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KÖZGYÛLÉS.
A nyári szünet után
megtartotta elsõ
közgyûlését a nyír-
egyházi önkormány-
zat. 

KÖZÚT.
Október végére a körút
is elkészül. Azért is, mert
a 4-es számú fõút három
szakasza már a felújítás
utáni állapotot tükrözi.

HÉTFÕN JÁR LE AZ ADÓBEFIZETÉSI HATÁRIDÕ
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya az elmúlt idõszakban kiküldte a folyószámla-

egyenleget tartalmazó értesítéseket az augusztus 7-éig beérkezett befizetések figyelem-
bevételével – tájékoztatott dr. Kása Brigitta aljegyzõ. Az értesítõ tartalmazza az adózó
elmaradt tartozását és a 2018. II. félévre esedékes helyi adókat, valamint a gépjármû-
adót és az esetleges késedelmi pótlékot. A befizetési határidõ szeptember 15-e, azon-
ban ez idén pihenõnapra esik, ezért csak 2018. szeptember 17-én, hétfõn jár le. Akik
fizetési kötelezettségüknek határidõ után tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell felszá-
mítani, illetve nemfizetés esetén végrehajtási eljárást is kezdeményezhet az adóható-
ság a tartozókkal szemben. Az önkormányzat már most köszönetét fejezi ki a jogköve-
tõ adófizetõknek a határidõben történõ teljesítésekért, hiszen a város fejlõdése, mûkö-
dõképessége érdekében fontos a beérkezõ adóbevétel.

BOMBAHÍR: AZ AUTÓ-MOTORSPORT FELLEGVÁRA LEHETÜNK
Multifunkciós autó- és motorsport aréna épülhet Nyír-

egyházán, a Beruházás Elõkészítõ Alap felhasználásával
274 millió forintos forrást biztosít a kormány a létesít-
mény elõkészítési, tervezési fázisainak megvalósításához
– jelentette be keddi, városházi sajtótájékoztatóján dr.
Kovács Ferenc polgármester.

A polgármester hangsúlyozta, ha minden a tervek sze-
rint alakul, várhatóan kiemelt állami beruházás keretében
megindul a munka a tervek elkészítésével, majd a kivite-
lezéssel, és 2021-ben már nemzetközi versenyt szeretné-
nek a multifunkciós autó- és motorsport arénában.

Dr. Kovács Ferenc szerint ez turisztikai szempontból
is fontos vonzerõt jelenthet, mellyel újabb célközönsé-
get szólíthatunk meg és a munkahelyteremtésben is sze-
repet játszhat.

Meg kell találni a létesítmény megépítésére alkal-
mas ingatlant, hatástanulmányokra van szükség, vala-
mint el kell végezni az év végéig a szükséges tervezé-
si munkát is.

MANÓ MOTOROSOK
TALÁLKOZTAK

Örökösföld legvagányabb kismotorosai (rolleresei, bringásai...) gyûltek össze szombaton a Móra
suli elõtti téren Tóth Imre önkormányzati képviselõ, a rendezvény fõvédnöke és csapata szerve-
zésében. Volt kincskeresés, ügyességi játékok és Manó diszkó is. Az elsõ kétszáz „guruló Manó”
ajándék pólóval térhetett haza, az ovik sportszercsomagot kaptak, a fõdíj egy futóbringa volt. Fotó: Trifonov Éva

I. NYÍREGYHÁZA RALLY
Visszatér az autó- és motorsport a megyeszékhelyre

– ezt is bejelentették kedden. November 9. és 11. kö-
zött I. Nyíregyháza Rally néven itt rendezik meg az
országos bajnokság zárófutamát. Az egykori Zemplén
Rally emlékét szeretnék visszahozni, így az egyetlen
belvárosi, több kilométeres, látványos gyorsasági sza-
kasz után a többit Tokaj környékén és a Zemplénben
teljesítik a versenyzõk. Nyíregyházán lesz a szerviz-
park, a rajt és a cél is. Õry Tamás, a Truck Race Pro-
motion Kft. ügyvezetõje elmondta, az idei versenynek
az a tétje, hogy olyan színvonalú legyen, ami a nem-
zetközi szövetségnek elnyeri a tetszését, és a jövõ évtõl
Európa-bajnoki futam legyen a nyíregyházi. Ha így lesz,
sztárpilóták érkeznek, nemzetközi televíziók fognak
közvetíteni, ez még népszerûbbé teheti a várost. Õry
Tamás kijelentette, sikerült méltó helyszínt találni a baj-
nokság zárófutamának Nyíregyházával, melyen köte-
lezõ a részvétel és az ott szerzett pontoknak másfélsze-
res a szorzója, így nagyobb a tét.

Õry Tamás, a Truck Race Promotion Kft. ügyvezetõje és
dr. Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón
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VILNIUSBAN ÉNEKELTEK
A Nyíregyházi Lengyel-Magyar Da-

lárda vegyes kamara kórusa Vilnius-
ban vendégszerepelt a helyi lengyel
közösség meghívására. A Szentlélek
templomban adtak nagy sikerû koncer-
tet, de idõt szakítottak a környék felfe-
dezésére is.

74 ÉVE BOMBÁZTAK
74 évvel ezelõtt, 1944. szeptember

6-án, szerda délelõtt 120 amerikai gép
repült Nyíregyháza felé és három hul-
lámban bombáztak, óriási pusztítást
okozva. A vasútállomáson lévõ emlék-
táblánál az önkormányzat és a múze-
um tartott megemlékezést.

 EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK
Az emberi élet tiszteletére és fon-

tosságára emlékeztetve a nyíregyházi
Jósa András Oktatókórháznál emlék-
táblát avatott a Magyar Keresztény
Misszió Alapítvány „a meg nem szü-
letettek emlékére”, melynek célja a
lelki gyógyulás és a megbocsátás.

100. ÉVFORDULÓ
Dr. Jósa András – orvos, régész, ant-

ropológus – halálának 100. évfordu-
lóján a nevét viselõ intézmények, il-
letve a város kulturális és közintézmé-
nyeinek képviselõi, a leszármazottak
jelenlétében megkoszorúzták a teme-
tõben névadójuk síremlékét.

DIÁKOKAT FOGADTAK
Az ÉVISZ 2017-ben nyerte meg az

Erasmus+ KA2 mobilitási programot,
amelynek keretében olasz, litván, tö-
rök és macedón diákok érkeztek vá-
rosunkba. Hétfõn reggel a Városházán
fogadta õket dr. Ulrich Attila alpolgár-
mester.

ROTARYS TÁMOGATÁS
Új szabadtéri játékokat, mászókát

és mozgásfejlesztõ eszközöket aján-
dékozott a nyíregyházi Rotary Club a
Bárczi Gusztáv Általános Iskolának.
A civil szervezet ezzel járul hozzá a
gyermekek felhõtlen és örömteli já-
tékához.

MENTÕKUTYÁS SIKER
A Nemzetközi Mentõkutyás Szövet-

ség által évente megrendezett bevethe-
tõségi teszten Nápolyi, a keresõkutya és
gazdája, Vincellér Tibor a Kelet-magyar-
országi Speciális Mentõ Egyesület veze-
tõje bekerültek az MRT minõsítéssel ren-
delkezõ kutyás egységek körébe.

ÁTÉPÍTIK AZ ÁTJÁRÓT
A Simai úton átépítik a vasúti átjárót.

Szeptember 18-án este hat órától 24-én
este hat óráig a közúti forgalom a vasúti
átjáró mellett kialakított ideiglenes át-
járón haladhat. Sebességkorlátozás és
félpályás útlezárás mellett, váltakozó
irányban közlekedhetnek a jármûvek.

NEM FOGNAK FÁZNI
A SZÉPKORÚAK

MÁR CSAK ALIG 2 EZER
INGYEN JEGY MARADT

Az önkormányzati épületek energetikai
korszerûsítése címû, 1 milliárd forintos
projekt keretében befejezõdött a Vasvári
Pál Gimnázium, a Mustárház és az 1. szá-
mú Idõsek Klubja felújítása. Még dolgoz-
nak a Sipkay Barna Szakgimnázium, a
Zrínyi Ilona Gimnázium, Kazinczy Álta-
lános Iskola és a Polgármesteri Hivatal B
épületének korszerûsítésén. Nyíregyháza
polgármestere az Idõsek Klubjában tartott
helyszíni bejárást.

Dr. Kovács Ferenc polgármester hang-
súlyozta, reméli, már a téli idõszakban az
épületek használói érezni fogják a különb-
séget, nem fognak fázni, kevesebb lesz a
fenntartási költség, a város levegõje pedig
tisztább lesz.

A beruházások elsõdleges célja az volt,
hogy az oktatási, kulturális és szociális intéz-
mények elavult energetikai rendszerét kor-
szerûsítsék, ezzel csökkentsék az energiára
fordított költségeket, valamint visszaszorít-
sák az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Az Idõsek Klubjának korszerûsítése
52 millió forintba került. Szilvásiné Bojda
Márta, a Nyíregyházi Szociális Gondozá-
si Központ intézményvezetõje elmondta,
lecserélték a tetõszerkezeteket, hõszigete-
lést kapott a homlokzat, új fûtési rendszert
és új kazánokat szereltek az épületbe. A
felújítás keretében mozgáskorlátozott-par-
kolót, akadálymentesített bejáratot, rám-
pát és mosdót is kialakítottak, ezzel is meg-
könnyítve az idõsek mindennapjait.

  (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Továbbra is sikeres a nyugdíjas fürdõ-
program! Eddig mintegy 8300 jegyet vet-
tek át a szépkorúak.

Mint ismert, a Fitt, Egészséges Nemze-
tért Tárt Kapus Program keretében 10 ezer
darab sorszámozott úszó- és fürdõjegyet
bocsátanak ki és mivel augusztus 31-éig
nem fogytak el a belépõk, a jegykibocsá-
tást ismét meghosszabbították egy hónap-
pal. Érdemes a kiváltott ticketeket felhasz-
nálni, hiszen a beváltás után minden meg-
hosszabbított igénylési hónapban újra igé-
nyelhetnek jegyet a nyugdíjasok, ha a ki-
bocsátás még nem ért véget.

Fontos tudni, hogy az igénylõnek fel kell
mutatnia a személyi igazolványát, a lak-

címkártyát és a nyugdíjfolyósítási törzs-
számigazolást a regisztrációhoz. Jelenleg
mintegy 1700 jegyet tudnak még felvenni
regisztráció után a nyugdíjasok, a belépõ-
ket december 20-áig lehet felhasználniuk.

SZAVAZZON AZ AQUARIUSRA!
A szallas.hu oldalon ismét elindult

Az év turisztikai attrakciója verseny,
melyen az Aquarius Élmény- és Park-
fürdõ is részt vesz, pillanatnyilag a
második helyen.  Egyszer már Nyíregy-
házára érkezett a díj, amikor az állat-
park nyert, remélik, másodszor is  si-
kerül hazahozni ezt az elismerést! Sza-
vazni a www.szallas.hu oldalon lehet.

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Tormássi Géza önkormányzati képviselõ és
Szilvásiné Bojda Márta, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézmény-

vezetõje az idõsek otthonának lakói körében
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MÉG A DÍNÓK IS ÜNNEPELTEK
PONTOT TETTEK A PANGEA BERUHÁZÁSRA

Megnyitása óta szinte folyamatosan telt házzal üze-
mel, jól illeszkedik az állatparkhoz és jelenleg a legegye-
dibb szálláshely a térségben. A Pangea Ökocentrum au-
gusztus eleje óta próbaüzemben mûködött, múlt héten
azonban pontot tettek a beruházás végére. Az 1,6 milli-
árd forintos, teljesen állami forrásokból finanszírozott
projekt lezárása alkalmából nagyszabású ünnepséget tar-
tottak.

38 tematikus szoba, fantasztikus enteriõr, dinoszauru-
szokkal ékesített park és tökéletes konferenciahelyszín –
így lehet összefoglalni dióhéjban a Pangea Ökocentrumot.
Az egyedi szálláshely kevesebb, mint egy év alatt épült
fel, a Modern Városok Program keretében.

