori közlések oka, hogy városszerte
többféle – önkormányzati, kormányzati és pályázati – for-
rásokból zajlottak (és részben még tartanak) az utak, jár-
dák és kerékpárutak felújításai, valóban egyszerre soha
nem látott tempóban. S a városvezetés ígérete szerint õsz-
re jórészt el is készültek. Ezúttal az aktualitásokat meg-
toldjuk egy kis áttekintéssel, a Városháza Sajtószolgálat
segítségével, hiszen könnyen elképzelhetõ, hogy az
orosiak nem jártak mostanában a Sóstói úton, a jósa-
városiak a Család utcán, az örökösföldiek a Korányin –
pedig rengeteg helyen történt látványos változás...

A program nagy része már elkészült, kis szelete jelen-
leg is zajlik, az érintett utcákban az önkormányzat (és a
kivitelezõk) továbbra is kérik a közlekedõk türelmét és
megértését.

KILENC ÚJ ASZFALTÚT

Idén kilenc utcában épített új aszfaltutat a NYÍRVV Non-
profit Kft. önkormányzati forrásból. Az útépítések több
városrészt érintettek. Júliustól már földút helyett aszfaltos
úton járhatnak  a Zivatar, Zsuzsanna, Csárda, Sétány, Pla-
tán utcán, a Platán közben, Tujafa, Füzes, Tiszafa, Ezüst-
fenyõ utcán, és a 28499. hrsz.-ú összekötõ úton közleke-
dõk.

PORMENTESEN MÉG HÉT HELYEN

2018-ban a  „Területi Infrastrukturális Fejlesztések ke-
retében megvalósítandó lakóutcák fejlesztése, útfelújítá-

Felülrõl jól látható, mennyit fog segíteni a jobbra kanyarodó sáv a 4-es számú fõútra, Záhony felé,
amikor nemsokára elkészül

sa, járdafelújítása, kerékpáros létesítmények kivitelezése” 
projekt keretében  hét földútból épül új aszfaltos vagy tér-
köves út  Nyíregyházán: Mária, Csiha Kálmán, Vénusz utca
(a lapzártánk idején várható befejezési idõpont e hét kö-
zepe), Borbála (a zárás várható idõpontja szeptember 13.),
Magdolna, Krisztina, Anna utca (várhatóan szeptember 13-
ra kész).

TELJES FELÚJÍTÁS 12 SZAKASZON

12 utcában, illetve útszakaszon valósul meg teljes út-
felújítás: Sóstói út és Szindbád sétány (Kemecsei felüljá-
ró–Berenát u.), Család utca (Szalag u.–Pazonyi út közötti
szakasz), Damjanich utca (Huszár sor–Toldi u. között) út
és parkoló, Nyár utca (Körte u.–Dózsa György u. között),
Meggyes utca (41. sz. fõút–Varázs utca között), Körte utca,

Rövid utca, Tó utca, Mogyoró utca (Templom u.–Sóstóhe-
gyi út között) – ezek már mind elkészültek. Szeptember-
ben az alábbi utcákban zajló munkálatok kapcsán kell
még kisebb-nagyobb forgalomkorlátozásra számítani:

Kosbor utca – e héten végzik az utolsó simításokat, Bocs-
kai utca (Hunyadi u.–Inczédy sor között) városi szakasza
(a befejezés várható idõpontja szeptember 13.), Templom
utca (az utca elsõ szakasza elkészült, a második szakasz
kivitelezése jelenleg is folyamatban van, várható befeje-
zési határidõ  szeptember 30.).

NYOLC JÁRDA ÉS KERÉKPÁRÚT

Nyolc, több esetben jelentõs hosszban már végeztek a
felújítással: Nagykállói úti járda (Butykai u.–Benkõ I. u.
között), Korányi F. u. járda (Garibaldi u.–Kalevala sétány
kerékpárút), Család u. járda (Szalag u.–Pazonyi út között),
Eperjes u. járda (Ószõlõ u.–Korányi F. u. között), Pazonyi
téri járda (Korányi F. u.–Hunyadi u. között), Sarkantyú u.
járda (Kossuth u.–Epreskert u. között), Epreskert u. 54–60.
elõtti járda, Körte u. 51–59. elõtti járda.

KÉT JELENTÕS SZAKASZ

Pazonyi út (Aldi – közigazgatási határ között kerékpár-
út) – a 3 kilométeres kerékpárutat a kivitelezõ 3 szakasz-
ban újítja fel, amely jelenleg is folyamatban van. A befe-
jezés várható idõpontja október 10. A Sóstóhegyi úti ke-
rékpárút építése (Korányi F. u.–Mogyoró u. között) jó ütem-
ben zajlik, várhatóan szeptember 13-ig teljes hosszban
elkészül.

LASSABB HALADÁS

Érdemes tehát a reggeli indulást úgy kalkulálni, hogy
az építéssel érintett szakaszokon lassabb haladásra lehet
számítani a reggeli csúcsban. A városban dolgozó cégek
mindent megtesznek, hogy a reggeli és délutáni legforgal-
masabb idõszakokban a lehetõ legkevesebb fennakadást
okozzák a kivitelezési munkálatok a közlekedõknek, és
továbbra is kérik minden érintett türelmét és megértését. S
a rend kedvéért ezúttal is jegyezzük meg, hogy a Magyar
Közút is kiemelten figyel a megyeszékhelyre, mindenki
érzékelheti például a körút egy részének a felújítását is.

MÉG NÉGY HELYEN TART

Még folyamatban vannak a munkálatok, ezért kérik a
gyalogosokat és kerékpárosokat, hogy továbbra is foko-
zott figyelemmel közlekedjenek az alábbi felújítási hely-
színeken: Deák F. utca járda (Arany J. u.–Széchenyi u. kö-
zött páratlan oldal) – ezt a héten várhatóan befejezik, Bocs-
kai u. (Hunyadi u.–Inczédy sor között páratlan oldal jár-
da), Városmajor utcai járda, László u.–Inczédy sor járda
(Bocskai utcától Belsõ körútig) – a befejezés várható idõ-
pontja szeptember 13.

A STADIONNÁL SZEPTEMBER VÉGÉRE

A Stadion utcai járdák fennmaradt szakaszán a bontási
munkálatok végeztével elõre nem látható pótmunkák el-
végzése vált szükségessé, a szegélyek, illetve az útalap
megerõsítésével, kiegészítésével. A munkálatok jelenleg
is folyamatban vannak, a várható befejezési határidõ  szep-
tember 30.

A Kosbor utca is fontos ütõér a város közlekedésében,
most már zökkenõmentes lesz rajta a haladás

A Pazonyi tér is másként fest a felújított szakasszal

A Család utcára szinte rá sem lehet ismerni, már csak a
friss festés hiányzik róla a hét eleji képen

Belvárosi rekonstrukció: „megérett” a Körte
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NYÍREGYHÁZÁT NÉPSZERÛSÍTETTÉK EGÉSZ NYÁRON
Több turisztikai rendezvényen is bemutatkozott hatá-

rainkon túl Nyíregyháza az elmúlt hónapokban. Június-
ban például Lembergbe kapott meghívást városunk dele-
gációja, valamint Nagyváradon szintén népszerûsíthet-
ték a nyíregyházi attrakciókat, de voltak többek között
Rzeszówban és Krakkóban is – az eredmények együtt-
mûködésben is mérhetõk.

Nyár elején a lengyel alkotmány elfogadásának 227.
évfordulója alkalmából nemcsak városnapot, hanem
testvértelepülési találkozót is tartottak Rzeszówban, így a
rendezvényen dr. Kovács Ferenc polgármester, valamint
dr. Ulrich Attila alpolgármester is részt vett – ebbõl újabb
turisztikai együttmûködés született.

GYÜMÖLCSÖZÕ LENGYEL KAPCSOLATOK

Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõje a Nyíregyházi Televíziónak azt
mondta: – Továbbépítettük a kapcsolatokat Rzeszówban,
ahol 150 autóbuszon lehetett jelen a turisztikai reklám-
anyagunk. Hirdettük az állatparkot és a fürdõt is, azokat
az attrakciókat, amelyek a leginkább érdeklik a turistákat.
Harmadik alkalommal vettünk részt Bielsko-Bialában a
partnervárosok találkozóján, ahol írásban is megerõsítet-
te a két város az együttmûködését: aláírtak egy partnervá-
rosi szerzõdést. Most augusztusban pedig Magyar Napot
rendeztünk Krakkó fõterén az ottani fõkonzulátus segítsé-

gével, ahol rengeteg embert elértünk. Nemcsak a helyie-
ket, hanem a környezõ országbelieket is, hiszen ott na-
gyon sok turista megfordul.

A PARTIUMI NAPOKON

Augusztus második felében pedig Szatmárnémetiben,
a 17.  Partiumi Magyar Napokon mutatkoztunk be a „Nyír-
egyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi programok” pályá-
zat keretében. A Kossuth-kerti programon a várost a Nyír-
egyházi Turisztikai Nonprofit Kft., a Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt., a Nyíregyházi Értéktár, valamint a Jósa András Mú-
zeum és a Szabolcs Néptáncegyüttes képviselte.

A TDM a szokásos turisztikai invitálóanyagokon kívül
az állatkert oroszlán figurájával és LEGO-sarokkal szóra-
koztatta a legkisebbeket, míg a Jósa András Múzeum res-
taurátorai kézmûves foglalkozással és kisebb ajándékok-
kal várták a gyerekeket.

– Nagyon fontos a személyes kapcsolat. A több éve tar-
tó intenzív romániai marketingtevékenységnek köszönhe-
tõen a romániai vendégéjszakák száma folyamatosan
emelkedik. 2018 elsõ félévében 6,71 százalékkal növe-
kedett 2017. január–június közötti idõszak adataihoz ké-
pest – emelte ki Furkóné Szabó Marianna. Nyíregyháza
népszerûsítése továbbra is kiemelt cél: szeptemberben az
ungvári turisztikai kiállításon mutatják be a szabolcsi me-
gyeszékhelyet és a Nyírséget.

(Szerzõ: Dér Vivien)
Szatmárnémetiben népszerû volt a LEGO-sarok is

– a jó marketing plusz vendégéjszakákat hoz
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ÚJ PARKOLÁSI REND A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZBAN
Az új parkolóházban továbbra is a megszokott díjtéte-

lekkel lehet parkolni. Ugyanúgy, ahogyan eddig, 400 fo-
rint minden megkezdett óra ára – kaptuk a tájékoztatást
a kórház Kommunikációs és PR Osztályáról.

A Jósa András Oktatókórházban felépült parkolóház át-
adásával szeptember 3-ától 361 új parkolóhely várja a kór-
házba érkezõket és az intézmény dolgozóit. A kórház belsõ
udvarát viszont tehermentesíteni kell a rengeteg, sokszor
szabálytalanul a betegútvonalon (sárga vonal) leparkoló
autótól. Fél óra ott-tartózkodás a belsõ udvaron is ingye-
nes, így a beteget eljuttatva a kezelés helyszínére, utána a
parkolóházba is be lehet állni. A parkolóházat kívülrõl a
Nagyvárad utcáról lehet megközelíteni, a kerítésen jól lát-
hatóan ki van táblázva. (Viszont ezen a bejáraton csak
oda lehet jutni.)

AZ UDVAR TEHERMENTESÍTÉSE

A belsõ udvar a jövõben elsõsorban a mozgáskorláto-
zottak részére biztosít parkolási lehetõséget, a zsúfoltság

megszüntetése pedig a betegeket kezelésre hozó hozzá-
tartozók és a mentõautók számára is megkönnyíti a köz-
lekedést. Ezért kérik, elsõsorban a parkolóházat használ-
ják a kórházba érkezõk. Az új létesítmény szinte a kórház
közepén, a Sebészeti Tömb mellett található, könnyen
megközelíthetõ tehát innen a többi épület is.

FÉL ÓRA INGYENES

A parkolás az elsõ fél órában a belsõ udvaron és a par-
kolóházban is ingyenes. A belsõ udvarban fél óránál
hosszabb ott-tartózkodás esetén pótdíjat kell fizetni, amely-
nek értéke megkezdett óránként emelkedik. A megkez-
dett órák pótdíjához minden esetben hozzáadódik az elõ-
zõ óra tarifája is.

Az elsõ óra (31–60 perc) 400 Ft, a második óra (61–120
perc) 800 Ft + az elsõ óra 400 Ft-os pótdíjtétele, összesen
1200 Ft, a harmadik óra (121–180 perc) 1200 Ft (+ elsõ
óra 400 Ft + második óra 800 Ft, összesen a harmadik
órában 2400 Ft pótdíjat fizet a gépkocsivezetõ), a negye-
dik óra (181–240 perc) 1600 Ft (+ 400 Ft + 800 Ft + 1200

SIKERES ÁPOLÓI SZAKKÉPZÉS: NEGYVENEN DIPLOMÁZTAK
26-an ápoló, 14-en pedig csecsemõ- és gyermekápoló

képesítést szereztek a záróvizsgák után egy kétéves pro-
jekt végén. Az OKJ-s szakmát adó felnõttképzés – mely-
nek a kedvezményezettje az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ volt – az élethosszig tartó tanulás filozófiájának
jegyében zajlott, és így a dolgozóknak úgynevezett rá-
épített szakképesítések megszerzésére is lehetõségük lesz.

A „Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési prog-
ramok” címû projekt keretében a Jósa András Oktatókór-
házban 40 dolgozó tett sikeres ápoló, illetve csecsemõ-
és gyermekápoló vizsgát. A keddi, ünnepélyes diploma-
osztón a fõigazgató is gratulált a végzett hallgatóknak. –
Örömteli pillanat elõtt állunk az intézményünkben, ugyanis
egy ápolói képzés fejezõdik be diplomaosztással. Orszá-
gosan ez egy közel 2 milliárdos összegû, két részbõl álló
program volt. Elõször egy alap ápolói képzést, aztán rá-

épített magasabb szintû ápolói, illetve csecsemõ- és gyer-
mekgyógyászati ápolói diplomát kapnak a most végzett
hallgatók – fogalmazott dr. Adorján Gusztáv.

MODERN ISMERETEKET ADOTT
A projekt az intézményben valamennyi dolgozónak le-

hetõséget adott, hogy tudásukat, szakmai ismereteiket
bõvítsék és fejlesszék. Dr. Djogniné Gresó Judit régóta
dolgozik gyermekszakápolóként az intézményben, mégis
hasznosnak tartotta. – Azért volt nagyon jó ez a kétéves
képzés, mert szerteágazó tudást adott, illetve teljesen az
alapoktól a modern gyógyászat, illetve az újfajta techni-
kák megismerésére adott lehetõséget.

KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
Az utóbbi években az ápoló vagy éppen a csecsemõ-

és gyermekápoló hiányszakmának számít. A kormány ta-

valy 53 százalékkal, több lépcsõben emelte a dolgozók
bérét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelése várha-
tóan jövõre is folytatódik. (Szerzõ: Horváth Kíra)

Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató gratulált a végzett
ápolóknak

Ft, összesen: 4000 Ft), az ötödik óra (241–300 perc) pedig
2000 Ft (+ 400 Ft + 800 Ft + 1200 Ft + 1600 Ft, összesen:
6000 Ft), majd ezt követõen minden megkezdett óra pót-
díja 2000 Ft (+ az elõzõ órák pótdíjtételei).

Ahogy a tarifatáblázat is mutatja, a belsõ udvaron lé-
nyegesen drágább a parkolás, mint a parkolóházban, ahol
továbbra is az eddigi díjszabás érvényes.

A Nagyvárad utcai bejárat egybõl a parkolóházhoz
vezet, csak innen lehet megközelíteni

MARSO-TÁMOGATÁS A KÓRHÁZNAK ROTARY-CANTEMUS ADOMÁNY
Idén is a Jósa András Oktatókórházat

támogatta 1 millió forintos eszközbeszer-
zéssel a több mint 25 éves múltra vissza-
tekintõ nyíregyházi vállalat, a MARSO Kft.
Az éves szinten 75 ezer beteget ellátó Fül-
Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osz-
tály öt szakrendelésébe nyáron hat klíma-
berendezést telepítettek.

Becser Zoltán ügyvezetõ igazgató a hét-
fõi sajtóeseményen hangsúlyozta, a cég évek
óta zászlajára tûzte, hogy támogatja a helyi
kultúrát, sportot és egészségügyet, hiszen a
vállalat számára mindig is a helyi ügyek tá-
mogatása volt és lesz is a legfontosabb. Már
az elmúlt évben több támogatást nyújtott,
idén nyáron pedig az éves szinten 75 ezer
beteget ellátó osztály öt szakrendelésébe hat
klímaberendezést telepített, az audiológiai
állomás rendelõin kívül még egy gyermek-
és két felnõttszakrendelõbe.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyetlen
Audiológiai Állomása a nyíregyházi kórház
Fül-Orr-Gégészet és Fej-Nyaksebészeti
Osztályán mûködik. Két vizsgálóban zaj-
lanak a mérések, elsõsorban a halláscsök-
kent betegek gépi hallásmérése történik, de
lehetõség van hallókészülékek beszerzésé-
re, cseréjére, beállításaira, javításaira is.
Ezen kívül az egyensúlyzavarral küzdõ,

vagy szédüléses betegek otoneurológiai di-
agnosztikája is itt történik. A Fül-Orr-Gége,
Fej-Nyaksebészeti Osztály további 5 szak-
rendelésén folyik a városi és a megyei fel-
nõtt és gyermek betegek alap fül-orr-gégé-
szeti és speciális ellátása. A gyermekfülészeti
szakrendelés, mely szintén egyetlen a me-
gyében, a gyermek betegek speciális ellátá-
sát végzi. Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató a
Nyíregyházi Televíziónak elmondta, a klí-
maberendezések a gyógyítóknak és a
gyógyulandóknak is jobb körülményeket te-
remtenek. A nyár forró idõszakaiban, a nagy
hõségben csökken a koncentrálóképesség,
ami befolyásolhatja a gyógyítómunkát.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A Nyíregyházi Cantemus Kórus és a
nyíregyházi Rotary Club a XII. Cante-
mus Kórusfesztivál és Karvezetõi Mes-
terkurzus nyitóhangversenyének teljes
bevételét a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházakért Közhasznú Ala-
pítvány támogatására ajánlotta fel. A
700 ezer forintos adományt a kórház
hallásvizsgáló mûszer beszerzésére
fordítja.

A XII. Cantemus Kórusfesztivál és
Karvezetõi Mesterkurzus nyitóhang-
versenyét jótékonysági koncertként
rendezte meg közösen a Nyíregyházi
Cantemus Kórus és a nyíregyházi
Rotary Club. A világhírû énekkar évek
óta jó kapcsolatot ápol a Jósa András
Oktatókórházzal. Szilágyi Szilárd, a
kórus sajtóreferense hangsúlyozta, õk
az énekszóval tudnak segíteni. Szeren-
csére erre és a Cantemusra egyre töb-
ben kíváncsiak, így eredményesen tud-
ják támogatni a kórházat. A hangver-
senyen összegyûlt pénzt mindkét szer-
vezet kiegészítette, így az összesen
700 ezer forintot jelképesen egy ado-
mánytáblával adták át a kórház ala-
pítványának. Dr. Adorján Gusztáv fõ-

igazgató megköszönte az újabb ado-
mányt, elmondta, hogy az intézmény-
nek minden támogatás hasznos, a most
kapott pénzbõl például egy halláská-
rosodás kiszûrését segítõ mûszert vá-
sárolnak.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Az adomány átadásán Fekete Tibor, a
Rotary soros helyi elnöke, Szilágyi

Szilárd, a Cantemus sajtóreferense, dr.
Adorján Gusztáv kórházi fõigazgató és

dr. Francz Mónika, a kórházi alapít-
vány kuratóriumának elnöke

Dr. Elek Ibolya osztályvezetõ helyettes
fõorvos, dr. Adorján Gusztáv fõigazgató,
és Becser Zoltán ügyvezetõ a szimbolikus

átadáson
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HIRDETÉS

JAVÁBAN ZAJLIK A CÍMEK FELÜLVIZSGÁLATA
FOLYTATÓDIK A CÍMFELÜLVIZSGÁLATI HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE A TÁRSASHÁZAKKAL

XIII. RÉSZ
Nyíregyháza, Május 1. tér 13.

Ssz. hrsz. cím
1. 2263/3 Május 1. tér 13.
2. 2263/3/A Május 1. tér 13.
3. 2263/3/A/1 Május 1. tér 13. fszt./1.
4. 2263/3/A/2 Május 1. tér 13. fszt./2.
5. 2263/3/A/3 Május 1. tér 13. fszt./3.
6. 2263/3/A/4 Május 1. tér 13. fszt./4.
7. 2263/3/A/5 Május 1. tér 13. 1/5.
8. 2263/3/A/6 Május 1. tér 13. 1/6.
9. 2263/3/A/7 Május 1. tér 13. 1/7.

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

Nyíregyháza,
Móricz Zsigmond utca 25-27.

Ssz. hrsz. cím
1. 6438/3 Móricz Zsigmond u. 25-27.
2. 6438/3/A Móricz Zsigmond u. 25-27.
3. 6438/3/A/1 Móricz Zsigmond u. 27. fszt./1.
4. 6438/3/A/2 Móricz Zsigmond u. 27. fszt./2.
5. 6438/3/A/3 Móricz Zsigmond u. 27. fszt./3.
6. 6438/3/A/4 Móricz Zsigmond u. 27. 1/4.
7. 6438/3/A/5 Móricz Zsigmond u. 27. 1/5.
8. 6438/3/A/6 Móricz Zsigmond u. 27. 1/6.
9. 6438/3/A/7 Móricz Zsigmond u. 27. 2/7.