VALÓSÁGOS ÉKSZERDOBOZ ÉPÜLT

A szabolcsi megyeszékhely rohamléptekben fejlõdik,
ennek ékes példája a Pangea. Ezt mondta dr. Szabó Tün-
de a záróünnepségen. Az EMMI államtitkára szerint való-
ságos ékszerdoboz épült a Sóstói-tó partjára.

– Azt lehet mondani, hogy a Pangea Hotel Európá-
ban egyedülálló. Nemcsak önmagában a szolgáltatásai
miatt, hanem azért is, mert egy olyan állatpark terüle-
tén épült meg, ami szintén Európa legszebb állatpark-
ja. Együtt egy igazi ékszerdobozt jelentenek Sóstógyógy-
fürdõn.

Erre a hotelre is illik, hogy nagyon egyedi, otthonos,
vendégszeretõ. Vonzza a turistákat és vendégbarát, mint

Nyíregyháza, így jellemezte a szállodát dr. Kovács Ferenc
polgármester. Hozzáfûzte, nagy szükség volt rá, mert már
évekkel korábban látszott, a fõszezonban nincs elég szál-
láshely Nyíregyházán. Olyan vállalkozó azonban nem
jelentkezett, aki igényes és nagy kapacitású szállodát épí-
tett volna Sóstón.

– Magánbefektetõ nem nagyon jelentkezett, ezért kény-
telen volt az önkormányzat magára vállalni, és köszönhe-
tõen a kormánynak – személyesen a miniszterelnöknek,
aki ezt támogatta –, meg is valósulhatott. Nyíregyházának
igenis szüksége van arra, hogy ilyen nagyon egyedi he-
lyen, mint az állatpark, új hotel épüljön. 

REKORDÉV AZ ÁLLATPARKBAN

– Az állatpark egyébként is felértékelõdött. Talán
azt már mondhatom, hogy idén rekordévünk lesz.
Több mint 500 ezer látogatót fogadunk majd, egyér-
telmûen a térség és Magyarország elsõ számú attrak-
ciója lettünk, egy ilyen szállodával fûszerezve pedig
egy olyan egységet alkottunk, aminek nincs párja Eu-
rópában – hangsúlyozta Gajdos László, a Nyíregyhá-
zi Állatpark igazgatója.

Az állatpark szándékai szerint nemcsak az egyik leg-
népszerûbb szálláshelyként üzemel majd a Pangea
Ökocentrum. Kiváló helyszíne lehet számos szakmai kon-
ferenciának, tanácskozásnak is.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

KÓRHÁZI DOLGOZÓKNAK SEGÍT AZ ORGONASÍP
75 FÉRÕHELY, 3 CSOPORTSZOBA, JÁTSZÓUDVAR ÉS SÓSZOBA AZ ÚJ NYÍREGYHÁZI ÓVODÁBAN

Tavaly nyáron kezdõdött meg az új kórházi óvoda ki-
vitelezési munkálata, idén szeptember 3-ától pedig már
a kicsiket is fogadja, akiket a polgármester és a fõigazga-
tó is meglátogatott.

A színvonalas nevelés mellett a szülõknek az is fontos,
hogy gyermekük óvodája közel legyen munkahelyükhöz,
így biztonságban tudhatják õket. A Jósa András Oktató-
kórház ezzel a beruházással hivatalosan is családbarát,
munkába állást segítõ intézmény lett. 75 férõhelyes, há-
rom csoportszobával, játszóudvarral, sószobával felsze-
relt az intézmény, amelyben óvodapszichológusnak is
helyet biztosítanak.

KOMOLY SEGÍTSÉG

– Ez az intézmény a kórház számára nagyon komoly
segítséget jelent abból a szempontból, hogy a dolgozóink
most már ide tudják járatni a gyerekeiket. Az Orgonasíp
névre keresztelt intézmény építésénél ugyanis az egyik leg-
fontosabb szempont az volt, hogy kiszolgálja a kórházban
dolgozó kisgyermekes dolgozók óvodai igényeit – hangsú-
lyozta dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.

Múlt héten csütörtök délután dr. Kovács Ferenc polgár-
mester is meglátogatta a gyerekeket és egy nagy doboz
legójátékot vitt nekik. – Az elkészült óvoda Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. A
város építtette ugyanis, egyrészt pályázati forrásból, de 111
millió forintot saját forrásból is hozzátettünk – fogalmazott.

ÚJRA IGÉNY MUTATKOZOTT

Az 1980-as években mûködött kórházi óvoda Nyíregy-
házán, ám az akkori döntéshozók megszüntették. Az utób-
bi években újra igény lett egy nevelõintézményre, hiszen
a kórházban több mint 3000-en dolgoznak, közülük sok
kisgyermekes szülõ, akiknek nagy segítség az új óvoda.

MEGNYUGTATÓ A DOLGOZÓKNAK

– A finanszírozási és kontrolling osztályon dolgo-
zom, mint kontrolling asszisztens, és nagyon nagy
boldogság számunkra ez az óvoda, ugyanis mi vidék-
rõl járunk be, és a gyerekeket így tudom magammal
hozni reggel, illetve délután hazavinni. A gyerekek
szempontjából nagyon kényelmes, illetve nekem is
megnyugvás, hogy itt vannak mellettem – hangsúlyozta
Ambrusné Batta Ildikó.

 (Szerzõ: Horváth Kíra)

Dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Adorján Gusztáv fõigazgató ki is próbálták a gyerekekkel az ajándékot

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Gajdos László igazga-
tó, dr. Szabó Tünde államtitkár és a kivitelezõ KE-VÍZ
21 Zrt. képviseletében Bencze Antal az ünnepélyes

átadáson
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TÉLI REZSICSÖKKENTÉS: MÁR LEHET IGÉNYELNI!
Mint már korábban is megírtuk, egy „újabb kör” kap-

hat téli rezsicsökkentést. A vezetékes gáz- vagy távfûtés-
tõl eltérõ fûtõanyagot felhasználó háztartások szintén ré-
szesülhetnek ugyanis most már az egyszeri természetbe-
ni támogatásban. Nekik kérelmet kell benyújtaniuk a te-
rületileg illetékes önkormányzathoz.

A kormány márciusban döntött arról: a téli, hideg idõ-
járásra tekintettel 12 ezer forinttal csökkenti a magyar
családok fûtési költségeit. Azok azonban, akik fával vagy
például szénnel fûtenek, úgy tûnt, kimaradtak a rezsi-
csökkentésbõl. A kormány július 25-ei ülésén azonban
számukra is megoldás született: õk is megkapják a támo-
gatást.

KÉRELMET KELL BENYÚJTANI

Dr. Krizsai Anita, a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Köznevelési Osztály osztályvezetõje arról tájékoztatta
szerkesztõségünket, hogy az egyszeri természetbeni tá-
mogatáshoz – azok a háztartások kaphatják, akik Nyír-

egyháza közigazgatási területén a korábban téli rezsi-
csökkentésben nem részesült vezetékes gáz- vagy távfû-
téstõl eltérõ fûtõanyagot használnak – az igénylõknek
háztartásonként egy darab kérelmet kell benyújtaniuk
2018. október 15-éig.

TERMÉSZETBENI FORMÁBAN

Mint megtudtuk, az érintett háztartások az elmaradt téli
rezsicsökkentést természetbeni formában kaphatják meg.
Nekik az igénybejelentõ lapon meg kell jelölniük az igé-
nyelt fûtõanyag fajtáját, ami lehet tûzifa, szén, propán-
bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fûtõolaj,
vagy pellet/brikett.

SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST IS
KEZDEMÉNYEZHETNEK

Mint kiderült, csak az kaphat támogatást, aki eddig
még nem részesült a téli rezsicsökkentésben, és errõl az
igénylõnek büntetõjogi felelõssége tudatában nyilatko-
zatot is kell tenni. Az igénybejelentésekkel összefüggés-
ben a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
ellenõrzést hajt majd végre. Ha a vizsgálat eredménye-
ként valószínûsíthetõ, hogy az igénybejelentõ rosszhi-
szemûen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy –
minõsítõ körülmény fennállása esetén – büntetõeljárást
kezdeményez.

LEVÉLBEN TÁJÉKOZTATNAK

Az igénybejelentéssel az érintettek részére az ön-
kormányzat hivatalos igazolást állít ki, amely tartal-
mazza az igénybejelentõ adatait és alkalmas az igény-
jogosultság igazolására. A támogatás felhasználásának
részletszabályairól 2018. október 17-e után levélben
tájékoztatják majd az igénylõt.

Dr. Krizsai Anita hangsúlyozta, a hét elejéig közel 100
igénybejelentés érkezett be a nyíregyházi Polgármesteri
Hivatalhoz. Aki még ezt nem tette meg, annak október
15-éig van erre lehetõsége. Fontos tudni azonban, hogy a
kizárólag elektromos fûtési móddal rendelkezõ háztartá-
sok továbbra sem jogosultak az igénybejelentésre.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: MTI

AKÁR AZ INTERNETRÕL IS
A kérelem letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu

oldalról vagy beszerezhetõ Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centru-
mában (25-26-27. számú ablaknál), 4400 Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, szerda
8.00–12.00 és 13.00–16.30 óráig, kedd, péntek: 8.00–
12.00 óráig.
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TIRPÁK FESZTIVÁL: MÁR NYILVÁNOS AZ ÉTLAP
Ellenállhatatlan illatfelhõ, ínycsiklandozó fogások és

neves sztárfellépõk. Szeptember 22-én és 23-án újra Tir-
pák Fesztivál Nyíregyházán, ezúttal hatodjára. Jön az Irigy
Hónaljmirigy és a Ham Ko Ham, a bográcsokban pedig
fõ majd a körmös csülkös pacal, a ludaskása és többek
között a szabolcsi töltött káposzta 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 kõttes kalácsot, az
almás rétest, a szilvás párnácskát, de asztalra kerül a cso-
kis-almás óriáspalacsinta is. Szombaton a Népi ízek talál-
kozójával veszi kezdetét a rendezvény, délelõtt 10 óra-
kor. Persze, a finom ételek mellett a zene és tánc sem

ÉTLAP 2018. SZEPTEMBER 22., SZOMBAT

Tengeridarával töltött káposzta tejföllel, kenyérrel;
Hagymás ropogós csülök kenyérrel, savanyúval; Toros-
káposzta; Vadpörkölt; Körmös csülkös pacal; Strudli,
lapcsánka; Kapros harcsagombóc túrós csuszával; Birkás
töltött káposzta; Sztrapacska túrós-kápis; Szabolcsi-szat-
mári töltött káposzta; Lapcsánkaforgatag; Tanyasi birka-
pörkölt tarhonyával; Tirpák gyümölcsös sütik; Rétesek
(almás, meggyes mákos); Almás porlós, Görhe; Szilvás
habos; Bivalypaszuly berántva kolompérral; Bundásbok-
ri házinyúl murokkal, kukoricakásával, rókagombával;
Káposztás paszulyleves f. csülökkel; Ludaskása; Mákos
guba krémleves; Töltött káposzta; Sous vide tarja baconös
hagymás raguval, kakukkfüves gombaraguval; Almáspite/

almáspite vaníliafagyival, csokiöntettel; Töltött lángos
(paprikás krumplis, szilvalekváros); Puliszkás-húsos-ko-
lompéros ételek; Chilis bableves; Töltött káposztás lán-
gos; Lángosos csirketorony; Csokis-almás óriáspalacsin-
ta; Csülkös toroskáposzta; Almás lepény; Mandabokori
káposztás tarkapaszuly-leves házi tejföllel; Csírásgaluska
parasztosan; Nagyi csörögéje házi lekvárral; Szatmári
töltött káposzta; Almás rétes; Káposztás béles; Szilvás
párnácska; Tirpák kenyérlángos; Babgulyás; Káposztás
sztrapacska; Vegyes tirpák rétes; Pogácsa; Sós perec; Ser-
téspörkölt tésztával; Szlovák hagyományos étel; Erdélyi
csorba bárányból; Hagyományos kárpátaljai ételek; Len-
gyel hagyományos savanyú leves (zurek).