10. 6438/3/A/8 Móricz Zsigmond u. 27. 2/8.
11. 6438/3/A/9 Móricz Zsigmond u. 27. 2/9.
12. 6438/3/A/10 Móricz Zsigmond u. 27. 3/10.
13. 6438/3/A/11 Móricz Zsigmond u. 27. 3/11.
14. 6438/3/A/12  Móricz Zsigmond u. 27. 3/12.
15. 6438/3/A/13  Móricz Zsigmond u. 27. 4/13.
16. 6438/3/A/14  Móricz Zsigmond u. 27. 4/14.
17. 6438/3/A/15  Móricz Zsigmond u. 27. 4/15.
18. 6438/3/A/16  Móricz Zsigmond u. 25. fszt./1.
19. 6438/3/A/17  Móricz Zsigmond u. 25. fszt./2.
20. 6438/3/A/18  Móricz Zsigmond u. 25. fszt./3.
21. 6438/3/A/19  Móricz Zsigmond u. 25. 1/4.
22. 6438/3/A/20  Móricz Zsigmond u. 25. 1/5.

23. 6438/3/A/21  Móricz Zsigmond u. 25. 1/6.
24. 6438/3/A/22  Móricz Zsigmond u. 25. 2/7.
25. 6438/3/A/23  Móricz Zsigmond u. 25. 2/8.
26. 6438/3/A/24  Móricz Zsigmond u. 25. 2/9.
27. 6438/3/A/25  Móricz Zsigmond u. 25. 3/10.
28. 6438/3/A/26  Móricz Zsigmond u. 25. 3/11.
29. 6438/3/A/27  Móricz Zsigmond u. 25. 3/12.
30. 6438/3/A/28  Móricz Zsigmond u. 25. 4/13.
31. 6438/3/A/29  Móricz Zsigmond u. 25. 4/14.
32. 6438/3/A/30  Móricz Zsigmond u. 25. 4/15.

Nyíregyháza,
Móricz Zsigmond utca 37-39.

Ssz. hrsz. cím
1. 6521/3  Móricz Zsigmond u. 37-39.
2. 6521/3/A  Móricz Zsigmond u. 37-39.
3. 6521/3/A/1  Móricz Zsigmond u. 39. fszt./1.
4. 6521/3/A/2  Móricz Zsigmond u. 39. fszt./2.
5. 6521/3/A/3  Móricz Zsigmond u. 39. fszt./3.
6. 6521/3/A/4  Móricz Zsigmond u. 39. 1/4.
7. 6521/3/A/5  Móricz Zsigmond u. 39. 1/5.
8. 6521/3/A/6  Móricz Zsigmond u. 39. 1/6.
9. 6521/3/A/7  Móricz Zsigmond u. 39. 2/7.

10. 6521/3/A/8  Móricz Zsigmond u. 39. 2/8.
11. 6521/3/A/9  Móricz Zsigmond u. 39. 2/9.
12. 6521/3/A/10  Móricz Zsigmond u. 39. 3/10.
13. 6521/3/A/11  Móricz Zsigmond u. 39. 3/11.
14. 6521/3/A/12  Móricz Zsigmond u. 39. 3/12.
15. 6521/3/A/13  Móricz Zsigmond u. 39. 4/13
16. 6521/3/A/14  Móricz Zsigmond u. 39. 4/14.
17. 6521/3/A/15  Móricz Zsigmond u. 39. 4/15.
18. 6521/3/A/16  Móricz Zsigmond u. 37. fszt./1.
19. 6521/3/A/17  Móricz Zsigmond u. 37. fszt./2.
20. 6521/3/A/18  Móricz Zsigmond u. 37. fszt./3.
21. 6521/3/A/19  Móricz Zsigmond u. 37. 1/4.
22. 6521/3/A/20  Móricz Zsigmond u. 37. 1/5.
23. 6521/3/A/21  Móricz Zsigmond u. 37. 1/6.
24. 6521/3/A/22  Móricz Zsigmond u. 37. 2/7.
25. 6521/3/A/23  Móricz Zsigmond u. 37. 2/8.
26. 6521/3/A/24  Móricz Zsigmond u. 37. 2/9.
27. 6521/3/A/25  Móricz Zsigmond u. 37. 3/10.
28. 6521/3/A/26  Móricz Zsigmond u. 37. 3/11.
29. 6521/3/A/27  Móricz Zsigmond u. 37. 3/12.
30. 6521/3/A/28  Móricz Zsigmond u. 37. 4/13.
31. 6521/3/A/29  Móricz Zsigmond u. 37. 4/14.
32. 6521/3/A/30  Móricz Zsigmond u. 37. 4/15.

Nyíregyháza, Petõfi utca 4-16.
Ssz. hrsz. cím

1. 6366/1  Petõfi u. 4-16.
2. 6366/1/A  Petõfi u. 4-8.
3. 6366/1/A/1  Petõfi u. 4. fszt./1.
4. 6366/1/A/2  Petõfi u. 4. fszt./2.
5. 6366/1/A/3  Petõfi u. 4. 1/1.
6. 6366/1/A/4  Petõfi u. 4. 1/2.
7. 6366/1/A/5  Petõfi u. 4. 1/3.
8. 6366/1/A/6  Petõfi u. 4. 1/4.
9. 6366/1/A/7  Petõfi u. 4. 2/1.

10. 6366/1/A/8  Petõfi u. 4. 2/2.
11. 6366/1/A/9  Petõfi u. 4. 2/3.
12. 6366/1/A/10  Petõfi u. 4. 2/4.
13. 6366/1/A/11  Petõfi u. 4. 3/1.
14. 6366/1/A/12  Petõfi u. 4. 3/2.
15. 6366/1/A/13  Petõfi u. 4. 3/3.
16. 6366/1/A/14  Petõfi u. 4. 3/4.
17. 6366/1/A/15  Petõfi u. 4. 4/1.
18. 6366/1/A/16  Petõfi u. 4. 4/2.
19. 6366/1/A/17  Petõfi u. 4. 4/3.
20. 6366/1/A/18  Petõfi u. 4. 4/4.
21. 6366/1/A/19  Petõfi u. 4.
22. 6366/1/A/20  Petõfi u. 6. fszt./1.
23. 6366/1/A/21  Petõfi u. 6. 1/1.
24. 6366/1/A/22  Petõfi u. 6. 1/2.
25. 6366/1/A/23  Petõfi u. 6. 1/3.
26. 6366/1/A/24  Petõfi u. 6. 1/4.
27. 6366/1/A/25  Petõfi u. 6. 2/1.
28. 6366/1/A/26  Petõfi u. 6. 2/2.
29. 6366/1/A/27  Petõfi u. 6. 2/3.
30. 6366/1/A/28  Petõfi u. 6. 2/4.
31. 6366/1/A/29  Petõfi u. 6. 3/1.
32. 6366/1/A/30  Petõfi u. 6. 3/2.
33. 6366/1/A/31  Petõfi u. 6. 3/3.
34. 6366/1/A/32  Petõfi u. 6. 3/4.
35. 6366/1/A/33  Petõfi u. 6. 4/1.
36. 6366/1/A/34  Petõfi u. 6. 4/2.
37. 6366/1/A/35  Petõfi u. 6. 4/3.
38. 6366/1/A/36  Petõfi u. 6. 4/4.
39. 6366/1/A/37  Petõfi u. 8. fszt./1.
40. 6366/1/A/38  Petõfi u. 8. fszt./2.
41. 6366/1/A/39  Petõfi u. 8. 1/1.
42. 6366/1/A/40  Petõfi u. 8. 1/2.
43. 6366/1/A/41  Petõfi u. 8. 1/3.
44. 6366/1/A/42  Petõfi u. 8. 1/4.
45. 6366/1/A/43  Petõfi u. 8. 2/1.
46. 6366/1/A/44  Petõfi u. 8. 2/2.

47. 6366/1/A/45  Petõfi u. 8. 2/3.
48. 6366/1/A/46  Petõfi u. 8. 2/4.
49. 6366/1/A/47  Petõfi u. 8. 3/1.
50. 6366/1/A/48  Petõfi u. 8. 3/2.
51. 6366/1/A/49  Petõfi u. 8. 3/3.
52. 6366/1/A/50  Petõfi u. 8. 3/4.
53. 6366/1/A/51  Petõfi u. 8. 4/1.
54. 6366/1/A/52  Petõfi u. 8. 4/2.
55. 6366/1/A/53  Petõfi u. 8. 4/3.
56. 6366/1/A/54  Petõfi u. 8. 4/4.
57. 6366/1/A/55  Petõfi u. 6. fszt./2.
58. 6366/1/B  Petõfi u. 10.
59. 6366/1/B/1  Petõfi u. 10.
60. 6366/1/C  Petõfi u. 12-16.
61. 6366/1/C/1  Petõfi u. 12. fszt./1.
62. 6366/1/C/2  Petõfi u. 12. fszt./2.
63. 6366/1/C/3  Petõfi u. 12. 1/1.
64. 6366/1/C/4  Petõfi u. 12. 1/2.
65. 6366/1/C/5  Petõfi u. 12. 1/3.
66. 6366/1/C/6  Petõfi u. 12. 1/4.
67. 6366/1/C/7  Petõfi u. 12. 2/1.
68. 6366/1/C/8  Petõfi u. 12. 2/2.
69. 6366/1/C/9  Petõfi u. 12. 2/3.
70. 6366/1/C/10  Petõfi u. 12. 2/4.
71. 6366/1/C/11  Petõfi u. 12. 3/1.
72. 6366/1/C/12  Petõfi u. 12. 3/2.
73. 6366/1/C/13  Petõfi u. 12. 3/3.
74. 6366/1/C/14  Petõfi u. 12. 3/4.
75. 6366/1/C/15  Petõfi u. 12. 4/1.
76. 6366/1/C/16  Petõfi u. 12. 4/2.
77. 6366/1/C/17  Petõfi u. 12. 4/3.
78. 6366/1/C/18  Petõfi u. 12. 4/4.
79. 6366/1/C/19  Petõfi u. 14. fszt./1.
80. 6366/1/C/20  Petõfi u. 14. 1/1.
81. 6366/1/C/21  Petõfi u. 14. 1/2.
82. 6366/1/C/22  Petõfi u. 14. 1/3.
83. 6366/1/C/23  Petõfi u. 14. 1/4.
84. 6366/1/C/24  Petõfi u. 14. 2/1.
85. 6366/1/C/25  Petõfi u. 14. 2/2.
86. 6366/1/C/26  Petõfi u. 14. 2/3.
87. 6366/1/C/27  Petõfi u. 14. 2/4.
88. 6366/1/C/28  Petõfi u. 14. 3/1.
89. 6366/1/C/29  Petõfi u. 14. 3/2.
90. 6366/1/C/30  Petõfi u. 14. 3/3.
91. 6366/1/C/31  Petõfi u. 14. 3/4.
92. 6366/1/C/32  Petõfi u. 14. 4/1.
93. 6366/1/C/33  Petõfi u. 14. 4/2.
94. 6366/1/C/34  Petõfi u. 14. 4/3.
95. 6366/1/C/35  Petõfi u. 14. 4/4.
96. 6366/1/C/36  Petõfi u. 16. fszt./1.
97. 6366/1/C/37  Petõfi u. 16. fszt./2.
98. 6366/1/C/38  Petõfi u. 16. 1/1.
99. 6366/1/C/39  Petõfi u. 16. 1/2.

100. 6366/1/C/40  Petõfi u. 16. 1/3.
101. 6366/1/C/41  Petõfi u. 16. 1/4.
102. 6366/1/C/42  Petõfi u. 16. 2/1.
103. 6366/1/C/43  Petõfi u. 16. 2/2.
104. 6366/1/C/44  Petõfi u. 16. 2/3.
105. 6366/1/C/45  Petõfi u. 16. 2/4.
106. 6366/1/C/46  Petõfi u. 16. 3/1.
107. 6366/1/C/47  Petõfi u. 16. 3/2.
108. 6366/1/C/48  Petõfi u. 16. 3/3.
109. 6366/1/C/49  Petõfi u. 16. 3/4.
110. 6366/1/C/50  Petõfi u. 16. 4/1.
111. 6366/1/C/51  Petõfi u. 16. 4/2.
112. 6366/1/C/52  Petõfi u. 16. 4/3.
113. 6366/1/C/53  Petõfi u. 16. 4/4.
114. 6366/1/C/54  Petõfi u. 14. fszt./2.

Nyíregyháza,
Sarkantyú utca 31-35.

Ssz. hrsz. cím
1. 1786  Sarkantyú u. 31-35.
2. 1786/A  Sarkantyú u. 31-35.
3. 1786/A/44  Sarkantyú u. 35. 1/1.
4. 1786/A/45  Sarkantyú u. 35. 1/2.
5. 1786/A/46  Sarkantyú u. 35. 1/3.
6. 1786/A/47  Sarkantyú u. 33/B 1/1.
7. 1786/A/48  Sarkantyú u. 33/B 1/2.
8. 1786/A/49  Sarkantyú u. 33/B 1/3.
9. 1786/A/50  Sarkantyú u. 33/A 1/1.

10. 1786/A/51  Sarkantyú u. 33/A 1/2.
11. 1786/A/52  Sarkantyú u. 33/A 1/3.
12. 1786/A/53  Sarkantyú u. 31. 1/1.
13. 1786/A/54  Sarkantyú u. 31. 1/2.
14. 1786/A/55  Sarkantyú u. 31. 1/3.
15. 1786/A/56  Sarkantyú u. 31. 1/4.
16. 1786/A/57  Sarkantyú u. 31. 1/5.
17. 1786/A/58  Sarkantyú u. 35. 2/4.
18. 1786/A/59  Sarkantyú u. 35. 2/5.
19. 1786/A/60  Sarkantyú u. 35. 2/6.
20. 1786/A/61  Sarkantyú u. 33/B 2/4.
21. 1786/A/62  Sarkantyú u. 33/B 2/5.
22. 1786/A/63  Sarkantyú u. 33/B 2/6.
23. 1786/A/64  Sarkantyú u. 33/A 2/4.

24. 1786/A/65  Sarkantyú u. 33/A 2/5.
25. 1786/A/66  Sarkantyú u. 33/A 2/6.
26. 1786/A/67  Sarkantyú u. 31. 2/6.
27. 1786/A/68  Sarkantyú u. 31. 2/7.
28. 1786/A/69  Sarkantyú u. 31. 2/8.
29. 1786/A/70  Sarkantyú u. 31. 2/9.
30. 1786/A/71  Sarkantyú u. 31. 2/10.
31. 1786/A/72  Sarkantyú u. 35. 3/7.
32. 1786/A/73  Sarkantyú u. 35. 3/8.
33. 1786/A/74  Sarkantyú u. 35. 3/9.
34. 1786/A/75  Sarkantyú u. 33/B 3/7.
35. 1786/A/76  Sarkantyú u. 33/B 3/8.
36. 1786/A/77  Sarkantyú u. 33/A 3/7.

Nyíregyháza, Sarló utca 9-15.
Ssz. hrsz. cím
1. 22200/22 Sarló u. 9-15.
2. 22200/22/A Sarló u. 9-15.
3. 22200/22/A/1 Sarló u. 9. fszt./1.
4. 22200/22/A/2 Sarló u. 9. fszt./2.
5. 22200/22/A/3  Sarló u. 9. fszt./3.
6. 22200/22/A/4  Sarló u. 9. 1/4.
7. 22200/22/A/5  Sarló u. 9. 1/5.
8. 22200/22/A/6  Sarló u. 9. 1/6.
9. 22200/22/A/7  Sarló u. 9. 2/7.

10. 22200/22/A/8  Sarló u. 9. 2/8.
11. 22200/22/A/9  Sarló u. 9. 2/9.
12. 22200/22/A/10  Sarló u. 9. 3/10.
13. 22200/22/A/11  Sarló u. 9. 3/11.
14. 22200/22/A/12  Sarló u. 9. 3/12.
15. 22200/22/A/13  Sarló u. 9. 4/13.
16. 22200/22/A/14  Sarló u. 9. 4/14.
17. 22200/22/A/15  Sarló u. 9. 4/15.
18. 22200/22/A/16  Sarló u. 11. fszt./1.
19. 22200/22/A/17  Sarló u. 11. fszt./2.
20. 22200/22/A/18  Sarló u. 11. fszt./3.
21. 22200/22/A/19  Sarló u. 11. 1/4.
22. 22200/22/A/20  Sarló u. 11. 1/5.
23. 22200/22/A/21  Sarló u. 11. 1/6.
24. 22200/22/A/22  Sarló u. 11. 2/7.
25. 22200/22/A/23  Sarló u. 11. 2/8.
26. 22200/22/A/24  Sarló u. 11. 2/9.
27. 22200/22/A/25  Sarló u. 11. 3/10.
28. 22200/22/A/26  Sarló u. 11. 3/11.
29. 22200/22/A/27  Sarló u. 11. 3/12.
30. 22200/22/A/28  Sarló u. 11. 4/13.
31. 22200/22/A/29  Sarló u. 11. 4/14.
32. 22200/22/A/30  Sarló u. 11. 4/15.
33. 22200/22/A/31  Sarló u. 13. fszt./1.
34. 22200/22/A/32  Sarló u. 13. fszt./2.
35. 22200/22/A/33  Sarló u. 13. fszt./3.
36. 22200/22/A/34  Sarló u. 13. 1/4.
37. 22200/22/A/35  Sarló u. 13. 1/5.
38. 22200/22/A/36  Sarló u. 13. 1/6.
39. 22200/22/A/37  Sarló u. 13. 2/7.
40. 22200/22/A/38  Sarló u. 13. 2/8.
41. 22200/22/A/39  Sarló u. 13. 2/9.
42. 22200/22/A/40  Sarló u. 13. 3/10.
43. 22200/22/A/41  Sarló u. 13. 3/11.
44. 22200/22/A/42  Sarló u. 13. 3/12.
45. 22200/22/A/43  Sarló u. 13. 4/13.
46. 22200/22/A/44  Sarló u. 13. 4/14.
47. 22200/22/A/45  Sarló u. 13. 4/15.
48. 22200/22/A/46  Sarló u. 15. fszt./1.
49. 22200/22/A/47  Sarló u. 15. fszt./2.
50. 22200/22/A/48  Sarló u. 15. fszt./3.
51. 22200/22/A/49  Sarló u. 15. 1/4.
52. 22200/22/A/50  Sarló u. 15. 1/5.
53. 22200/22/A/51  Sarló u. 15. 1/6.
54. 22200/22/A/52  Sarló u. 15. 2/7.
55. 22200/22/A/53  Sarló u. 15. 2/8.
56. 22200/22/A/54  Sarló u. 15. 2/9.
57. 22200/22/A/55  Sarló u. 15. 3/10.
58. 22200/22/A/56  Sarló u. 15. 3/11.
59. 22200/22/A/57  Sarló u. 15. 3/12.
60. 22200/22/A/58  Sarló u. 15. 4/13.
61. 22200/22/A/59  Sarló u. 15. 4/14.
62. 22200/22/A/60  Sarló u. 15. 4/15.

Nyíregyháza, Szalag utca 1-7.
Ssz. hrsz. cím
1. 22200/50  Szalag u. 1-7.
2. 22200/50/A  Szalag u. 1-7.
3. 22200/50/A/1  Szalag u. 1. fszt./1.
4. 22200/50/A/2  Szalag u. 1. fszt./2.
5. 22200/50/A/3  Szalag u. 1. fszt./3.
6. 22200/50/A/4  Szalag u. 1. 1/4.
7. 22200/50/A/5  Szalag u. 1. 1/5.
8. 22200/50/A/6  Szalag u. 1. 1/6.
9. 22200/50/A/7  Szalag u. 1. 2/7.

10. 22200/50/A/8  Szalag u. 1. 2/8.
11. 22200/50/A/9  Szalag u. 1. 2/9.
12. 22200/50/A/10  Szalag u. 1. 3/10.
13. 22200/50/A/11  Szalag u. 1. 3/11.
14. 22200/50/A/12  Szalag u. 1. 3/12.

15. 22200/50/A/13  Szalag u. 1. 4/13.
16. 22200/50/A/14  Szalag u. 1. 4/14.
17. 22200/50/A/15  Szalag u. 1. 4/15.
18. 22200/50/A/16  Szalag u. 3. fszt./1.
19. 22200/50/A/17  Szalag u. 3. fszt./2.
20. 22200/50/A/18  Szalag u. 3. fszt./3.
21. 22200/50/A/19  Szalag u. 3. 1/4.
22. 22200/50/A/20  Szalag u. 3. 1/5.
23. 22200/50/A/21  Szalag u. 3. 1/6.
24. 22200/50/A/22  Szalag u. 3. 2/7.
25. 22200/50/A/23  Szalag u. 3. 2/8.
26. 22200/50/A/24  Szalag u. 3. 2/9.
27. 22200/50/A/25  Szalag u. 3. 3/10.
28. 22200/50/A/26  Szalag u. 3. 3/11.
29. 22200/50/A/27  Szalag u. 3. 3/12.
30. 22200/50/A/28  Szalag u. 3. 4/13.
31. 22200/50/A/29  Szalag u. 3. 4/14.
32. 22200/50/A/30  Szalag u. 3. 4/15.
33. 22200/50/A/31  Szalag u. 5. fszt./1.
34. 22200/50/A/32  Szalag u. 5. fszt./2.
35. 22200/50/A/33  Szalag u. 5. fszt./3.
36. 22200/50/A/34  Szalag u. 5. 1/4.
37. 22200/50/A/35  Szalag u. 5. 1/5.
38. 22200/50/A/36  Szalag u. 5. 1/6.
39. 22200/50/A/37  Szalag u. 5. 2/7.
40. 22200/50/A/38  Szalag u. 5. 2/8.
41. 22200/50/A/39  Szalag u. 5. 2/9.
42. 22200/50/A/40  Szalag u. 5. 3/10.
43. 22200/50/A/41  Szalag u. 5. 3/11.
44. 22200/50/A/42  Szalag u. 5. 3/12.
45. 22200/50/A/43  Szalag u. 5. 4/13.
46. 22200/50/A/44  Szalag u. 5. 4/14.
47. 22200/50/A/45  Szalag u. 5. 4/15.
48. 22200/50/A/46  Szalag u. 7. fszt./1.
49. 22200/50/A/47  Szalag u. 7. fszt./2.
50. 22200/50/A/48  Szalag u. 7. fszt./3.
51. 22200/50/A/49  Szalag u. 7. 1/4.
52. 22200/50/A/50  Szalag u. 7. 1/5.
53. 22200/50/A/51  Szalag u. 7. 1/6.
54. 22200/50/A/52  Szalag u. 7. 2/7.
55. 22200/50/A/53  Szalag u. 7. 2/8.
56. 22200/50/A/54  Szalag u. 7. 2/9.
57. 22200/50/A/55  Szalag u. 7. 3/10.
58. 22200/50/A/56  Szalag u. 7. 3/11.
59. 22200/50/A/57  Szalag u. 7. 3/12.
60. 22200/50/A/58  Szalag u. 7. 4/13.
61. 22200/50/A/59  Szalag u. 7. 4/14.
62. 22200/50/A/60  Szalag u. 7. 4/15.