ÉTLAP
2018. SZEPTEMBER 23., VASÁRNAP

Birkapörkölt; Házi készítésû sütemény (kõttes kalá-
csok, rétes, darabos sütemények töltelékkel: meggyes,
almás, mákos, diós, túrós, káposztás stb.); Cirkás paszuly-
leves; Hamis gulyásleves (disznóhúsból); Káposztás, fok-
hagymás tejfölös kapros sajtos lángos; Gombapaprikás,
grillezett gomba; Jókai bableves; Mézes magvas csirke-
comb grillen, házi ketchup (bográcsban); Baconös kel-
káposztában sült sajtos rizottó; Kölesleves sonkás galus-
kával; Csülkös bableves tirpák módra; Hagymás vér; Grill-
húsok, saláták, lapcsánka; Krumplival, szilvalekvárral töl-
tött lángos; Házias töltött káposzta; Vasalt sertéstarja gril-
lezett zöldségekkel; Babgulyás; Chilis bableves; Lángos
(töltött káposztás lángos, lángos csirketorony); Csokis-
almás óriáspalacsinta.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

maradhat el. 11 órakor fellép az Igrice Néptáncegyüttes,
15.30-kor a 4 for Dance, 17.30-kor a Folkfusion Band &
Lifestyle, este fél 8-tól pedig élõ koncertet ad az Irigy Hón-
aljmirigy.

LESZ BOGRÁCS- ÉS GRILLBAJNOKSÁG IS
A Tirpák Fesztivált szeptember 23-án, vasárnap a III.

Nyíregyházi Bogrács- és Grillbajnokság egészíti ki. Civil
szervezetek, munkahelyi közösségek sürögnek-forognak
majd fakanállal a kezükben és több ezer ételt készítenek
el a nap folyamán. Délután fél háromkor fellép a Szabolcs
Néptáncegyüttes, a napot pedig négy órakor a Ham Ko
Ham élõ koncertje zárja.

Élõ koncertet ad az Irigy Hónaljmirigy
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KÖZGYÛLÉS: A KÖLYÖKVÁRAT ÉS AZ ALVÉGESIT IS FELÚJÍTANÁNK
A nyári szünet után megtartotta elsõ közgyûlését a nyír-

egyházi önkormányzat, melyen kiderült, további pályá-
zati források érkeznek Sóstó fejlesztésére. Folytatódnak
a tárgyalások  az ÉMKK-val – mellyel nem sikerült meg-
kötni az új tömegközlekedési  közszolgáltatási szerzõdést
–, ám a buszok természetesen továbbra is járnak a
városban. A képviselõk többek között döntöttek a Nyír-
egyháza Spartacus FC Kft. felnõtt férfi és nõi labdarúgó-
csapatának szponzorálásáról, valamint a parkolásról szóló
rendelet módosításáról.

 
A napirendek tárgyalása elõtt Nyíregyháza Emlékpla-

kettjét vehette át Mokánszki Máté, a Blue Sharks kosár-
labdázója, aki a debreceni U18-as Európa-bajnokságon a
gyõztes csapat tagja volt, és a torna legjobb játékosának is
megválasztották.

TOVÁBBI SÓSTÓFEJLESZTÉS

A két közgyûlés között történt események összefogla-
lója után a polgármester bejelentette, hogy  még július 24-
én támogató döntésben részesült a (GINOP) „Nyíregyhá-
za-Sóstógyógyfürdõ integrált termék- és szolgáltatásfejlesz-
tése” címû projekt. A támogatás összege 992 330 000 fo-
rint, mértéke pedig 100 százalék. A projekt keretén belül
Sóstógyógyfürdõ több pontján is jelentõs fejlesztések va-
lósulnak meg. 

FOLYAMATOS BUSZKÖZLEKEDÉS

Nyíregyháza önkormányzata és az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. közötti közszolgáltatási szerzõ-
dés megkötésérõl szóló elõterjesztés került napirendre. A
korábbi szerzõdés június végén lejárt, az önkormányzat
ezt megelõzõen nyilvános pályázatot írt ki a szolgáltatás
ellátására, de az eredménytelen volt. Ezért a város – élve
a törvényi lehetõséggel – a korábbi szolgáltatót közvetle-
nül bízta meg. Az új közszolgáltatási szerzõdés megköté-
sére viszont nem került sor, mert a finanszírozásban nem
tudtak megegyezni a felek. A képviselõk a város számára
kedvezõbb szerzõdéstervezetet megszavazták, és felha-
talmazták a polgármestert a tárgyalások folytatására. Az
ÉMKK képviselõje azt mondta, az egyezség megszületé-
séig továbbra is folyamatosan biztosítják a városi busz-
közlekedést.

MEGYEI KÖTÕDÉSSEL

A képviselõk döntöttek arról is, hogy az önkormányzat
a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. felnõtt férfi és nõi labda-
rúgócsapatát a 2018/2019-es bajnoki évben is szponzo-
rálja. A klub vezetésének kiemelt célkitûzése, hogy az idei
bajnoki szezonhoz képest több fiatal, saját nevelésû, a
városhoz, a megyéhez kötõdõ játékost építsen be, ezzel is
öregbítve Nyíregyháza városának és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyének, valamint a Nyíregyháza Spartacus
Football Clubnak és a Bozsik József Labdarúgó Akadémi-
ának a hírnevét. A város a férficsapatot bruttó 65 millió
forinttal támogatja, a nõit pedig 1,5 millióval. Amennyi-
ben a férficsapat feljut az NB I-be, ezen felül egyszeri 50
millió forintot is kaphatnak.

 

Dr. Adorján Gusztáv frakcióve-
zetõ, FIDESZ-KDNP:

BEFOLYÁSOL
A TELJESÍTMÉNY

Dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-
KDNP frakcióvezetõje a Nyíregy-
házi Televíziónak hangsúlyozta, a

Szparinak fel kell jutnia az NB I-be a teljes igényelt
összegért, a támogatás mértékét a teljesítmény befo-
lyásolja. Az alaptámogatást havi részletekben kapják,
amirõl elszámolást is kell készíteniük. Az önkormány-
zat szeretné, ha Nyíregyházán újra NB I-es mérkõzé-

sek lennének.
 
Jeszenszki András önkormány-

zati képviselõ, MSZP:

ERÕLTETETT TÁMOGATÁS

Jeszenszki András, az MSZP ön-
kormányzati képviselõje szerint túl-

  NEMZETI OVI-SPORT PROGRAM

A közgyûlés újabb pályázatot nyújt be a Nemzeti Ovi-
Sport Programra. A korábbiak eredményeként 3 ütemben
összesen 11 nyíregyházi óvoda területén jött létre az óvo-
dások számára sportolásra alkalmas pálya. Most összesen
45 millió forintból újabb három óvodában szeretnének
sportpályát építeni. A program közel 70 százalékának
megfelelõ mértékû, maximum bruttó 31,5 millió forintos
támogatási összeget figyelembe véve, a megvalósításhoz
szükséges bruttó 13,5 milliós saját forrást az önkormány-
zat a szükséges ütemben biztosítja.

 
USZODA A PARKOLÓ HELYÉN

Napirendre került a parkolóhelyek létesítésérõl, vala-
mint fizetõparkolók üzemeltetésének szabályozásáról szó-
ló önkormányzati rendelet módosítása. A Bocskai utca 8.
szám melletti közterületen található parkolócsoport hasz-
nálatára korábban kötött megállapodás lejárt, ezért a
parkolócsoport elhelyezkedése miatt szükségessé vált,
hogy átsorolják a kiemelt fizetõzónába. A Hunyadi–Bujtos
utca sarkán található területen július hónapban elindult a
városi uszoda építése, ez a parkoló megszûnt, így törölték
a rendeletbõl.

 
HÁROM NAPIG BEMUTATHATÓ

Emellett pontosították az ellenõrzések következménye-
it is. Abban az esetben, ha a gépjármû üzembentartója
parkolásra jogosító érvényes bérlettel, automatából vál-
tott érvényes jeggyel rendelkezik, de az az ellenõrzés
során nem jól vagy nem látható, és pótdíj kiszabására
kerül sor, a bérlet vagy érvényes jegy utólagos bemuta-
tására van lehetõség 3 munkanapon belül az üzemeltetõ

KÉPVISELÕK A FOCIRÓL
ságosan erõltetett ma Magyarországon ennek az egy sport-
ágnak a támogatottsága, nagyon sok esetben olyan beru-
házások történnek, ami nem indokolt a nézõközönség
számarányát és az eredményességet tekintve. Szerkesz-
tõségünknek azt mondta, érdemes lenne végiggondolni,
hogy ilyen eredményesség mellett ekkora támogatást kell-
e kifizetni.

 
Béres Csaba önkormányzati

képviselõ, Jobbik:

HELYI FIATALOKKAL

Béres Csaba, a Jobbik önkor-
mányzati képviselõje sajnálja, hogy
a Szparinak most sem sikerült fel-
jutni az NB I-be, bár a korábbihoz

képest jobb helyen zárták a bajnokságot. Nyilatkozata
szerint bíznak benne, hogy egy-két szezon után vissza-
jutnak a jól megérdemelt helyükre. Pozitívnak látja, hogy
az utánpótlás-nevelésbõl egyre több helyi fiatalt szer-
zõdtetnek.

ügyfélszolgálatán. Az automatából váltott jegy érvényes-
nek tekinthetõ, ha azt a pótdíjkiszabást megelõzõen vál-
tották meg és a pótdíjkiszabás idõpontjában érvényes,
illetve amit a pótdíjkiszabás idõpontját követõ 5 percen
belül váltottak meg. A kiemelt zónában váltott jegy a fen-
tieken túl kizárólag akkor tekinthetõ érvényesnek, ha a
jegyen a parkolót igénybe vevõ jármû forgalmi rendszá-
ma szerepel. Az utólagos bemutatásért díjat kell fizetni.
Az elõre váltott parkolókártya, az árurakodás céljára
megváltott bérlet, a háziorvos várakozási engedélyéhez
kapcsolódó parkolóbérlet, a mozgáskorlátozott igazol-
vány és a rendszám nélküli bérlet utólagos bemutatására
nincs lehetõség.

 
VÁROSI JÉGPÁLYA

A közgyûlés döntött a Szabolcsi Jégsport Egyesület által
megvalósított, az önkormányzat tulajdonát képezõ ingat-
lanon létesített fedett jégpálya térítés nélküli átadás-átvé-
telérõl és üzemeltetésbe adásáról. A jégpálya üzemelteté-
sével a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-t bízták
meg azzal a feltétellel, hogy a Szabolcsi Jégsport Egyesü-
let által megjelölt idõpontokban, 15 éven keresztül, a klub
utánpótlás-edzéseire és mérkõzéseire a mindenkori pá-
lyadíjak tekintetében 50 százalékos kedvezményt bizto-
sítson.

 
E-KORMÁNYZAT

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az INTERREG
EUROPE 4. felhívására „A Regionális innováció ösztön-
zése jobb E-Kormányzati szolgáltatásokon keresztül” cím-
mel. A pályázat célja a helyi E-Kormány kezdeményezé-
sek támogatása, cselekvések és stratégiák révén informá-
ciócsere és -terjesztés, a jó gyakorlatok és a sikeres mû-
szaki újítások az EU-partnerek tapasztalatai alapján. A
projekt Nyíregyházára vonatkozó, 180 252 EUR összegû
költségvetését figyelembe véve, a megvalósításhoz szük-
séges 9013 EUR összegû saját forrást a költségvetési ren-
deletében, a szükséges ütemben biztosítja.

 
TÖBBFUNKCIÓS TEREK

Elfogadták a „Városrészek többfunkciós közösségi te-
reinek komplex infrastrukturális fejlesztése” címû pályá-
zati programot is. A 268 millió forintos, önerõt nem igénylõ
pályázat segítségével a Kölyökvár és az Alvégesi Mûvelõ-
dési Ház felújítását, valamint a Robinson domb sportolási
infrastruktúrájának kialakítását tervezik.

 
BURSA HUNGARICA

A napirendek tárgyalása során a képviselõk szintén
egyetértettek abban, hogy a város csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat jövõ évi for-
dulójához is. Ezzel esélyt teremtenek arra, hogy a hátrá-
nyos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok is részt ve-
hessenek a felsõoktatásban. 

  (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Sóstógyógyfürdõ több pontján is jelentõs fejlesztések valósulnak meg
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OKTÓBER KÖZEPÉIG LÁTHATÓ A MUNKÁCSY 50

Augusztus 21-étõl már látogatható a teljes Munkácsy
50 címû kiállítás és egészen október 14-éig tekinthetik
meg azokat az érdeklõdõk. A múlt hét közepén a polgár-
mester és a fõmecénás együtt látogatta meg a tárlatot a
Jósa András Múzeumban.

– Önmagában már az is nagyszerû, hogy a nyíregyhá-
ziak és a megyebeliek megnézhetik ezt az ötven darab
Munkácsy-festményt. Másrészt viszont jó a múzeumnak
is, hiszen a látogatottsága soha nem volt ilyen nagy. Re-
mélem, hogy október 15-éig még sokkal több érdeklõdõ
tér majd be oda, csakúgy, mint a Seuso-kincsek eseté-
ben, ami csak 3 hétig volt városunkban, mégis 21 000
látogatót vonzott. Elkezdõdött a tanév, javaslom a fiata-
loknak is, hogy nézzék meg, mert ezzel a lehetõséggel
most kell élni – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgár-
mester.

MILLIÓS SEGÍTSÉG

A romantikusan realista festõ alkotásai már több éve jár-
ják a világot. Nyíregyházáról majd Jászberénybe utazik a
gyûjtemény, a közeljövõ tervei között pedig Párizs és New
York szerepel. Bige László, a Bige Holding cégcsoport tu-
lajdonosa segített az itteni kiállítás megnyitásában.

– Ötmillió forinttal tudtam segíteni abban, hogy ideérkez-
zenek a festmények. Kulturális szempontból nagyon fontos-
nak tartom, hogy Magyarországon az elsõ 1-2-3 legkiemel-
kedõbb valaha élt festõmûvésznek lehet egy ilyen nagyon
nagy tárlata. Nem is volt mostanáig 50 darab festmény egy
helyen, Magyarországon Munkácsytól kiállítva és ez most
Nyíregyházán megvalósulhatott. Az itteni emberek ennek
örülhetnek. Ahogy hallom, a látogatók száma is nagyon je-
lentõs, tehát ez azt jelenti, hogy megérte.

(Szerzõ: Horváth Kíra)

SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA
Ebben az évben szeptember 22-én lesz a Színhá-

zak Éjszakája, és a programsorozat Nyíregyházán is
izgalmas látnivalókat kínál.

A Móricz Zsigmond Színház a Meseautó c. elõadást
játssza azon a napon. Az elõadás után a nézõk hátra-
mehetnek a színház máskor elzárt tereibe, ahol egy-
fajta játékos feladatlappal-útlevéllel felszerelkezve
végigjárhatják a máskor elzárt tereket, a fodrászatot,
kelléktárat, színpadot, öltözõket, hangstúdiót, színész-
büfét, szinte minden titkos zugot, ahol év közben a
színházi munka zajlik. Szakszerû segítséggel kipró-
bálhatják, ami a kezük ügyébe kerül – színházasdit
játszhatnak a munkatársakkal és a mûvészekkel. Az
estét közös játék, evés-ivás és anekdotázás zárja a
színészbüfében. Lesz egy nyitott mesterségóra is, ahol
a próbatermi munkába kóstolhatnak bele: Göttinger
Pál, a színház fõrendezõje mesél a színész munkájá-
ról, és játszik a résztvevõkkel – jeleneteken, gyakorla-
tokon, koncentrációs feladatokon keresztül.

ELÕZETES BEJELENTKEZÉS

Mindeközben egy másik helyszínen, a Bencs Villá-
ban a társulat mûvészei adnak zenés-irodalmi mûsort.
Mivel a programok korlátozott számú jelentkezõt tud-
nak csak fogadni, ezért elõzetes bejelentkezés szük-
séges, az ûrlap kitöltésére a színház honlapján van
lehetõség. Azok a szerencsések, akik a várható túlje-
lentkezés ellenére be tudnak majd jutni, e-mailben
kapnak értesítést a teendõikrõl.

Gyorsan telnek a helyek, a színháziak várják tehát
a jelentkezéseket mielõbb, hogy felkészülhessenek a
vendégsereg fogadására!

Részletek: www.moriczszinhaz.hu.

Dr. Kovács Ferenc polgármester (jobbra) és Bige László, a Bige Holding cégcsoport tulajdonosa
közösen nézték meg a teljes kiállítást
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HIRDETÉS

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

XIV. RÉSZ
Nyíregyháza, Virág u. 37.

Ssz. hrsz. cím
1. 5028/2  Virág u. 37.
2. 5028/2/A  Virág u. 37.
3. 5028/2/A/1  Virág u. 37. fszt./1.
4. 5028/2/A/2  Virág u. 37. fszt./2.
5. 5028/2/A/3  Virág u. 37. 1/3.
6. 5028/2/A/4  Virág u. 37. 1/4.
7. 5028/2/A/5  Virág u. 37. 1/5.
8. 5028/2/A/6  Virág u. 37. 1/5/B
9. 5028/2/A/7  Virág u. 37. 2/6.

10. 5028/2/A/8  Virág u. 37. 2/7.
11. 5028/2/A/9  Virág u. 37. 2/8.
12. 5028/2/A/10  Virág u. 37. 2/9.
13. 5028/2/A/11  Virág u. 37. tetõtér 10.
14. 5028/2/A/12  Virág u. 37. tetõtér 11.
15. 5028/2/A/13  Virág u. 37. tetõtér 12.
16. 5028/2/A/14  Virág u. 37. tetõtér 13.

Nyíregyháza, Virág u. 44.
Ssz. hrsz. cím
1. 5038  Virág u. 44.
2. 5038/A  Virág u. 44.
3. 5038/A/1  Virág u. 44. 1/1.
4. 5038/A/2  Virág u. 44. 1/2.
5. 5038/A/3  Virág u. 44. 1/3.
6. 5038/A/4  Virág u. 44. 1/4.
7. 5038/A/5  Virág u. 44. 1/5.
8. 5038/A/6  Virág u. 44. 2/6.
9. 5038/A/7  Virág u. 44. 2/7.

10. 5038/A/8  Virág u. 44. 2/8.
11. 5038/A/9  Virág u. 44. 2/9.
12. 5038/A/10  Virág u. 44. 2/10.
13. 5038/A/11  Virág u. 44. tetõtér 11.
14. 5038/A/12  Virág u. 44. tetõtér 12.
15. 5038/A/13  Virág u. 44. tetõtér 13.
16. 5038/A/14  Virág u. 44. tetõtér 14.

Nyíregyháza, Árvácska utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0433/29 Árvácska utca 1.
2. 0433/20 Árvácska utca 1/A
3. 0433/24 Árvácska utca 1/B
4. 0433/25 Árvácska utca 1/C
5. 0447/1 Árvácska utca 2.
6. 0433/19 Árvácska utca 3.
7. 0446/48 Árvácska utca 4.
8. 0433/30 Árvácska utca 5.
9. 0446/47 Árvácska utca 6.

10. 0435/1 Árvácska utca 7.
11. 0446/39 Árvácska utca 8.
12. 0446/36 Árvácska utca 10.
13. 0435/8 Árvácska utca 11.
14. 0446/35 Árvácska utca 12.
15. 0435/9 Árvácska utca 13.
16. 0446/66 Árvácska utca 14.
17. 0435/7 Árvácska utca 15-19.
18. 0446/55 Árvácska utca 16.
19. 0446/54 Árvácska utca 18.
20. 0446/64 Árvácska utca 20.
21. 0437/26 Árvácska utca 21.
22. 0446/63 Árvácska utca 22.
23. 0437/25 Árvácska utca 23.
24. 0446/30 Árvácska utca 24.
25. 0437/24 Árvácska utca 25.
26. 0446/29 Árvácska utca 26.
27. 0437/23 Árvácska utca 27.
28. 0446/88 Árvácska utca 28.
29. 0437/22 Árvácska utca 29.
30. 0446/26 Árvácska utca 30.
31. 0437/21 Árvácska utca 31.
32. 0446/50 Árvácska utca 32.
33. 0437/20 Árvácska utca 33.
34. 0446/23 Árvácska utca 34.
35. 0437/19 Árvácska utca 35.
36. 0446/22 Árvácska utca 36.
37. 0437/2 Árvácska utca 37.
38. 0446/59 Árvácska utca 38.
39. 0437/18 Árvácska utca 39.
40. 0446/85 Árvácska utca 40.
41. 0437/6 Árvácska utca 41.
42. 0446/44 Árvácska utca 42.
43. 0437/4 Árvácska utca 43.
44. 0446/43 Árvácska utca 44.
45. 0437/3 Árvácska utca 45.
46. 0446/46 Árvácska utca 46.
47. 0437/15 Árvácska utca 47.
48. 0446/45 Árvácska utca 48.
49. 0437/28 Árvácska utca 49.
50. 0446/67 Árvácska utca 50.
51. 0437/27 Árvácska utca 51.
52. 0446/61 Árvácska utca 52.
53. 0437/12 Árvácska utca 53.
54. 0446/16 Árvácska utca 54.
55. 0437/11 Árvácska utca 55.
56. 0446/14 Árvácska utca 56.
57. 0437/10 Árvácska utca 57.
58. 0446/13 Árvácska utca 58.
59. 0439/42 Árvácska utca 59.
60. 0446/10 Árvácska utca 60.
61. 0439/43 Árvácska utca 61.
62. 0446/9 Árvácska utca 62.
63. 0439/44 Árvácska utca 63.
64. 0446/69 Árvácska utca 64.
65. 0439/45 Árvácska utca 65.
66. 0446/7 Árvácska utca 66.
67. 0439/47 Árvácska utca 67.
68. 0446/5 Árvácska utca 68.
69. 0439/48 Árvácska utca 69.

70. 0446/4 Árvácska utca 70.
71. 0446/3 Árvácska utca 70/A
72. 0439/17 Árvácska utca 71.
73. 0446/2 Árvácska utca 72.
74. 0439/16 Árvácska utca 73.
75. 0446/1 Árvácska utca 74.
76. 0439/58 Árvácska utca 75.
77. 0445/54 Árvácska utca 76.
78. 0439/60 Árvácska utca 77.
79. 0445/53 Árvácska utca 78.
80. 0439/62 Árvácska utca 79.
81. 0445/39 Árvácska utca 80.
82. 0439/53 Árvácska utca 81.
83. 0445/38 Árvácska utca 82.
84. 0439/29 Árvácska utca 83.
85. 0445/37 Árvácska utca 84.
86. 0439/31 Árvácska utca 85.
87. 0445/36 Árvácska utca 86.
88. 0439/33 Árvácska utca 87.
89. 0445/52 Árvácska utca 88.
90. 0439/65 Árvácska utca 89.
91. 0445/51 Árvácska utca 90.
92. 0439/64 Árvácska utca 91.
93. 0445/67 Árvácska utca 92.
94. 0439/37 Árvácska utca 93.
95. 0445/66 Árvácska utca 94.
96. 0439/36 Árvácska utca 95.
97. 0445/65 Árvácska utca 96.
98. 0445/64 Árvácska utca 96/A
99. 0439/15 Árvácska utca 97.

100. 0445/15 Árvácska utca 98.
101. 0439/14 Árvácska utca 99.
102. 0445/14 Árvácska utca 100.
103. 0439/51 Árvácska utca 101.
104. 0445/11 Árvácska utca 102.
105. 0439/57 Árvácska utca 103.
106. 0445/50 Árvácska utca 104.
107. 0445/41 Árvácska utca 106.
108. 0392/38 Árvácska utca 107.
109. 0445/48 Árvácska utca 108.
110. 0392/39 Árvácska utca 109.
111. 0445/6 Árvácska utca 110.
112. 0392/72 Árvácska utca 111.
113. 0445/5 Árvácska utca 112.
114. 0445/4 Árvácska utca 114.
115. 0445/3 Árvácska utca 116.
116. 0445/1 Árvácska utca 118.
117. 0443/45 Árvácska utca 120.
118. 0443/44 Árvácska utca 120/A
119. 0443/26 Árvácska utca 122.
120. 0443/25 Árvácska utca 124.
121. 0443/24 Árvácska utca 126.
122. 0443/23 Árvácska utca 128.
123. 0443/22 Árvácska utca 130.
124. 0443/17 Árvácska utca 132.
125. 0443/31 Árvácska utca 134.
126. 0443/55 Árvácska utca 136.
127. 0443/54 Árvácska utca 138.
128. 0443/14 Árvácska utca 140.
129. 0443/13 Árvácska utca 142.
130. 0443/12 Árvácska utca 144.
131. 0443/11 Árvácska utca 146.
132. 0443/33 Árvácska utca 148.
133. 0443/9 Árvácska utca 150.
134. 0443/8 Árvácska utca 152.
135. 0443/7 Árvácska utca 154.
136. 0443/6 Árvácska utca 156.
137. 0443/5 Árvácska utca 158.
138. 0443/48 Árvácska utca 160.
139. 0443/53 Árvácska utca 162.
140. 0443/50 Árvácska utca 164.
141. 0443/47 Árvácska utca 166.
142. 0443/46 Árvácska utca 168.
143. 0443/37 Árvácska utca 170.
144. 0443/42 Árvácska utca 172.