Nyíregyháza, Szegfû utca 22.
Ssz. hrsz. cím

1. 3168/3  Szegfû u. 22.
2. 3168/3/A  Szegfû u. 22.
3. 3168/3/A/10  Szegfû u. 22. fszt./1.
4. 3168/3/A/11  Szegfû u. 22. fszt./2.
5. 3168/3/A/12  Szegfû u. 22. fszt./3.
6. 3168/3/A/13  Szegfû u. 22. 1/1.
7. 3168/3/A/14  Szegfû u. 22. 1/2.
8. 3168/3/A/15  Szegfû u. 22. 1/3.
9. 3168/3/A/16  Szegfû u. 22. 1/4.

10. 3168/3/A/17  Szegfû u. 22. 1/5.
11. 3168/3/A/18  Szegfû u. 22. 1/6.
12. 3168/3/A/19  Szegfû u. 22. 2/1.
13. 3168/3/A/20  Szegfû u. 22. 2/2.
14. 3168/3/A/21  Szegfû u. 22. 2/3.
15. 3168/3/A/22  Szegfû u. 22. 2/4.
16. 3168/3/A/23  Szegfû u. 22. 2/5.

Nyíregyháza,
Tompa Mihály utca 45-47.

Ssz. hrsz. cím
1. 5228  Tompa Mihály u. 45-47.
2. 5228/A  Tompa Mihály u. 45-47.
3. 5228/A/22  Tompa Mihály u. 45-47. 1/1.
4. 5228/A/23  Tompa Mihály u. 45-47. 1/2.
5. 5228/A/24  Tompa Mihály u. 45-47. 1/3.
6. 5228/A/25  Tompa Mihály u. 45-47. 1/4.
7. 5228/A/26  Tompa Mihály u. 45-47. 1/5.
8. 5228/A/27  Tompa Mihály u. 45-47. 1/6.
9. 5228/A/28  Tompa Mihály u. 45-47. 2/1.

10. 5228/A/29  Tompa Mihály u. 45-47. 2/2.
11. 5228/A/30  Tompa Mihály u. 45-47. 2/3.
12. 5228/A/31  Tompa Mihály u. 45-47. 2/4.
13. 5228/A/32  Tompa Mihály u. 45-47. 2/5.
14. 5228/A/33  Tompa Mihály u. 45-47. 2/6.
15. 5228/A/34  Tompa Mihály u. 45-47. 3/1.
16. 5228/A/35  Tompa Mihály u. 45-47. 3/2.
17. 5228/A/36  Tompa Mihály u. 45-47. 3/3.
18. 5228/A/37  Tompa Mihály u. 45-47. 3/4.
19. 5228/A/38  Tompa Mihály u. 45-47. 3/5.
20. 5228/A/39  Tompa Mihály u. 45-47. 3/6.
21. 5228/A/40  Tompa Mihály u. 45-47. 4/1.
22. 5228/A/41  Tompa Mihály u. 45-47. 4/2.
23. 5228/A/42  Tompa Mihály u. 45-47. 4/3.
24. 5228/A/43  Tompa Mihály u. 45-47. 4/4.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÓ
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követõen szükségessé
váló további intézkedésekrõl szóló 1364/2018. (VII. 27.)

Korm. határozatban foglalt háztartások részére

A fenti Korm. határozatban foglaltak alapján tájékozta-
tom Nyíregyháza közigazgatási területén élõ lakosságot,
hogy a korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült – a
vezetékes gáz- vagy távfûtéstõl eltérõ fûtõanyagot felhasz-
náló – háztartások egyszeri természetbeni támogatására
háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be.

A kérelem letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu
oldalról vagy beszerezhetõ Nyíregyháza Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati
Centrumában (26-27. számú ablaknál),

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Ügyfélfogadási idõ:

hétfõ, szerda 8:00–12:00 és 13:00–16:30 óráig,
kedd, péntek 8:00–12:00 óráig.

Az igénybejelentés benyújtási határideje: 2018. októ-
ber 15. napja. A határidõ elmulasztása jogvesztõ!

Az igénylõ személynek az adott háztartás a bejelentett
lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye.

A juttatás természetbeni formában történik, amelynek
formája lehet: tûzifa vagy szén vagy propán-bután palac-
kos gáz vagy propán-bután tartályos gáz vagy fûtõolaj vagy
pellet/brikett. Az igénybejelentõ lapon az igényelt fûtõanyag
fajtáját jelölni kell, mely az a késõbbiek során nem módo-
sítható.

A kizárólag elektromos fûtési móddal rendelkezõ ház-
tartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Nyíregyháza, 2018. augusztus 13.

Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezetõ

NYÍLT NAP
A KÖLCSEYBEN

2018. szeptember 12-én
8.00-tól 13.20-ig (1–6. óra)
várják a gimnázium iránt ér-
deklõdõ nyolcadik osztá-
lyos tanulókat és szüleiket.

Az 1. órában általános tá-
jékoztató hangzik el az isko-
la udvarán a Kölcseyben fo-
lyó nevelõ-oktató munkáról,
ezután a 2. órától tanítási órá-
kat lehet látogatni.

16.30-tól az érintett szülõ-
ket pályaválasztási szülõi ér-
tekezletre hívják a tornate-
rembe, ahol Márk Attila Oli-
vér igazgató úr szól a felvé-
teli eljárásról, a felvételi-
vizsga-követelményekrõl, a
képzés szerkezetérõl.
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A DUBAI KORONAHERCEG NYÍREGYHÁZÁRÓL KÉRT SEGÍTSÉGET

MEGJÁRTA A LÉPCSÕFOKOKAT
Horváth Zoltán bár nem Nyíregyházán született, de már

több mint negyven éve a szabolcsi megyeszékhelyen él.
Kezdetben hivatásos katonaként dolgozott, a Kecskeméti
Vadászrepülõtéren állt alkalmazásban, mint radartechni-
kus. Az élet azonban úgy hozta, hogy 1978-ban Nyíregy-
házára költözött, az itteni repülõgépes szolgálatnál helyez-
kedett el, közben pedig elkezdett repülni és megszerezte
a motoros oktató pilóta jogosítványát, majd megalapította
a Nyíregyházi Légisport Egyesületet. Mindezek mellett
repülõtéri elektronikai eszközöket kezdett el fejleszteni
társaival.

– Az elsõ ilyen eszközünk egy navigációs rádióadó NDB
volt, ami elõször a Sármelléki Repülõtérre készült, de ju-
tott belõle késõbb Debrecenbe, Szegedre és Nyíregyhá-
zára is. Ezt követõen megvalósítottuk a digitális meteoro-
lógiai radar rendszert. Meg is keresett minket egy olasz
cég, akik arra kértek minket, hogy építsünk ki nekik egy
hasonló radart Dél-Amerikában. Szerencsére nagyon nagy
sikere lett, ezért plusz feladatot is kaptunk tõlük. Egy digi-
tális átjátszó állomást kellett még telepítenünk az Andok
egyik elõhegyén, amivel lehetõség nyílt arra, hogy a ra-
darképet elküldjük a központba. Gyalog, hátizsákkal jár-
tunk fel oda, hiszen nem volt rá más lehetõség. Még to-
vábbi három ilyen radarberendezés mûködik hazánkban,
büszkék vagyunk erre a fejlesztésre, hiszen teljes egészé-
ben magyar szellemi termék.

SZIBÉRIAI FÚRÓTORNYOKRA IS
DOLGOZTAK

– Szerencsére nagy sikereket értünk el, ezért maradtunk
ezen az úton és tovább fejlesztgettük a repülési eszközöket.
Láttuk, hogy a ledvilágításban van a jövõ, ezért ezzel kezd-
tünk el foglalkozni. A repülõtereket céloztuk meg. Az elsõ
termékeink a piros színû akadályfény-lámpák voltak, amik
világítanak antennatornyokon. Régebben 100 wattos fölvé-
telt produkáltak, mi megcsináltuk ledbõl 6 wattal. Sikerter-
mék volt, vittünk belõle külföldre is. Még robbanásbiztos
változatra is lett igény. Ilyen került szibériai fúrótornyokra,
vagy például az arabokhoz.

MOST MÁR ÉJSZAKA IS
– Magyarországon körülbelül 30 helikopter-leszál-

lópálya van, ezek megvilágítását, vezérlõrendszerét
is mi fejlesztettük és építettük ki. A fejlesztésnek kö-
szönhetõen a pilóta most már a fedélzetrõl a saját rá-
diójával föl tudja kapcsolni a fényeket, de szabályoz-
ni is tudja azokat. A nyíregyházi Jósa András Oktató-
kórház leszálló fényeit is mi készítettük.

ÓVJÁK A DUBAI SEJKET

– Öt évvel ezelõtt kaptunk egy megkeresést Dubaiból
is. A koronaherceg repülõterére kellett kiépíteni az éjsza-

Ejtõernyõzés, lovaglás, kötélcsúszás, mélytengeri bú-
várkodás. Csupán néhány kedvtelés, amelyben Dubai
trónörököse, Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al
Maktoum sejk jeleskedik. Ha ez nem lenne elég, a 35
éves milliárdos sarj világutazó, elismert költõ és megszál-
lott pilóta – éjszaka is. Három magánrepülõtere van, ahol
most már sötétedés után is lehetséges a felhõk közelébe
emelkedni. Persze, ehhez nyíregyházi fejlesztõkre is szük-
ség volt...

Dubai vakmerõ trónörököse a legnagyobb betûs Életet
éli. Az interneten több mint 5 milliós követõtábora van,
szinte mindennap megosztja rajongóival irigylésre méltó
milliárdos életének legkülönlegesebb pillanatait. Apja va-
gyona 2013-ban a becslések szerint elérte a 13,9 milliárd
dollárt! Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum
sejk történetétõl azonban ugorjunk még vissza egy kicsit
idõben és térben a szabolcsi megyeszékhelyre. Nyíregy-
házán ugyanis dolgozik egy fejlesztõcsapat, akiknek a
nevéhez kötõdik Argentínában, az Andok elõhegyén lévõ
digitális meteorológiai radar átjátszó állomás kiépítése, egy
szibériai fúrótorony robbanásbiztos akadályfény-lámpájá-
nak kivitelezése, de az Arab Emirátusok királyi palotájá-

kai világítást, mert sötétedés után is szeretett volna repül-
ni. Örömmel teljesítettük a feladatot. Találkoztunk vele mi
is személyesen, emlékszem, nagyon vigyáztak rá. Ha egye-
dül elment repülni, rögtön követte egy másik gép, nehogy
eltûnjön a sivatagban.