Nyíregyháza, Levendula utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0449/81 Levendula utca 1.
2. 0451/64 Levendula utca 2.
3. 0449/82 Levendula utca 3.
4. 0451/102 Levendula utca 2/A
5. 0451/2 Levendula utca 2/B
6. 0451/4 Levendula utca 4.
7. 0449/12 Levendula utca 5.
8. 0449/58 Levendula utca 7.
9. 0451/5 Levendula utca 8.

10. 0449/14 Levendula utca 9.
11. 0451/6 Levendula utca 10.
12. 0449/144 Levendula utca 11.
13. 0451/107 Levendula utca 12.
14. 0449/116 Levendula utca 13.
15. 0451/137 Levendula utca 14.
16. 0449/117 Levendula utca 15.
17. 0451/114 Levendula utca 16.
18. 0449/19 Levendula utca 17.
19. 0451/121 Levendula utca 18.
20. 0449/22 Levendula utca 19-21.
21. 0451/14 Levendula utca 20.
22. 0449/91 Levendula utca 23.
23. 0451/82 Levendula utca 22.
24. 0451/68 Levendula utca 24.
25. 0449/96 Levendula utca 25.
26. 0451/70 Levendula utca 26.
27. 0449/95 Levendula utca 27.
28. 0451/19 Levendula utca 28.
29. 0449/156 Levendula utca 29.
30. 0451/112 Levendula utca 30.
31. 0449/52 Levendula utca 31.
32. 0449/53 Levendula utca 31/A
33. 0451/80 Levendula utca 32.

34. 0449/142 Levendula utca 33.
35. 0451/81 Levendula utca 34.
36. 0449/89 Levendula utca 35.
37. 0451/117 Levendula utca 36.
38. 0449/50 Levendula utca 37.
39. 0451/118 Levendula utca 38.
40. 0451/25 Levendula utca 40.
41. 0449/49 Levendula utca 41.
42. 0451/29 Levendula utca 42.
43. 0451/30 Levendula utca 44.
44. 0451/96 Levendula utca 46.
45. 0449/48 Levendula utca 47.
46. 0451/98 Levendula utca 48.
47. 0449/103 Levendula utca 49.
48. 0451/188 Levendula utca 50.
49. 0449/104 Levendula utca 51.
50. 0451/93 Levendula utca 52.
51. 0449/105 Levendula utca 53.
52. 0451/95 Levendula utca 54.
53. 0449/106 Levendula utca 55.
54. 0449/107 Levendula utca 55/A
55. 0451/36 Levendula utca 56.
56. 0449/108 Levendula utca 57.
57. 0451/37 Levendula utca 58.
58. 0449/109 Levendula utca 59.
59. 0451/40 Levendula utca 60.
60. 0449/110 Levendula utca 61.
61. 0451/134 Levendula utca 62.
62. 0449/111 Levendula utca 63.
63. 0451/142 Levendula utca 64.
64. 0449/74 Levendula utca 65-67.
65. 0451/43 Levendula utca 66.
66. 0451/128 Levendula utca 68.
67. 0449/45 Levendula utca 69.
68. 0451/45 Levendula utca 70.
69. 0449/44 Levendula utca 71-73.
70. 0451/47 Levendula utca 72.
71. 0451/104 Levendula utca 74.
72. 0449/113 Levendula utca 75.
73. 0451/64 Levendula utca 76.
74. 0449/112 Levendula utca 77.
75. 0451/66 Levendula utca 78.
76. 0451/76 Levendula utca 80.
77. 0449/159 Levendula utca 81.
78. 0451/100 Levendula utca 82-86.
79. 0449/41 Levendula utca 83.
80. 0449/40 Levendula utca 85.
81. 0449/39 Levendula utca 87.
82. 0451/52 Levendula utca 88.
83. 44938 Levendula utca 89.
84. 0451/53 Levendula utca 90.
85. 0449/37 Levendula utca 91.
86. 0452/47 Levendula utca 92.
87. 0445/33 Levendula utca 93.
88. 0452/48 Levendula utca 94.
89. 0445/32 Levendula utca 95.
90. 452/44 Levendula utca 96.
91. 0445/60 Levendula utca 97.
92. 0452/45 Levendula utca 98.
93. 0452/46 Levendula utca 100.
94. 0445/25 Levendula utca 101.
95. 0452/32 Levendula utca 102.
96. 0445/22 Levendula utca 103.
97. 0452/33 Levendula utca 104.
98. 0445/21 Levendula utca 105.
99. 0445/20 Levendula utca 105/A

100. 0452/39 Levendula utca 106.
101. 0445/19 Levendula utca 107.
102. 0445/46 Levendula utca 107/A
103. 0445/63 Levendula utca 107/B
104. 0445/62 Levendula utca 107/C
105. 0452/640 Levendula utca 108.
106. 0445/16 Levendula utca 109.
107. 0452/41 Levendula utca 110.
108. 0445/13 Levendula utca 111.
109. 0452/57 Levendula utca 112.
110. 0445/12 Levendula utca 113.
111. 0452/58 Levendula utca 114.
112. 0445/10 Levendula utca 115.
113. 0445/49 Levendula utca 115/A
114. 0445/40 Levendula utca 117.
115. 0452/59 Levendula utca 116.
116. 0445/47 Levendula utca 119.
117. 0452/60 Levendula utca 118.
118. 0454/32 Levendula utca 120.
119. 0445/6 Levendula utca 121.
120. 0454/33 Levendula utca 122.
121. 0445/5 Levendula utca 123.
122. 0454/34 Levendula utca 124.
123. 0445/4 Levendula utca 125.
124. 0454/35 Levendula utca 126.
125. 0445/3 Levendula utca 127.
126. 0454/37 Levendula utca 128.
127. 0445/2 Levendula utca 129.
128. 0454/38 Levendula utca 130.
129. 0443/28 Levendula utca 131.
130. 0454/53 Levendula utca 132.
131. 0443/29 Levendula utca 133.
132. 0454/58 Levendula utca 134.
133. 0443/26 Levendula utca 135.
134. 0454/59 Levendula utca 136.
135. 0443/25 Levendula utca 137.
136. 0454/45 Levendula utca 138.
137. 0443/24 Levendula utca 139.
138. 0454/26 Levendula utca 140.
139. 0443/23 Levendula utca 141.
140. 0454/27 Levendula utca 142.
141. 0443/20 Levendula utca 143.
142. 0454/40 Levendula utca 144.
143. 0443/19 Levendula utca 145.
144. 0443/18 Levendula utca 147.
145. 0443/32 Levendula utca 149.

146. 0443/56 Levendula utca 151.
147. 0443/14 Levendula utca 153.
148. 0443/13 Levendula utca 155.
149. 0443/12 Levendula utca 157.
150. 0443/58 Levendula utca 159.
151. 0443/57 Levendula utca 161.
152. 0443/9 Levendula utca 163.
153. 0443/8 Levendula utca 165.
154. 0443/7 Levendula utca 167.
155. 0443/6 Levendula utca 169.
156. 0443/5 Levendula utca 171.
157. 0443/49 Levendula utca 173.
158. 0443/53 Levendula utca 175.
159. 0443/52 Levendula utca 177.
160. 0443/50 Levendula utca 179.
161. 0443/47 Levendula utca 181.
162. 0443/46 Levendula utca 183.
163. 0443/37 Levendula utca 185.
164. 0443/42 Levendula utca 189.
165. 0443/43 Levendula utca 191.
166. 0443/39 Levendula utca 193.
167. 0443/40 Levendula utca 195.
168. 0443/41 Levendula utca 197.

Nyíregyháza, Sátor utca
Ssz. hrsz. cím

1.  0451/8 Sátor utca 1.
2.  0451/9 Sátor utca 1/A
3.  0461/77 Sátor utca 2.
4.  0461/67 Sátor utca 2/A
5.  0461/78 Sátor utca 4.
6.  0451/108 Sátor utca 5.
7.  0461/79 Sátor utca 6.
8.  0461/80 Sátor utca 6/A
9.  0461/52 Sátor utca 6/B

10.  0451/138 Sátor utca 7.
11.  0461/56 Sátor utca 8.
12.  0451/115 Sátor utca 9.
13.  0461/20 Sátor utca 10.
14.  0451/120 Sátor utca 11.
15.  0461/89 Sátor utca 12.
16.  0451/16 Sátor utca 13.
17.  0461/25 Sátor utca 14.
18.  0451/83 Sátor utca 15.
19.  0451/18 Sátor utca 17.
20.  0461/15 Sátor utca 18.
21.  0451/71 Sátor utca 19.
22.  0461/14 Sátor utca 20.
23.  0451/20 Sátor utca 21.
24.  0461/13 Sátor utca 22.
25.  0451/111 Sátor utca 23.
26.  0461/12 Sátor utca 24.
27.  0461/11 Sátor utca 26.
28.  0451/55 Sátor utca 27.
29.  0451/23 Sátor utca 31.
30.  0461/54 Sátor utca 32.
31.  0451/26 Sátor utca 33.
32.  0461/53 Sátor utca 34.
33.  0451/27 Sátor utca 35.
34.  0461/9 Sátor utca 36.
35.  0451/109 Sátor utca 37.
36.  0451/110 Sátor utca 39.
37.  0451/96 Sátor utca 41.
38.  0461/23 Sátor utca 42.
39.  0451/97 Sátor utca 43.
40.  0451/89 Sátor utca 45.
41.  0461/107 Sátor utca 46.
42.  0451/92 Sátor utca 47.
43.  17740/4 Sátor utca 48.
44.  0451/94 Sátor utca 49.
45.  17740/1 Sátor utca 50.
46.  0451/35 Sátor utca 51.
47.  17739 Sátor utca 52.
48.  0451/38 Sátor utca 53.
49.  17738 Sátor utca 54.
50.  17637 Sátor utca 19725.
51.  17636 Sátor utca 19756.
52.  17635 Sátor utca 19784.
53.  17634/2 Sátor utca 19815.
54.  0451/39 Sátor utca 55.
55.  17639/1 Sátor utca 56.
56.  17640 Sátor utca 20455.
57.  17641 Sátor utca 20486.
58.  17642/1 Sátor utca 20515.
59.  17642/4 Sátor utca 20546.
60.  0451/123 Sátor utca 57.
61.  17639/2 Sátor utca 58.
62.  0451/141 Sátor utca 59.
63.  17639/3 Sátor utca 60.
64.  0451/43 Sátor utca 61.
65.  17647/2 Sátor utca 62.
66.  0451/126 Sátor utca 63.
67.  17647/3 Sátor utca 64.
68.  17647/6 Sátor utca 64/A
69.  17646/2 Sátor utca 23377.
70.  17646/1 Sátor utca 23408.
71.  17645 Sátor utca 23437.
72.  17644/2 Sátor utca 23468.
73.  17631/2 Sátor utca 23498.
74.  17631/1 Sátor utca 23529.
75.  0451/45 Sátor utca 65.
76.  17657/1 Sátor utca 66.
77.  17656/3 Sátor utca 24108.
78.  0451/46 Sátor utca 67.
79.  17657/2 Sátor utca 68.
80.  0451/105 Sátor utca 69.
81.  17658/1 Sátor utca 70.
82.  17658/2 Sátor utca 70/A
83.  0451/106 Sátor utca 71.
84.  17659/1 Sátor utca 72.
85.  0451/65 Sátor utca 73.