MÉG TÖBB LÉZER, MÉG TÖBB LED
– Szerencsére ezt követõen többször is járhattunk Dubai-

ban. Veres Zoltán magyar mûrepülõ Európa-bajnok példá-
ul megkért minket arra, hogy mivel Dubaiban tart majd egy
éjszakai bemutatót a világ legnagyobb lóversenypályájá-
nak gálaversenyén, építsünk ki ledet és lézert a gépére. Aztán
a következõ évben a szárnyra világító feliratot is készítet-
tünk, majd egy „bombatárat” fejlesztettünk ki, amibe rotá-
ló kis világító helikoptereket tettünk, 90 darabot! Repülés
közben Veres Zoltán a tengerparton ezeket engedte ki.
Mondanom sem kell, nagyon látványos volt.

A SIVATAG FELETT IS
Zoltánék kiépítették a világítást a sejk 1600 méteres

aszfaltos repülõterén is, ami Dubaiban, a sivatagban van,
a közelmúltban pedig egy újabb tervet küldtek el neki. Ez
már a híres Pálmaszigeten lévõ repülõteret érintené. Hor-
váth Zoltán jelenleg már csak mint egyéni vállalkozó dol-
gozik tovább a cég profiljában, mert mint mondja, többet
szeretne repülni... Így a hobbija és a munkája most már
összekapcsolódik.                           (Szerzõ: Bruszel Dóra)

„FÉNYT VITTEK” DUBAIBA A FEJLESZTÕINK ÉS A KÓRHÁZUNK TETEJÉRE IS

nak ünnepségén rendezett lézershow megvalósítása is.
Hogy hogyan jutnak el a szabolcsi csapat fejlesztései a
tengeren és óceánon túlra, arról a cég korábbi tulajdono-
sával, jelenleg egyik fejlesztõjével beszélgettem...

Tájékoztatás Felhasználói
Elégedettség Felmérésrõl

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. értesíti tisztelt Fel-
használóit, hogy szolgáltatási területén 2018. szeptem-
ber 3-tól a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási
Hivatal által elõírt Felhasználói Elégedettségi Felmérés
Alapfelmérését – a mintavétel során kiválasztott felhasz-
nálási helyek személyes felkeresésével – a Psyma Hun-
gary Kft. kérdezõbiztosai végzik. A kérdezõbiztos iga-
zolja magát, majd a szolgáltatás és az ivóvíz minõsé-
gével, a számlázással, díjfizetéssel, ügyfélszolgálattal,
hibaelhárítással kapcsolatban kérdéseket tesz fel. A fel-
mérés célja az ügyfelek véleményének megismerése, a
szolgáltatás színvonalának emelése. Amennyiben Önt
is felkeresik, a felmérés sikere érdekében kérjük, szí-
veskedjen közremûködni, és a kérdezõbiztos által fel-
tett kérdésekre válaszolni.

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
az Ön víziközmû-szolgáltatója

Horváth Zoltánnak a munkája és hobbija ugyanaz
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NYÍRSZÕLÕSI CÍMEK
Augusztus közepén a Naplóban megjelent ház-

szám-felülvizsgálati listával befejezõdött Nyírszõ-
lõs városrész utca házszámainak újbóli megállapí-
tása. Ennek kapcsán elmondható, hogy közel 4000
ingatlan házszámát tekintette át eddig a Hivatal
Igazgatási Osztálya.

– Láthatóan a lakók részérõl is nagy volt az ér-
deklõdés, mert több olyan jelzés is érkezett a Hiva-
talhoz, amelyben javaslatokat, észrevételeket fogal-
maztak meg. Ezeket az észrevételeket mindig kö-
szönettel vesszük – tájékoztatott dr. Grósz Péter,
az önkormányzat igazgatási osztályvezetõje. – Egy-
ben a továbbiakban is kérjük a tisztelt lakókat, hogy
észrevételeikkel segítsék ezt a nagy munkát. Elér-
hetõségeink: e-mail:  igazgatas@nyiregyhaza.hu,
hivatali kapuk: nyirhaza, nyirhazaig, levélcím: 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. A nyírszõlõsi területtel
párhuzamosan elkezdtük a társasházi ingatlanok fe-
lülvizsgálatát is. Ezt a munkát a társasházi ingatla-
nok nagy száma miatt folyamatosan végezzük a fe-
lülvizsgálat teljes ideje alatt. A Napló következõ heti
számában az úgynevezett felsõpázsiti ingatlanok
számozásával folytatjuk a munkát, tehát az itt élõk
számíthatnak arra, hogy ingatlanjaik házszámát el-
lenõrizhetik.

A VIDOR IDEI DÍJAZOTTAI

Szombaton, a fesztivál zárása után késõ este összeült a
Benedek Miklós vezette öttagú zsûri (képünkön, balról:
Kovács Zoltán, Buda Barnáné, Benedek Miklós, Ilcsik Ibo-
lya, dr. Kokas Róbert) és megszületett az eredmény. Az idei
VIDOR Fesztivál színházi versenyprogramjának díjazottait
a fesztivált szervezõ Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ
igazgatója, Kirják Róbert idén is személyesen keresi majd
fel, hogy otthoni elõadásukon, saját közönségük elõtt adja
át nekik méltán megérdemelt elismeréseiket.

DOTTORE-DÍJ A legjobb nagyszínpadi elõadás – A
HATTYÚ (Örkény István Színház, Budapest), rendezõ:
Polgár Csaba.

CAPITANO-DÍJ A legjobb rendezés – POLGÁR CSA-
BA, A hattyú (Örkény István Színház, Budapest).

PIERROT-DÍJ A legjobb kamaraszínpadi elõadás – PÁR-
TERÁPIA (Orlai Produkciós Iroda, Budapest).

ARLECCHINO-DÍJ A legjobb férfi alakítás – GÁLFFY
LÁSZLÓ, Az oroszlán télen (Orlai Produkciós Iroda, Bu-
dapest).

COLOMBINA-DÍJ A legjobb nõi alakítás – HERNÁDI
JUDIT, Az oroszlán télen (Orlai Produkciós Iroda, Buda-
pest).

BRIGHELLA-DÍJ A legjobb férfi epizódalakítás – MÉ-
SZÁROS MÁTÉ, Párterápia (Orlai Produkciós Iroda, Bu-
dapest).

SMERALDINA-DÍJ A legjobb nõi epizódalakítás – FÜR
ANIKÓ A hattyú (Örkény István Színház, Budapest).

PULCINELLA-DÍJ A legjobb jelmez és díszlet – IZSÁK
LILI A hattyú (Örkény István Színház, Budapest).

PANTALONE-DÍJ A zsûri különdíja – GARÁZSBANDA
(DEKK Színház, Budapest).

HYPPOLIT-DÍJ Poszthumusz Életmû-díj – SZÉKHELYI
JÓZSEF.

A VIDOR Fesztivált szervezõ Móricz Zsigmond Szín-
ház társulata nevében is szívbõl gratulálunk!

A hattyú lett a legjobb nagyszínpadi elõadás
(Fotó: Horváth Judit)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Szeptember 8., szombat 19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Bérletszünet, Nagyszínpad

Szeptember 11., kedd 19.30 Rettenetes szülõk, Simor kombinált és kamara bérlet, Krúdy Kamara

Szeptember 12., szerda 19.30 Rettenetes szülõk, Szigligeti kamara bérlet, Krúdy Kamara

OIDIPUSZI TÖRTÉNET A KAMARÁBAN
Egy szerelmi háromszög és egy betegesen szoros anya-

fiú kapcsolat következményeit láthatják a nézõk elsõként
ma este a Krúdy Kamarában Rettenetes szülõk címen.

Szerzõje a francia Jean Cocteau, aki nemcsak költõ és
író, de festõ, színész, zeneszerzõ és filmrendezõ is volt.
Ebbõl a mûvébõl 1948-ban filmet készített, amelyben
Michelt, a fiút az élettársa, a Fantomas filmtrilógia kettõs
szerepét játszó Jean Marais alakította. A Móricz Zsigmond
Színházban Keresztes Attila által színre vitt történetben az
érzelmi zûrzavarban élõ családba ötödikként betoppan
egy fiatal leány, Madeleine, amitõl már-már az elviselhe-
tetlenség határára kerül a feszültség. Miért? Errõl kérdez-
tük az õt alakító Jenei Juditot.

SZERELMESKÉNT NÉZ A FIÁRA

– Ahogyan a darab címében is szerepel, egy rettenete-
sen szövevényes családi történetbe csöppennek a nézõk;

nem azt szeretik a családta-
gok, akit, és nem úgy, aho-
gyan kellene – nyilatkozta la-
punknak. – Velük él az anya
húga is, aki korábban a férj
menyasszonya volt. Nem is-
meretlen számukra az ár-
mánykodás, az embert felõr-
lõ féltékenység sem. A fele-
ség „majomszeretettel”, kizá-
rólagosságot követelve ra-
gaszkodik a gyermekéhez, s
miután felnõtt a fiú (Fellinger
Domonkos játssza), végképp
felborult a hagyományos
„rend”. Férfi-nõ kapcsolat

alakult ki közöttük, amit az asszony generál. Esélyt sem
ad arra, hogy fia más nõkkel találkozzon. Hiába él azon-
ban szinte hipnózisban Michel a neveltetése által, huszon-
két évesen, történetünk idején mégis szerelmes lesz. Ami-
kor elõször nem alszik otthon, Yvonne, akit Pregitzer Fru-
zsina alakít, szinte tombol dühében, s felhergeli a család
többi tagját: a férjét (Horváth László Attila „hozza”) és a

Horváth Réka által játszott húgát, akadályozzák meg a
boldogságunkat, pedig mi képviseljük a mûben az ártat-
lanságot, a tisztaságot, az õszinteséget. Miután bevallom,
volt egy idõsebb férfi az életemben, de szakítófélben va-
gyunk, olyannak tartanak, amilyen nem vagyok. Az elõ-
adás ráirányítja a figyelmet, hogy gyakran úgy ítélkezünk,
mondunk véleményt valakirõl, hogy nem ismerjük igazán.
A család többi tagja eléri, hogy szétváljunk, de ez még
nagyobb bonyodalmakat okoz, ami azonban maradjon
titok az elõadásig!

BOSZORKÁNY LESZ

Mint Judit elmondta, Keresztes Attilával már dolgozott
együtt a Heilbronni Katicában. Az Erdélybõl érkezõ rende-
zõ másféle stílust képvisel, mint az anyaországiak: engedi
a színészt kibontakozni, legfeljebb akkor terelgeti kicsit

vissza, ha nagyon eltér az elképzeléseitõl. Izgalmas feladat
mûvészeink számára, hogy magukból kell megfogalmaz-
niuk azokat a gondolatokat, érzéseket, amelyeket a darab
megkövetel. A második felvonásban van egy olyan szituá-
ció az apával kapcsolatban, ami nagyon váratlanul éri
Madeleine-t, így nem tud rá felkészülni. A színészek pilla-
natnyi érzéseitõl is függ majd, milyen hangnemben játszó-
dik le ez a jelenet, akár minden elõadás során más és más
lehet. Madeleine „egyenes” lány, akinek nincsenek „játsz-
mái”, hazugságai, mégis tönkreteszik. Az elõadás közben
jeleneteket láthatnak a nézõk a Cocteau által rendezett film-
bõl. Mint megtudtuk, már elkezdõdtek a próbái Horváth
Illés vezetésével a Macbeth-nek, amelyben a színésznõ
boszorkány lesz, majd Csehov A manó címû mûvének pre-
mierjére készülnek Tasnádi Csaba rendezésében, s tervei
között szerepel egy önálló est létrehozása is, amelynek anya-
gát már összeállította.                     (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

 Jenei Judit

Jenei Judit a Rettenetes szülõkben
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PÁLYAVÁLASZTÁSI
FÓRUM

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
a pályaválasztási fórumát 2018. szeptember 11-én 16
órától tartja a gimnázium tornatermében. Erre szeretettel
várják a tanulókat, szülõket, pályaválasztási felelõsöket!