86.  17659/2 Sátor utca 74.
87.  0451/99 Sátor utca 75.
88.  17661/1 Sátor utca 76.
89.  0451/78 Sátor utca 77.
90.  17661/2 Sátor utca 78.
91.  0451/51 Sátor utca 79.
92.  17662/1 Sátor utca 80.
93.  0451/91 Sátor utca 81.
94.  17662/2 Sátor utca 81/A
95.  17662/3 Sátor utca 82.
96.  17670/3 Sátor utca 82/A
97.  0451/90 Sátor utca 83.
98.  17670/2 Sátor utca 84.
99.  0451/54 Sátor utca 85.

100.  17670/1 Sátor utca 86.
101.  0452/22 Sátor utca 87.
102.  17671/2 Sátor utca 88.
103.  0452/21 Sátor utca 89.
104.  17673/2 Sátor utca 90.
105.  0452/20 Sátor utca 91.
106.  17674 Sátor utca 92.
107.  0452/19 Sátor utca 93.
108.  17675/2 Sátor utca 94.
109.  0452/2 Sátor utca 95.
110.  17684/1 Sátor utca 96.
111.  0452/3 Sátor utca 97.
112.  17684/2 Sátor utca 98.
113.  0452/30 Sátor utca 99.
114.  17685/2 Sátor utca 100.
115.  0452/4 Sátor utca 101.
116.  17687/1 Sátor utca 102.
117.  0452/16 Sátor utca 103.
118.  17687/2 Sátor utca 104.
119.  0452/17 Sátor utca 105.
120.  0452/18 Sátor utca 105/A
121.  17688 Sátor utca 106.
122.  0452/7 Sátor utca 107.
123.  0452/8 Sátor utca 109.
124.  17698 Sátor utca 110.
125.  0452/9 Sátor utca 111.
126.  0452/34 Sátor utca 111/B
127.  0452/35 Sátor utca 111/A
128.  17699 Sátor utca 112.
129.  0452/36 Sátor utca 113.
130.  17700/2 Sátor utca 114.
131.  0452/37 Sátor utca 115.
132.  0452/38 Sátor utca 117.
133.  17704 Sátor utca 118.
134.  0452/10 Sátor utca 121.
135.  17705 Sátor utca 122.
136.  0452/25 Sátor utca 123.
137.  17708/2 Sátor utca 124.
138.  0452/13 Sátor utca 125.
139.  17712/3 Sátor utca 126.
140.  0452/14 Sátor utca 127.
141.  0452/12 Sátor utca 129.
142.  17718 Sátor utca 130.
143.  0452/26 Sátor utca 131.
144.  17727 Sátor utca 132.
145.  0454/14 Sátor utca 133.
146.  17733 Sátor utca 134.
147.  0454/31 Sátor utca 135.
148.  17734 Sátor utca 136.
149.  0454/2 Sátor utca 137.
150.  17735 Sátor utca 138.
151.  17736 Sátor utca 138/A
152.  17737 Sátor utca 138/B
153.  0454/3 Sátor utca 139.
154.  0457/22 Sátor utca 140.
155.  0454/4 Sátor utca 141.
156.  0457/40 Sátor utca 142.
157.  0454/20 Sátor utca 143.
158.  0457/38 Sátor utca 146.
159.  0457/23 Sátor utca 148.
160.  0454/5 Sátor utca 149.
161.  0457/24 Sátor utca 150.
162.  0457/24/A Sátor utca 150.
163.  0457/24/A/1 Sátor utca 150/A
164.  0457/24/A/2 Sátor utca 150/B
165.  0454/6 Sátor utca 151.
166.  0457/7 Sátor utca 152.
167.  0454/7 Sátor utca 153.
168.  0457/36 Sátor utca 154.
169.  0454/21 Sátor utca 155.
170.  0454/18 Sátor utca 155/A
171.  0457/34 Sátor utca 156.
172.  0454/17 Sátor utca 157.
173.  0457/30 Sátor utca 158.
174.  0454/62 Sátor utca 159.
175.  0457/29 Sátor utca 160.
176.  0454/63 Sátor utca 161.
177.  0457/17 Sátor utca 162.
178.  0454/64 Sátor utca 163.
179.  0454/65 Sátor utca 165.
180.  0454/66 Sátor utca 167.
181.  0454/24 Sátor utca 169.
182.  0454/52 Sátor utca 171.
183.  0454/51 Sátor utca 171/A
184.  0454/50 Sátor utca 173.
185.  0454/53 Sátor utca 175.
186.  0454/57 Sátor utca 177.
187.  0454/46 Sátor utca 179.
188.  0454/47 Sátor utca 181.
189.  0454/26 Sátor utca 183.
190.  0454/27 Sátor utca 185.
191.  0454/60 Sátor utca 187.
192.  0454/61 Sátor utca 189.
193.  0454/48 Sátor utca 191.
194.  0454/49 Sátor utca 193.
195.  0454/30 Sátor utca 193/A
196.  0454/11 Sátor utca 193/B
197.  0454/12 Sátor utca 195.
198.  0454/13 Sátor utca 197.
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OKTÓBER VÉGÉRE A KÖRÚT IS ELKÉSZÜL
Azért is, mert például a Debreceni úti felüljáró és ko-

rábban a 4-es számú fõút várostábla utáni, Záhony felé
vezetõ összesen három szakasza már a felújítás utáni ál-
lapotot tükrözi. A felvezetõbõl is sejthetik, hogy ezúttal
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyeszékhelyi fejleszté-
seirõl adunk jórészt pillanatképet.

Sõt, a Nyírjestanyára igyekvõk is méltó körülmények
között juthatnak el már tavasz végétõl a lakóhelyükre –
ez is része volt az idei közutas programnak. Az egymilli-
árdos beruházássorozat néhány eleme még zajlik, és van,
ami biztosan jövõre készül el.

KÖZUTAS PROGRAMOK

A körútnak a tavaly év végére felújított, Mezõ–Bethlen
utca csomópontjától a tûzoltósági keresztezõdésig (az Erdõ
sorig) zajló rekonstrukciós munkáiról azt az információt
kaptuk, hogy október végére készülhet el teljesen a mos-
tani állás szerint. Az arra járók azt is láthatják, hogy el-
kezdõdött a kórház (pontosabban a „nagy SZTK”) elõtti
szakasz modernizációja is, ez a 41-es fõútnak egy fontos,
agyonhasznált szakasza (konkrétan a Bocskai utcának az
Inczédy sor és a Család utca közötti része). A Magyar Közút
tájékoztatása szerint ez is elkészül még az idén. Viszont –
ahogy arról már hírt adtunk – biztosan jövõre tolódik a
Tiszavasvári úti felüljáró komplexebb felújítása és a Nyír-
szõlõs felé vezetõ, öt és fél kilométeres szakasz projektje.

AZ ÖNKORMÁNYZAT IS FOLYTATJA

Persze az önkormányzati utak, terek múlt héten részle-
tesen ismertetett felújítássorozatának is vannak még hátra
elemei. A Törzs utcán múlt hét végén már aszfaltoztak
(jobbra kanyarodó sáv a négyesre), a Semmelweis utcán a

parkolók bontásával kezdõdött a munka, a Sóstóhegyre
vezetõ kerékpárút egyre látványosabban mutatja magát,
a Pazonyi úti kerékpárút három szakaszban történõ felújí-
tása leghamarabb október 10-ére lehet kész. A Bocskai
utca nagykörúton belüli oldala (fentebb írtuk a másik, köz-
utas részt) szeptember 28-a környékére fejezõdhet be, de
lassan zárják a munkát a Városmajori utcai, a László utca–
Inczédy sori és a Deák Ferenc utcai járdákon is – a Sta-

Tisztelt Nyíregyházi Napló!
Az elmúlt hetekben megjelenõ útfelújításokkal kap-

csolatosan megjelent cikkeikre szeretnénk ezúton rea-
gálni. Orosi lakosokként köszönetünket szeretnénk ki-
fejezni az Oroson megépült aszfaltutakért. A Füzes ut-
cai aszfaltút létrehozásával olyan sok-sok éve elhúzódó
komoly problémát oldottak meg számunkra, amiért csak-
is hálánkat és köszönetünket tudjuk kifejezni a város
vezetése felé. Évekig kerülgettük a gödröket, tettük tönkre
a gépjármûveinket, a sár, a rossz út megnehezítette a

mindennapjainkat, az utcából való ki- és bejutást. Az
aszfaltozás után megváltozott a komfortérzetünk, a min-
dennapi életminõségünk. Most már nem szorul a gyom-
runk görcsbe, ha el kell indulnunk kocsival bárhová.
Nem aggódunk az esõzések miatt, nem kell idegesked-
nünk, hogy ki-, illetve be tudunk-e jutni a házunkhoz.
Tudjuk, hogy azok számára, akik mindennap aszfalton
jártak eddig is, kicsit túlzónak tûnik a köszönetnyilvání-
tásunk, de higgyék el, nekünk ez kicsit sem túlzás.

Füzes utcai lakók

 JAVULT A KOMFORTÉRZETÜK, AZ ÉLETMINÕSÉGÜK

dion utcai járdák a már megírt pótmunkák miatt szeptem-
ber végére újulhatnak meg. A lista persze nem teljes, és
nincs benne visszatekintés azokra, amik már kész van-
nak. Viszont egy, az orosi Füzes utcai lakóktól érkezõ le-
vél segítségével felidézzük, mennyire fontos dolgok is tör-
téntek az önkormányzati infrastruktúrafejlesztésben az
elmúlt hónapokban, az utóbbi évtizedek legnagyobb út-
járda rekonstrukciós és „pormentesítõ” akciójában.
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NÉPMESEPONT
NYÍREGYHÁZÁN!

A több mint 100 éves nyíregyházi Vasutas Mûve-
lõdési Ház és Könyvtáron belül mintegy 100 négy-
zetméteren, valamint az intézmény udvarán találha-
tó Mesevonatban különbözõ színes programokat, töb-
bek között klubfoglalkozásokat, élõszavas mesemon-
dást, koncerteket és színházi elõadásokat is tartanak
mostantól.

Az új NépmesePont egyedi látványvilággal, tradi-
cionális értékek és játékok tárházával várja a gyerme-
kek és ifjúság mellett a családokat és az idõsebb kor-
osztályt is. A nyíregyházi közösségi teret dr. Sölch
Gellért, az Emberi Erõforrások Minisztériuma, Parla-
menti Államtitkárságának stratégiai helyettes államtit-
kára adta át. Kiemelte, a kormány 1,2 milliárd forintot
biztosított pályázati úton arra, hogy az országban több
helyen jöjjenek létre NépmesePontok.

– Három küldetése van a népmesének. Biztat, lelke-
sít és tanít! Biztat abból a szempontból, hogy mindig a
jó és az igazság gyõzedelmeskedik – ez egy örök érték
és érdemes mindig ezen az úton járnunk. Lelkesít, mert
rengeteg népi bölcsességet, olyan apróságot, tanulsá-
got ad nekünk, amire mindig támaszkodhatunk, ami-
vel tovább léphetünk a következõ napokra, a követke-
zõ hetekre, évekre. És tanít. De nemcsak kicsiket, nem-
csak gyermekeket, hanem bizony felnõtteket is!

Az átadóünnepségen Tormássi Géza önkormányzati
képviselõ hozzátette, a cél, hogy a családi élet fontos
színtere legyen valamennyi NépmesePont, autentikus
környezettel és programokkal.

A NépmesePont projekt hároméves megvalósításá-
ra 80 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert
a Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár.

  (Szerzõ: Dér Vivien)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 15., szombat 19.00 Meseautó, Bemutató bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 17., hétfõ 19.00 Meseautó, Benczúr bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 18., kedd 19.00 Meseautó, Móricz bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 19., szerda 19.30 A Rózsák háborúja, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Szeptember 20., csütörtök 19.00 Meseautó, Hevesi bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 21., péntek 17.00 A repülõ egér, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Meseautó, Déryné bérlet, Nagyszínpad
19.30 Rettenetes szülõk, Vörösmarty kamara bérlet, Krúdy Kamara

SZENTE VAJK MESEAUTÓJA
A NAGYSZÍNPADRA IS BEGÖRDÜL

A Rózsakert Szabadtéri Színpadon való debütálása
után a Móricz Zsigmond Színházban is bemutatko-
zik szombaton a Meseautó címû musical comedy,
amelynek rendezõje Szente Vajk.

Csaknem egy tucatnyi, de csöppet sem tucat olyan
darabot játszanak ezekben a hetekben az ország kü-
lönbözõ teátrumai, amelyeket rendezõként, illetve
többüket szerzõként is jegyez a színészként, mû-
sorvezetõként is kedvelt mûvész. Régóta alig
van percnyi szabadideje is, beszélgetésünk
idején éppen az Operettszínházban készült
fõpróbára, mégis készségesen válaszolt la-
punk kérdéseire.

A SZABADTÉRIN REMEKÜL
MÛKÖDÖTT

– Nagyon sûrû volt számomra ez a
nyár, hiszen miközben az Apáca Show
bemutatójára készültünk a Szegedi Sza-
badtéri Játékokon, roppant fontos volt szá-
munkra, hogy méltó elõadással nyithassuk
meg a Rózsakert Szabadtéri Színpadot is Nyíregy-
házán – mondta. – Egyszerre voltunk alkotók és
„bámészkodók” itt, mert annyira jól sikerült a fel-
újítás; látszik, hogy akik kitalálták, igazi színhá-
zi emberek. Minden remekül mûködött az elõ-
adások idején is. Két alkalommal játszották a te-
átrum mûvészei itt a Meseautót, amit alkalmanként ezer
ember nézett meg. Nagyon jól fogadta a közönség az elõ-
adásokat. Az egyetlen probléma az, hogy vége a nyárnak,
ezért nem lehet ott tovább játszani az idén. Elég komplikált
darab a Meseautó, ezért a próbákat már tavasszal elkezd-
tük. A kõszínházban próbáltuk, tehát nem jelent gondot a
Szabadtérin való bemutatkozás után az ottani premier. Jú-
nius elején mindennel készen voltunk, tartottunk is a ma-
gunk számára egy bemutatót a teátrumban, úgyhogy most
csak ehhez kell visszatérnünk.

AKI MÁR EGYSZER LÁTTA, ANNAK IS
ÉRDEMES MEGNÉZNIE

Mint Vajk elmondta, az 1934-es film alapján készítet-
ték a Meseautót. A történet alapvetõen a régi, de azért sok

változást hozott a színpadi adaptáció, például
egy-egy szereplõ jelleme vagy egy-egy sztori
kibontása más lett, alkalmazkodni kellett a
musical sajátosságaihoz is. Bár ez az elõadás
hasonlatos az általa a Madách Színházban
megrendezetthez, de mégis különbözik at-
tól, hiszen más színészek játsszák, akiktõl új

impulzusokat kaptak. Annak is érde-
mes megnéznie szerinte a nyír-
egyházi elõadást, aki Pesten
már látta a musicalt.  Arra a
kérdésemre, számíthatunk-e
Nyíregyházán újabb rende-
zésére, azt válaszolta öröm-
mel: „Nagyon is!” Kirják
Róberttel egy hosszú távú
szakmai és emberi ba-
rátságot kötöttek, s az
ügyvezetõ igazgató tá-

mogatni fogja ebben.

A BESZÉLÕ KÖNTÖS-
TÕL A LEGÉNYBÚCSÚIG

– Most éppen A beszélõ kön-
tös címû Mikszáth Kálmán mû
színpadi adaptációjára készülök
– folytatta. – Ez is egy nagyon
izgalmas vállalkozás. Vadonatúj

darabot írunk belõle, csupa modern zenével. Még ez év-
ben „foglalkozni fogok” Rejtõ Jenõ egyik mûvével, lesz

Schell Judit és Sediánszky Nóra

Szente Vajk

egy saját darabom a Játékszínben, a címe: Legénybúcsú, s
a Madáchban is rendezek majd – sorolta terveit, „bokros
teendõit” Vajk, majd „elszáguldott”, mint egy meseautó.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

KIVÁLÓ SZÍNHÁZI MÛHELYMUNKA

A Vidéki Színházak Fesztiválján A név: Carmen
címû elõadás a kiváló színházi mûhelymunkáért díjat
nyerte el. Schell Judit, a Thália Színház mûvészeti ve-
zetõje a nyíregyházi produkciót író és rendezõ Sedi-
ánszky Nórának átadva az elismerést kiemelte: fan-
tasztikus elõadásról van szó, különleges formanyelv-
vel és csodálatos színészekkel.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási

Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat kere-
tében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az ön-
kormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti idõpontokban és tarta-
lommal nyújtható be a pályázat.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540;
42/524-543) ügyfélfogadási idõben.
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9SZEPTEMBER
VASÁRNAP

9SZEPTEMBER
VASÁRNAP7SZEPTEMBER

PÉNTEK

10SZEPTEMBER
HÉTFÕ

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 16., vasárnap 18.00 NYKC–
DEAC férfi kézilabda-mérkõzés közve-
títése

Szeptember 14., péntek 19.00 Conti-
nental Aréna, NYKC–DEAC férfi kézi-
labda-mérkõzés

Szeptember 15., szombat 9.00 Kossuth
tér, Streetball Fesztivál

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

FUTBALL ÉJSZAKÁJA
Elsõ alkalommal szervezték meg

Magyarországon a Futball Éjszakáját.
Az országban számos klub – köztük a
Nyíregyháza Spartacus is – csatlakozott
a rendezvényhez, és remek programok-
kal várták a szurkolókat. A Városi Sta-
dionban pénteken öt órától késõ estig
tartottak az események, és több száz
drukker vett részt. Ki lehetett próbálni
a Szpari buszát, be tudtak menni fotó-
kat készíteni az öltözõbe, a játékosok
pedig csapatképeket dedikáltak. De
népszerû volt a 11-es rúgó verseny, a
kapusedzés és a kispályás bajnokság is.

TORNAGYÕZELEM
Rangos nemzetközi nõi röplabdator-

nát rendeztek Jászberényben. A Szeles
Péter-emléktornán hat együttes vett
részt, köztük a Fatum Nyíregyháza is.
A mieink gyõzelemmel kezdtek, nyer-
tek az ukrán Novator ellen, majd vere-
séget szenvedtek az iráni válogatottól.
Ettõl kezdve viszont minden meccsén
magabiztosan játszott a Fatum és le-
gyõzte a Gödöllõt, a Kolozsvárt, illet-
ve a házigazda Jászberényt is, így az
elsõ helyen végzett. A nyíregyházi csa-
patból Sanja Kalicanin és Jazmin White
is különdíjas lett!

BRONZÉREM
Székesfehérváron rendezték az atlé-

tikai csapatbajnokság döntõjét. A Nyír-
egyházi Sportcentrum ezúttal is a Deb-
recennel közösen indult, bár az elõje-
lek nem voltak a legjobbak. Sokan hi-
ányoztak sérülés miatt a mieinknél, és
ez látszott a pontokon. Bakosi Péter
nyerte a magasugrást, Szikszai Róbert
(Káplár János elõtt) és Kerekes Dóra a
diszkoszvetést, gyõzött a 4x400-as fiú
váltó és számos dobogós helyet szerez-
tek még a mieink. Mindez a harmadik
helyhez volt elég a GEAC-Ikarus és a
Honvéd mögött. Ezzel a versennyel
zárult a szabadtéri atlétikai idény.

TOBORZÓ
Az egyik legnagyobb hagyományok-

kal bíró sport a vívás, melyben mi,
magyarok a világ legjobbjai közé tar-
tozunk. Az NYVSC kard szakága most
toborzót hirdet gyerekeknek. Hogy
miért érdemes vívni? A vívás fejleszti
azokat a képességeket, amik elenged-
hetetlenül szükségesek az iskolai tanu-
lásban is. Játékos formában tanulnak
meg a gyerekek vívni és ezáltal tanulni
is. 7 éves kortól várják a jelentkezése-
ket szeptembertõl hétfõnként szemé-
lyesen 16.30–17.00 óra között a koráb-
bi Benczúr iskola tornatermében, a Kert
köz 6. alatt.

TIGERS-JÁTÉKOSOK
AMERIKÁBAN

Egy maroknyi nyíregyházi csoport kelt
útra nyár elején az Ohio állambeli Canton
felé. Mindannyian egykori vagy jelenlegi
amerikaifutball-játékosok. Meghívást kap-
tak a játék õshazájába, hogy néhány na-
pot profi edzõkkel tréningezzenek és meg-
nézzék, hogyan csinálják mindezt a világ
legjobbjai.

– Tóth Gáborral, Erdélyi Áronnal, Suller
Ádámmal, Panykó Patrikkal és dr. Szépe
Józseffel utaztam, és fantasztikus napokat
töltöttünk kint. Világhírû edzõvel dolgoz-
tunk, és különleges volt a fogadtatás. Ami-
kor megtudták, hogy Európából jöttünk, és
nem soccert (ahogy õk hívják az európai
focit), hanem az amerikai változatát
játsszuk, mindenki nagyon büszke volt,
ezzel együtt pedig segítõkész és kedves –
mesélte Hüse Csongor.

bonázó hatása. San Franciscóban a 49ers
stadionjában megnéztük a múzeumot is,
furcsa volt látni az NFL hõskorából szár-
mazó ereklyéket. A legnagyobb élmény
mégis a Grand Canyon volt, hihetetlen lát-
vány, napokat eltöltene ott az ember –
mondta Csongor.

Meg aztán ott volt Matuka. A Verdák
címû mese egyik fõhõse – Kipufogófürdõ-
ben – élõben is látható az egyik települé-
sen. Amerikában pontosan tudják milyen
a jó marketing, így aztán felújítottak néhány
benzinkutat, autót, melyek pontosan úgy
néznek ki, mint a rajzfilmben.

– Nagy hatással volt rám Amerika, sok-
szor eszembe jut, milyen lehet ott élni. Az
emberek nagyon közvetlenek voltak, a
sportolók pedig rengeteget edzenek. Azóta
ez nekem is új lendületet adott, korábban
egy-egy fárasztó nap után nem mindig volt
kedvem tréningekre menni. Most megvan
bennem a tûz, tudom, hogy érdemes annyit
dolgozni, mert lesz eredménye – mesélte a
Tigers játékosa.

Két eredménye máris van: Csongort
visszahívták Amerikába a jövõ évi táborba
is, valamint tagja lett a korosztályos válo-
gatottnak, mely a 2020-as VB-re készül.
Kezdetnek nem rossz!

A Zrínyi Ilona Gimnázium diákja 13 éve-
sen Panykó Patrikkal ment el az elsõ Nyír-
egyháza Tigers edzésre, és õk voltak a leg-
kisebbek. Mégis befogadták a felnõttek, se-
gítették õket, ezzel pedig végképp megfer-
tõzték az amerikai futball szeretetével. Ezt
tovább növelte az az amerikai túra, mely
az edzõtábort követte.

– A keletitõl átutaztunk a nyugati partig
kocsival, majd vissza. Hatalmas élmény
volt! Las Vegas élõben ugyanolyan, mint a
filmekben, tényleg van egy kábító, megba-

Hüse Csongort elbûvölte a Grand Canyon

Panykó Patrikkal (balra) Cantonban

SZURKOLÓI ANKÉT A RÖPISEKNÉL

Szeptember 28-án szurkolói ankétot tart a Fatum-Nyíregyháza. A nõi röplabdások
várják a drukkereket, akik megismerhetik a csapat új játékosait is. Elõtte, szeptember
21-22-én hazai környezetben rendez felkészülési tornát a klub a Continental Arénában.
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Bíró Józsefre, vagy ahogy táncos berkekben ismerték:
Jaffásra emlékeztek múlt héten pénteken délután a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. A város által Krúdy-díjjal
kitüntetett kétszeres aranysarkantyús táncmûvész, a Sza-
bolcs Néptáncegyüttes néhai mûvészeti vezetõje tavaly
nyáron távozott el az élõk sorából egy szabolcsi fellépés
után. Most könyv készült életérõl, pályafutásáról. 