A tanulók 2018. szeptember 19-i nyílt napon ismer-
kedhetnek az iskola életével.

Az Arany János Tehetséggondozó Program szülõi tájé-
koztatóját 2018. szeptember 26-án 10 órától tartják, és a
tanulók nyílt nap keretében 11 órától 13 óráig látogat-
hatják az órákat.

Figyeljék honlapjukat (www.zrinyinyh.hu) és Face-
book-oldalukat!

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Közeleg a II. félévi
adóbefizetési határidõ

Tisztelt Adózók!
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya az elmúlt idõ-

szakban küldte ki a nyilvántartott adózók folyószámla-
egyenlegét tartalmazó 43 144 db értesítést a 2018. au-
gusztus 7. napjáig beérkezett befizetések figyelembevé-
telével. Az értesítõ tartalmazza az adózó elmaradt tarto-
zását és a 2018. II. félévre esedékes helyi adókat, vala-
mint a gépjármûadót és az esetleges késedelmi pótlékot.
A 2018. II. félévre esedékes adók befizetési határideje
szeptember 15-e, azonban ez a határidõ idén pihenõnapra
esik, ezért a határidõ csak 2018. 09. 17-én, hétfõn jár le.

Az adóhatóság felhívja adózói figyelmét arra, hogy a
fizetési határidõ betartására érdemes odafigyelni, mivel
azoknak az adózóknak, akik fizetési kötelezettségüknek
határidõ után tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell fel-
számítani, illetve nem fizetés esetén végrehajtási eljárást
is kezdeményezhet az adóhatóság a tartozókkal szemben.

Az adóosztály kéri az adózók együttmûködését és a
fizetési határidõk betartását, mivel Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata feladatainak ellátása szem-
pontjából, valamint a város fejlõdése, mûködõképessé-
ge megõrzése érdekében elengedhetetlenül fontos a be-
érkezõ adóbevétel. Az önkormányzat ezért már most is
köszönetét fejezi ki a jogkövetõ adófizetõknek a határ-
idõben történõ teljesítésekért.

A Hivatal Adóosztálya felkészült az adózók fogadásá-
ra az Ügyfélcentrum 29-30-31-es ablakainál.

Dr. Kása Brigitta



SPORT

2018. SZEPTEMBER 7.14

2SZEPTEMBER
VASÁRNAP

2SZEPTEMBER
VASÁRNAP30AUGUSZTUS

CSÜTÖRTÖK

3SZEPTEMBER
HÉTFÕ

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 9., vasárnap 18.00 Lelá-
tó, benne: NYKC–Ózd kézilabda-mér-
kõzés közvetítése

Szeptember 7., péntek 19.00 Continen-
tal Aréna, NYKC–Ózd kézilabda-mér-
kõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

A MONT BLANC KÖRÜL
Elképesztõ, 123 km-es futóverseny a

Mont Blanc körül, 7000 méteres(!) szint-
különbséggel. Ezt teljesítette Belus Ta-
más. 80 ország 1600 terepultra verseny-
zõje állt rajthoz, hogy megtegye a tá-
vot, amiben 5 nagyobb és néhány ki-
sebb hegyet kellett megmászni. Az 1600
indulóból végül 1320-an érték el szint-
idõn belül a franciaországi Chamonix-
ban lévõ célt, a nyíregyházi sportoló a
69. lett, 19 órán belüli idõeredménnyel.
Ez, a verseny tízéves történetének ötö-
dik legjobb magyar eredménye!

PÁLYÁN A LEGENDÁK
90. születésnapját ünnepelte a nyír-

egyházi futball. Ebbõl az alkalomból a
Vasas elleni bajnoki meccs szünetében
köszöntötte Jászai Menyhért alpolgár-
mester és Révész Bálint, a Nyíregyhá-
za Spartacus elnöke az 1980-ban elsõ-
ként az élvonalba jutó nyíregyházi lab-
darúgó-együttes játékosait, vezetõit. Az
eseményen Temesvári Miklós, az akkori
csapat vezetõedzõje is részt vett. A le-
gendás együttes tagjai együtt tekintet-
ték meg a Szpari–Vasas meccset, mely
3:3-as döntetlennel ért véget.

KILENC GÓL SZOLNOKON
Remekül kezdte az idényt a Nyíregy-

háza Spartacus nõi labdarúgó-együtte-
se. Az NB II-es csapat az elsõ forduló-
ban 8:0-ra verte a Vácot, majd vasár-
nap 9:4-re gyõzött Szolnokon, így ve-
zeti a tabellát csoportjában. Urai Bian-
ka elõbb négy, majd három gólt lõtt,
így vezeti a góllövõ listát. A klub törté-
nete során elõször indított utánpótlás-
együtteseket is, akik ugyancsak jól raj-
toltak. A szintén NB II-es Nyírség NSC
elõbb 4:0-ra kapott ki a Kelentõl, majd
5:1-re verte a Kõbányát, ezzel az ötö-
dik helyen áll.

KÉZIS RAJT
Kupamérkõzéssel kezdi a szezont a

Nyíregyházi KC. A férfi kézilabdások
pénteken az Ózdot fogadják a Con-
tinental Arénában. A bajnokság nyitó-
fordulójában, szeptember 14-én a
DEAC érkezik Nyíregyházára. A felnõtt
kerettel készül több fiatal, saját neve-
lésû kézilabdás is, akikre a tétmérkõ-
zéseken is számít Bécsi János vezetõ-
edzõ. A nyíregyháziak keretéhez visz-
szatért Szûcs Balázs, és új játékos Bor
Márk. A szakvezetés szeretne minél
több lehetõséget adni a saját nevelésû
fiataloknak.

A KONTINENS
LEGJOBB KOSARASAI

Megnyerte a 3x3-as U18-as kosárlabda
Európa-bajnokságot a magyar fiúváloga-
tott. A csapatnak a nyíregyházi Mokánszki
Máté is tagja volt, edzõként pedig Lekli
József segítette a felkészülést. A nemzeti
csapat ezzel történelmet írt, elõször nyert
Magyarország EB-t.

Döntõ a szerbek ellen. A két csapat a
csoportmeccsek során is találkozott a Deb-
recenben rendezett U18-as 3x3-as kosár-
labda EB-n, akkor hosszabbításban Szerbia
gyõzött. A Frank Áron, Ralf Martinez, Ben-
csik Barnabás, Mokánszki Máté összeállí-
tású csapat a fináléban szeretett volna
visszavágni, ami sikerült, így Európa-baj-
nok lett a magyar válogatott.

– Nagyon örültem, hogy a szerbeket kap-
tuk ismét, szerettünk volna visszavágni, ami
sikerült. Nagyon boldog vagyok, hogy Eu-
rópa legjobbjai lettünk, néhány nap már

eltelt azóta, de esténként még mindig azon
gondolkozom, hogy ez valóság-e – mond-
ta Mokánszki Máté játékos.

A Nyíregyházi Sportcentrum kosarasa
végig remek teljesítményt nyújtott, és õt vá-
lasztották a torna legértékesebb játékosá-
nak. A csapatból Ralf Martineznek is van
nyíregyházi kötõdése, édesanyja, Várhegyi
Anikó és édesapja, Ernesto Rufin Martinez
is a szabolcsi megyeszékhelyen röplabdá-
zott. A szövetségi kapitány, Szarvas Gábor
volt a nyíregyházi kosárlabdacsapat játé-
kosa, csakúgy, mint Lekli József, aki edzõ-
ként segítette a csapatot. A Sportcentrum
trénere büszke a játékosokra.

– Fantasztikus teljesítményt nyújtottak a
fiúk, és köszönöm Szarvas Gábornak, hogy
együtt dolgozhattunk. Óriási élmény volt,
nagyon sokat dolgoztak a fiúk, hogy elér-
jék ezt a sikert, megérdemelten gyõztek –
mondta Lekli József edzõ.

A gyõztes magyar válogatott

Sokszor nagyon hasznos a világháló.
Egy régi kedves ismerõsöm írt rám, hogy
tudom, 22 éves a Lelátó magazin? És per-
sze azonnal elkezdtünk nosztalgiázni...

1996 nyarát írtuk. Friss diplomásként
néhány hete dolgoztam a Városi TV-nél.
Az akkori fõnök, Márföldi István aztán be-
hívott, és kérdezte, mi érdekel a legjob-
ban? Nem volt nehéz a válasz: a sport.
Mondta, hogy rendben, mehetek vissza
híradózni...

 Csiky Nándorral ketten voltunk a ri-
porterek, Lõrinczy Kornél – aki akkor még
máshol dolgozott, de mindig is az
operatõrködés volt az élete – és Bodnár
Péter mint technikus alkotta a stábot. No
és Vígh Zsolt – aki rám írt – a Bánkiba
járt diákként, de 16 évesen bejött a stú-
dióba, hogy õt érdekli, ami itt folyik. Õ
lett a vágó. Késõbb Tudja Zsolt is csatla-
kozott a csapathoz, egy Kölcsey kézi-
meccs volt a beugrója...

Augusztus 25-e volt, az elsõ adás pe-
dig egy teniszközvetítés a Városi Stadi-
onból. Aztán újabbak követték, immár
22 éve, minden vasárnap a Nyíregyhá-
zi TV-n.

Sok dolgot megéltünk együtt. Nándi a
világba kiálthatta, hogy Kapacinaaaaa!,
egy NB II-es futballmeccsen, amin 10
ezer nézõ volt, én a legénybúcsúm kel-
lõs közepén kaptam telefont a Szakszig
NRK elnökétõl, hogy feltétlenül közvetí-
tenünk kell a két óra múlva kezdõdõ

meccset... Azóta sem mertem visszanéz-
ni. Vagy amikor Zsolti rosszul mutatta
be az eredményt az üvegfalon keresz-
tül, így boldogan mondtam, hogy nyer-
tünk Kiskundorozsmán, miközben ki-
kaptunk. Ott voltunk a férfi és a nõi
röpicsapat elsõ bajnoki címénél, életem
elsõ bokszközvetítésénél, ahol Nagy La-
jos a hasizmával törte el ellenfele ke-
zét. Erdõsné Balogh Erika az ölében vit-
te Zsófit, aki szintén remek röplabdás
lett, de sajnos nincs már köztünk Botos
Feri bácsi, Szálkai Pali bácsi, Szekér
László, Buús Gyuri bácsi, Zentai Leven-
te, vagy éppen Szalka Géza. Nekem
Vasvári Vivien nem celeb, hanem az a
fiatal futó lány marad, aki nagyon tehet-
séges volt. Fucsovics Marci 11 évesen
még csak álmodott a Federer elleni
meccsrõl. Ernesto Rufin Martinez, Szatke
Zoli, Õze Tibi vagy éppen Ludvig Zsolt
nem csak egy sportoló vagy edzõ volt a
sok közül. Együtt örültünk, vagy éppen
szomorkodtunk. Több mint két évtized,
és rengeteg emlék. Több mint húsz év
emléke.

DANKÓ LÁSZLÓ JEGYZETE

22 ÉVES A LELÁTÓ
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MAGYAR NÉPMESE NAPJA
– MESEMONDÓ VERSENY

Kategóriák: alsó tagozat (6–10 éves), felsõ tagozat
(11–14 éves), speciális kategória (fogyatékkal élõk).

Egy iskolából kategóriánként maximum 3 fõ jelent-
kezését várják!

Jelentkezési határidõ: szeptember 21. 16.00 óra.
Jelentkezni lehet: egy szabadon választott magyar

népmesével, maximum 5 perc idõkeretben, az intéz-
mény honlapjáról (www.vacimuv.hu) letölthetõ jelent-
kezési lapon.

Idõpont: 2018. szeptember 28. 10.00 óra.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregy-

háza, Szabadság tér 9.).

SUNSHINE  TOTAL  MUSIC PARTY... EZ VOLT ÁM A SZÜLINAP!

Több százan ünnepeltek együtt szombaton az idén 17
éves 99,4 Sunshine FM-mel a születésnapi buliján, a
Sunshine Total  Music  Partyn. Az idei év egyik újdonsága,
hogy a helyszín ezúttal Sóstó volt. A hagyományoknak
megfelelõen 2018-ban is a Miss Summer Sunshine szép-
ségversennyel kezdõdött a programok sora, ezúttal a bájos
hölgyek  közül a Parkfürdõben választotta ki a zsûri a leg-
szebbeket. A korona Bákonyi Hajnalka fejére került fel,

udvarhölgyei pedig Svéda Lili és Szászi Gréta lettek. Nem
kellett messzire menniük azoknak, akik a Total Music Partyt
választották  esti programnak, ugyanis a Parkfürdõ bejára-
ta mellett lévõ Sóstó Garden adott otthont az idei szülinapi
bulinak, melyen a Sunshine dj-k  mellett ismert lemezlo-
vasok, SaberZ és Jackwell, helyi tehetségek, Zoya és a
LifeStyle, valamint top zenekarok, a Follow The Flow és
az Animal Cannibals gondoskodott a jó hangulatról.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormány-

zati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. szeptember 11., 16.00 óra.

Helyszín: Sóstóhegy, Fácán utca 2/B,
Egészségház I. em.

Bajnay Kornél (14. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. szeptember 10., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Borbányai

Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2018. szeptember 11., 17.00 óra.

Helyszín: Nyírjes.
Idõpont: 2018. szeptember 12., 17.00 óra.

Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.

Halkóné dr. Rudolf Éva (3. sz. vk.
önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. szeptember 10., 17.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Jósavárosi
Polgárõr  Egyesület, Ungvár stny.

IN MEMORIAM BÍRÓ JÓZSEF (JAFFÁS). Emlékest és
„Jaffás” / Bíró József koszorúi c. táncszociográfia bemuta-
tója a táncmûvész halálának 1. évfordulója alkalmából
szeptember 7-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. 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.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: szeptember 8-án 10.00: Babaangol.
11-én (az idõpont még szervezés alatt, érdeklõdni: 42/598-
888): Órarend készítése vegyes technikával. 12-én: 16.30:
Sakkszakkör. 13-án (az idõpont még szervezés alatt, ér-
deklõdni: 42/598-888): Õszi fa készítése lenyomatokból.

FARKAS ÉS RÓKA... A Burattinó Bábszínház elõadásai:
szeptember 8-án 16.00: Farkas és róka a lakodalomban.
9-én 10.00: Piroska és a farkas. Helyszín: Korzó Bevásár-
lóközpont, B épület II. emelet.

HETEDHÉT MESEVILÁG NÉPMESEPONT. Hetedhét
Családi Mesenap szeptember 9-én 11.00 órától a VOKE
Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. A NépmesePont
megnyitón meseszínház, kézmûves foglalkozások, népi
iparmûvészeti bemutató, hagyományõrzõ táncház, élõsza-
vas mesemondás és még számos meglepetés várja a kö-
zönséget. Fellép a Kávészünet zenekar, Huzella Péter
Kossuth-díjas zeneszerzõ-elõadómûvész és tiszteletét te-
szi maga Mátyás király is. A rendezvény fõvédnöke dr.
Rétvári Bence, az Emberi Erõforrások Minisztériumának
parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Szeptember 11-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, rin-
gasd, énekelj! 14-én 10.00: Kerekítõ.

HELSINKI RETRÓ. A Nyíregyházi Magyar–Finn Baráti
Egyesület következõ rendezvénye szeptember 11-én
16.30-kor a Móricz Zsigmond könyvtárban: Helsinki retró
– Újságíróként 1962-ben Helsinkiben, a Világifjúsági Ta-
lálkozón címmel beszélgetés Kopka Jánossal.

KÖTETBEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁS. Káli-Horváth Kálmán
Meztelen zsoltár c. kötetének bemutatója. A vendégeket
köszönti: Tomasovszki Anita igazgató. A kötetet bemutat-
ja: prof. dr. Jánosi Zoltán irodalomtörténész. Közremûkö-
dik: Pregitzer Fruzsina színmûvésznõ. Borkó Marianna és
Káli-Horváth Kálmán festõmûvészek A megváltás dicsé-

rete c. kiállításának megnyitója. Idõpont: szeptember 12-
én 16.30-tól. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár. A tár-
lat megtekinthetõ: szeptember 28-áig.

GOBELINCSODÁK. Tûvel festett Kazincbarcika és más
gobelincsodák – a Kazincbarcikai Gobelin Öltögetõk Kö-
rének kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Meg-
nyitó: szeptember 12-én 17.00 óra. A kiállítást megnyitja:
Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója. A tárlat megtekint-
hetõ: szeptember 26-áig. A belépés díjtalan!

FOTOGRÁFIÁK. Kiállítás Ferenczi Imre fotográfiáiból
a Városmajori Mûvelõdési Házban. Megnyitó: szeptem-
ber 12-én 18.15-tõl. Megnyitja: Erdélyi Tamás újságíró-
fotográfus.

PÁRIZS EGE ALATT – sanzonest Orbán Borival és
Pánczél Kristóffal szeptember 12-én 19.00 órától a Város-
majori Mûvelõdési Házban.

MEGÉR EGY MOSOLYT. Dr. Szöllõsy Tibor Megér egy
mosolyt – Kárpátaljai életképek c. kötetének bemutatója
a Móricz Zsigmond könyvtárban szeptember 13-án 16.30-
tól. A könyvet bemutatja: Dalmay Árpád nyugalmazott
tanár, újságíró.

KÖNYVBEMUTATÓ. Mint kavicsos part felé a hullám –
a debreceni Kozma László könyvbemutatója szeptember
13-án 16.30-tól a Városmajori Mûvelõdési Házban. Köz-
remûködik: Tóth Károly színmûvész.

IKERMONDÁK. Tamás Tímea Ikermondák. Gyerekme-
sék felnõtteknek c. kötetének bemutatójára várják az ér-
deklõdõket szeptember 14-én 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárba. A könyvet bemutatják: Tamás Tímea,
Szurcsik József illusztrátor. Moderátor: Karádi Zsolt fõis-
kolai tanár.

NOKEDLI ÉS NOSZTALGIA BÁL szeptember 15-én
19.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Fellép: a
VOX Együttes. Sztárvendég: Roberto. Bõvebb információ,
asztalfoglalás: 30/369-4499, 42/462-400.

TERVKIÁLLÍTÁS. Nyíregyháza MJV tervkiállítása a Váci
Mihály Kulturális Központban. Megtekinthetõ: szeptem-
ber 18-áig.

ALZHEIMER VILÁGNAP. A világnap alkalmából a Nyír-
egyházi Szociális Gondozási Központ, illetve az Idõsekért
és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány figyelemfelhívó
városi sétát szervez szeptember 21-én délután. A séta cél-
ja, felhívni a demens betegeket otthonaikban gondozó csa-
ládtagok figyelmét arra, hogy nincsenek egyedül, hogy kér-
hetnek segítséget, csatlakozhatnak segítõ csoportokhoz.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Virányi Ferenc festménykiállí-
tására várják az érdeklõdõket a Móricz Zsigmond könyv-
tárba. Megtekinthetõ: szeptember 28-áig.



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

NYÍREGYHÁZA BOMBÁZÁSA
A német megszállást követõen a szövetségesek ellen-

séges területnek tekintették hazánkat. Az áprilisban meg-
induló bombázásokkal igyekeztek a Luftwaffe ebben a
térségben lévõ egységeit felmorzsolni, az ellenséges csa-
patok utánpótlását nehezíteni és a szovjet Vörös Hadse-
reg elõrehaladását segíteni. Így vált célponttá a Nyír-
egyháza rendezõ pályaudvaron lévõ utánpótlást szállí-
tó szerelvények megsemmisítése is.

Városunk tragikus napjaként vonult be a történelem-
be 1944. szeptember 6-a, amikor bombatámadás érte.
A város lakói testközelbõl tapasztalták meg a háború
borzalmait. A légoltalmi szirénák 10 óra 50 perckor szó-
laltak meg, de akkorra már az olaszországi repülõterek-
rõl felszállt B-24-es négymotoros Liberator típusú ame-
rikai nehézbombázók elsõ hulláma elérte a várost. Sze-
rencsére a pilóták korábban kioldották bombáikat, így
azok a villanytelep helyett lakatlan területre hullottak.
A második hullámban érkezõ bombázók okozták a leg-
súlyosabb károkat és emberáldozatokat is követeltek. Ez
pusztította el a vasútállomást, az állomással szemben
lévõ utcákon a házakat (pl. a Szabolcs szálloda 1928-
ban épült impozáns épületét), az állomás mögötti do-
hánybeváltót és találat érte a lovassági laktanya épüle-
tét is. A harmadik hullám bombái szintén lakatlan terü-
letre hullottak.

E szörnyû eseményt átélõktõl tudjuk, hogy a nyíregy-
házi repülõteret kivezényelt diákoknak kellett álcázni-

uk: a zöld gyepre egy méter széles homokcsíkot hord-
tak fel, hogy az felülrõl szántóföldnek tûnjön, valamint
hogy az elsõ bombák ledobása elõtt egy repülõgép az
égbolton fehér csíkkal jelölte meg a célterületet.

Az amerikai légierõ jelentése szerint 1076 darab 250
kilogrammos rombolóbombát oldottak ki. A támadást
követõen a mentõosztagok a lakosság segítségével vé-
gezték a romok eltakarítását és az óvóhelyek kiszabadí-
tását. Összesen 92 halálos áldozata volt a támadásnak.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
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