A Jaffás – Bíró József koszorúi címû mûvet a koráb-
ban szintén Nyíregyházáról indult, közel negyvenköte-
tes, Váci-díjas Ladányi András írta, aki ugyan életében
mindössze egyszer látta a mûvészt, de szerinte így talán
objektívabb is a könyv.

– Ezek mélyinterjúk, hogy Jaffást úgy mutassam be,
ahogy volt kollégái, volt táncostársai, ismerõsei, barátai
elmondják. Sok oldalról közelítem meg Jaffást, s ezek
szubjektív vallomások, de ezekbõl egy objektív kép bon-
takozik ki – nyilatkozta Ladányi András szerzõ.

TÁNCSZOCIOGRÁFIA, FOTÓKKAL

Ezért is adta a kötet mûfajának a táncszociográfia jel-
zõt, ami határmezsgyén mozog: nem tudományos, de
nem is teljesen irodalmi mû, amit gazdagon illusztráltak
fotókkal. Trifonov Éva, Csutkai Csaba és Bolyán Sándor
képei is segítenek abban, hogy kibontakozzon egy élet-
mû, mely Nyíregyházáról indult, Budapesten profi kar-
rierrel folytatódott, majd itt ért véget, hiszen egy bõ év-

tizede Bíró József hazatért átadni tudását. A könyv ötle-
te – mely inkább késztetés volt – Ágoston Ildikóé, a Sza-
bolcs Néptánc Egyesület elnökéé volt, aki az életben és
a táncban is társa volt Jaffásnak. Azt mondja, õ volt az
utolsó, aki ismerte a megörökítésre méltó életmûvet, s
óriási megnyugvás számára a könyv elkészülte, mely-
ben sokan segítették.

A telt házas könyvbemutatót – melyen a szerzõ mel-
lett táncostársak és tisztelõi is megszólaltak – egy róla
készült fotókból álló kiállítás színesítette. A könyv mos-
tantól mindenki számára elérhetõ.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

INFORMATIKAI KÉPZÉS. 35 órás, térítésmentes, alapfokú
informatikai képzés 16–65 éves korosztály részére a Móricz
Zsigmond könyvtárban. IKER2 – szeptember 12–27-éig. Je-
lentkezni lehet a könyvtár olvasótermében.

IKERMONDÁK. Tamás Tímea Ikermondák. Gyerekmesék
felnõtteknek c. kötetének bemutatójára várják az érdeklõdõ-
ket szeptember 14-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárba. A könyvet bemutatják: Tamás Tímea, Szurcsik József
illusztrátor. Moderátor: Karádi Zsolt fõiskolai tanár.

NYÍREGYHÁZI CIMBORÁK KLUBJA találkozója szeptem-
ber 15-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Ve-
zeti: Tóthné Szomolya Ágnes.

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

REFORMÁTUS KÓRUSTALÁLKOZÓ. Szeptember 16-án
15.00 órakor veszi kezdetét a Kálvin téri református temp-
lomban a Nyírségi Református Egyházmegye Énekkari Talál-
kozója, melyen tizenegy kórus vesz majd részt. A következõ
gyülekezetek énekkara lesz jelen, hogy Istent dicsérje: Nyír-
egyháza város, Nyíregyháza-Sóstó, Nyíregyháza-Kertváros,
Rakamaz, Szakoly, Ramocsaháza, Nyírbátor, Nyírmeggyes,
Tiszalök, Tiszavasvári és Vaja.

ZENÉS ÁHÍTAT szeptember 16-án 18.00 órától a nyíregy-
házi evangélikus nagytemplomban. Közremûködik: Tokodi
Gábor lant- és barokk gitármûvész, Jäger Éva énekmûvész.
Mûsoron: válogatás 16-17. századi zeneszerzõk mûveibõl,
egyházi népénekekbõl és hangszeres szólókból. A belépés
díjtalan.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR legközelebb szeptember
17-én 10.00 órai kezdettel tartja összejövetelét a Nyírség
Könyvtár Alapítvány helyiségében (Ungvár stny. 5.). Ratkó
József halálának évfordulójára emlékezve meghallgatják
Abonyiné Antal Anna magyar–könyvtár szakos ny. tanárnõ-
nek – a költõ életét, munkásságát bemutató – elõadását.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Szeptember 18-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, éne-
kelj! 21-én 10.00: Kerekítõ.

KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. Szeptember 18-án 16.30-tól
a Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtárában (Sóstói út
31/B, „B” tanulmányi épület) folytatódik a Könyvtári teadél-
után címû programsorozat, melynek keretében Ikonográfiai
kalandozások a Felsõ-Tisza-vidék középkori templomaiban
címmel Sipos László PhD, docens, az ICOMOS Magyar Nem-
zeti Bizottságának tagja tart elõadást.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Jelenések könyve. Beveze-
tés a Jelenések könyvéhez – vetítéssel egybekötött elõadás
szeptember 18-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Elõadó: Bálint György.

ÕSZKÖSZÖNTÕ SZÖSZMÖTÖLÕ – kézmûves foglalko-
zás ovisoknak szeptember 19-én 10.00 órától az Alvégesi
Mûvelõdési Házban. Bejelentkezés, bõvebb információ: 42/
462-400.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK a gyulafehérvári román népgyû-
lés 1918. december 1-jén 26 magyar vármegye Romániához
csatolásáról szeptember 19-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Elõadó: dr. Takács Péter.

KAMASZ TERASZ – beszélgetés középiskolás írókkal, köl-
tõkkel szeptember 19-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Vezeti: Nagy Zsuka és Béres Tamás.

CSEPEREDÕ MESEKLUB szeptember 19-én 16.45-tõl a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Uray Melinda.

A MAGYAR NÓTA ÖRÖK – szeptember 19-én 18.00 órá-
tól a Városmajori Mûvelõdési Házban. Közremûködik: Nyíri
Szabó Sándor és Sipos Izolda nótaénekes, Botos Lajos prí-
más és Csernák Tibor zongorista.

TUDOMÁNYOS MÛHELYBESZÉLGETÉS szeptember 20-
án 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadók:
Galambos István történész, Simkó Csilla t. fõhadnagy, hely-
történész, Sávoly Tamás történész, Komiszár Dénes történész.
A helyszínen megismerhetõ Albert Ferenc közíró több törté-
nelemmel kapcsolatos könyve. A részvétel ingyenes, de elõ-

zetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni és érdeklõdni:
csilla.simko@gmail.com.

A BESSENYEI TÁRSASÁG 2018. második félévi program-
ját Wass Albert emlékmûsorral kezdi szeptember 20-án 16.30-
kor a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: dr. Süle Ilona.

ALZHEIMER VILÁGNAP. A világnap alkalmából a Nyír-
egyházi Szociális Gondozási Központ, illetve az Idõsekért és
Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány figyelemfelhívó vá-
rosi sétát szervez szeptember 21-én délután. A séta célja,
felhívni a demens betegeket otthonaikban gondozó család-
tagok figyelmét arra, hogy nincsenek egyedül, hogy kérhet-
nek segítséget, csatlakozhatnak segítõ csoportokhoz.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olvasó-
kör találkozója szeptember 21-én 16.00 órától a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Téma: „Messzi harangszó”. Emlékezés
Sipkay Barna József Attila-díjas íróra, újságíróra halálának 50.
évfordulója alkalmából. Felvezetõ elõadást tart: Buda Barnáné
ny. pedagógus. Vendég: Kopka János ny. fõszerkesztõ. Kör-
vezetõk: dr. Bihari Albertné, Csabai László.

LEHOZZUK ÖNNEK
A CSILLAGOKAT

Harmadik éve szervezi meg a Váci Mihály Kultu-
rális Központ a „Lehozzuk Önnek a csillagokat” címû
õsztõl tavaszig tartó színház- és koncertsorozatot,
melynek megjelent már az ajánlófüzete is.

– Az elõzõ két évad kedvezõ visszajelzései arra biz-
tattak bennünket, hogy továbbhaladjunk azon az úton,
amely eddig sikeresnek bizonyult. Az új évadban
megõriztük a mûfaji sokszínûséget. Kínálatunkban
lesznek vidám és komoly mondanivalóval bíró szín-
házi darabok, koncertek és az évet búcsúztató nagy-
szerû operett elõadás is – tájékoztatta szerkesztõsé-
günket Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális
Központ igazgatója.

EGYRE MAGASABB MÉRCE
– A szervezõk egyre magasabb mérce szerint válo-

gattak a kínálatból, sõt egyre szélesebb körben igye-
keznek kielégíteni a közönség érdeklõdését, tekintet-
tel az életkorra és a mûfaji változatosságra – fogalma-
zott dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza kulturális ügyekkel
foglalkozó alpolgármestere.

LEHOZZUK ÖNNEK A CSILLAGOKAT
IDEI SZÍNHÁZ- ÉS KONCERTAJÁNLÓJA

2018. október 5. 18.00: Csík zenekar koncert
2018. október 16. 19.00: Ray Cooney–John Chapman:
Ne most, drágám! – vígjáték két részben, Veres1 Szín-
ház
2018. október 20. 11.00 és 15.00: Halász Judit kon-
cert
2018. november: Michael Frayn: Függönyt fel! – víg-
játék három részben, Zenthe Ferenc Színház
2018. december 14. 18.00: Dolhai Attila–Janza Kata
adventi nagykoncert
2018. december 27. 18.00: Óévbúcsúztató Operett-
Musical Gála

Az elõadások helyszíne: Váci Mihály Kulturális Köz-
pont (Nyíregyháza, Szabadság tér 9.)

KÖNYVVEL EMLÉKEZTEK JAFFÁSRA
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MÚLTUNK FORRÁSAINAK ÕRZÕHELYE
Fondjegyzék, mutatók, iratfolyóméter, jelzet, iktató-

könyv... Csupa olyan szakkifejezés, amelyekkel kutatói
engedély birtokában minden érdeklõdõ szembesül, akit
a múlt megismerésének vágya a levéltárba hajt. E fogal-
mak értelmezésében a nótáriusok mai utódai, a lelkiis-
meretes levéltárosok segítenek eligazodni. Lelkiismere-
tesek, mert tudják, fontos iratok õrzõi õk. Évszázadok
titkai lapulnak raktáraik mélyén arra várva, hogy felfe-
dezzék õket. A megtalálás öröméhez nyújtanak segítsé-
get a kutatóknak, akik megszállott lapozgatások, bele-
olvasások után egy adatra, névre, évszámra rátalálnak,
s boldogok.

Ezért is lehetünk hálásak mindazoknak, akik számá-
ra fontos volt, hogy az egyik helyrõl a másikra vándorló
iratok ne kallódjanak el. Schemberger Ferenc, a leleszi
Szent Kereszt egyház esküdt lajstromozója 1767-tõl éle-
tébõl húsz esztendõt szentelt arra, hogy Szabolcs vár-
megye 200 év óta gyûlt jegyzõkönyveit és több mint
400 év iratait rendezze, mutatózza. A vármegye bízta
meg õt ezzel a fontos munkával, amit mintaszerûen el-
végzett. Az õ munkáját folytatta 1790-tõl a vármegye
állandó levéltárosa, majd 1837-tõl allevéltárosa.

Nyíregyháza megyeszékhellyé válását követõen az
iratok egy részét ideszállították, 1897-tõl a vármegye új
székházában kaptak helyet, a másik része Nagykállóban
maradt. Sajnos ez utóbbiak késõbb elpusztultak. A me-
gyeházák után, 1974-ben kapott elõször saját helyet a

megye levéltára: társbérletbe került a múzeummal a volt
pénzügyigazgatóság épületében. 1950-tõl a gyûjtõköre
szabolcsi iratok mellett már kiegészült a szatmári, bere-
gi, ungi, ugocsai és Kõvár vidéki anyagokkal.

A mai, teljesen önálló helyét 1999-ben foglalta el. Az
1848 elõtti, 17 iratfolyóméternyi anyaga, mint a város
legrégebbi iratai, bekerültek a Nyíregyházi Települési
Értéktárba. A levéltár ma már értékek közvetítõje is: nem-
zetközi levéltári napokat, konferenciákat, kötetbemuta-
tókat, beszélgetéseket, vetélkedõket, diákoknak
bemutatófoglalkozásokat szervez, a helyi kulturális élet
egyik alappillérévé vált.


