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JÖN A RALI

54 TIRPÁK FESZTIVÁL 6 KÖZLEKEDÉS

PILÓTAKÉPZÉS „50”

7
PUFFANCS.
A Tirpák Fesztiválon
idén tirpák almás-
fahéjas puffanccsal
kínálják meg a kiláto-
gatókat.

BRINGAVÁROS.
Újabb kerékpáros ren-
dezvény lesz városunk-
ban október 6-án. A
BringaVáros 7.1 elneve-
zés hét városrészt és a
belvárost jelöli.

TOVÁBBI SÓSTÓFEJLESZTÉS A SZEZON MEGHOSSZABBÍTÁSÁÉRT
 
Múlt heti lapszámunkban röviden megírtuk, hogy a nyári

szünet utáni elsõ közgyûlésen elhangzott bejelentés szerint
újabb pályázatot nyert a város. Dr. Kovács Ferenc polgár-
mester ismertetése alapján közel egymilliárd forintot kapunk
egy uniós program keretében sóstói beruházásokra, így a
fejlesztések tovább folytatódnak a Nemzeti Gyógyhelyen.

 
A pályázat címe: Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ integ-

rált termék- és szolgáltatásfejlesztése, mely még a két köz-
gyûlés közötti idõszakban, július 24-én részesült támoga-
tó döntésben. Ez alapján Nyíregyháza önkormányzata 992
millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert el. A
bõvebb tájékoztatást már Hagymási Gyulától, a  pályáza-
tok és projektmenedzsment referatúra vezetõjétõl kaptuk.

  TÖBB CÉLJA IS VAN

Erre a programra Nyíregyháza MJV Önkormányzata és
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. konzorciumot hozott
létre, a következõ célok elérése érdekében.

A jelenleg meglévõ fõ turisztikai attrakciók kiegészítése
önállóan is vonzerõként értelmezhetõ, innovatív kínálati
elemmel; a gyógyhely zöldterületeinek minõségi fejleszté-
se; a térségi kínálat elérhetõségének javítása, a környéki
vonzerõk bekapcsolása a helyi kínálati elemek csomagjá-
ba; a parkolási infrastruktúra fejlesztésével a fõ turisztikai
attrakciók elérhetõségének könnyebbé és hatékonyabbá
tétele; a helyi és regionális piac organikus termékeinek be-
mutatása, értékesítése, tematizált események szervezése.

KIEGÉSZÍTIK A KÍNÁLATOT

Azt várják a majdan megvalósuló projekttõl, hogy a fej-
lesztések közvetlen és közvetett hatásai révén az ideláto-
gatók több élménnyel gazdagodnak, kényelmesebbé vá-
lik a parkolás, fokozottabban integrálhatók és csomagban
is értékesíthetõk lesznek a térség turisztikai vonzerõi. Nö-
vekedhet a visszatérési ráta, összességében pedig nõ a
vendég- és látogatószám, és ezzel együtt a turizmusból
származó bevétel. A pályázat keretében megvalósítani

kívánt gyógyhelyfejlesztés célja a turisztikai szezon meg-
hosszabbítása. A tervezett fejlesztések kiegészítik a gyógy-
fürdõ meglévõ kínálatát, egész évben igénybe vehetõ, pi-
acképes szolgáltatások, attrakciók jönnek létre.

SZÖKÕKÚT, KÖLCSÖNZÕ, PARKOLÓ

A pályázat keretén belül konkrétan az alábbi fõ tevékeny-
ségek valósulnak meg. Szökõkútparkot alakítanak ki az
Aquarius Élményfürdõ elõtti parkban és a volt Szeréna laki
ingatlan déli részén hang- és fényeffektekkel, kapcsolódó
térrekonstrukcióval. Létrehoznak egy kerékpárkölcsönzõt és
szervizpontot, valamint kerékpárokat is beszereznek. Zárttá
teszik a csapadékvíz-csatornát, és parkolókat alakítanak ki
az állatpark és az élményfürdõ elõtti szakaszokon. Három
nyilvános WC-t telepítenek. Zöldfelület-rekonstrukció mel-
lett egyéb turisztikai célú épített/telepített kiegészítõ élmény-
elemek kialakítása is várható, s a gyerekek körében való-
színûleg hamar népszerû lesz az a megépülõ trambulin-
park, ami szintén a program része.  (Szerzõ: Tarczy Gyula)

BRINGÁRA FEL!

Bár a kép azt sugallja: bringával fel... Ez persze csak sok gyakorlás után ajánlható, de az, hogy amikor csak lehet, letegyük a kocsit és váltsunk két
kerékre, nemcsak az autómentes napon, melynek szerdai programján felvételünk is készült. (Nyíregyháza az idén is csatlakozott a rendezvény-
hez.) S ha már kerékpár: egyre több részlet tudható a Bringaváros 7.1 programról (6. oldal), mely két hét múlva lesz szombaton – mert ez egy
kerékpárosbarát település, ahol nemsokára kész a Sóstóhegyre vezetõ új szakasz is... S a kerekeknél maradva, bõvítjük az információkat a
rendhagyó, valóban gigantikus november eleji Nyíregyháza Rallyról is (5. oldal).

ÁTMENETI LEZÁRÁS A BOCSKAIN

A város néhány pontján még zajlanak az útfelújítások. A Stadion utcán (az elõre
nem látható problémák miatt) még dolgoznak és a Pazonyi úton is. A Bocskai utca,
Hunyadi utca és a 4. sz. fõút (Nagykörút) közötti szakaszán, az utca mindkét olda-
lán tilos lesz a parkolás szeptember 24-én, hétfõn, illetve szeptember 26-án, szer-
dán. A Bocskai utca ezen szakaszán szabálytalanul parkoló autókat, amennyiben
azok akadályozzák az aszfaltozási munkálatokat, elszállíthatják. Továbbá ebben
az idõszakban az útszakaszt teljesen lezárják, a Bocskai utca ezen szakaszán csak
a buszközlekedés lesz biztosítva rendõri irányítás mellett. Kérik az autósok türel-
mét és megértését!
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RENDÕR FÉKEZTE MEG
Szolgálaton kívül lévõ rendõr fékez-

te meg a lángokat, amelyek egy gép-
kocsi motorterébõl csaptak fel a bel-
városban. A jármûvet vezetõ hölgy a
megyei könyvtár elõtti parkolóba haj-
tott ki a forgalomból, miután észrevet-
te, hogy a motortérbõl füst szivárog.

MÚLTIDÉZÕ FOTÓKIÁLLÍTÁS
Ferenczi Imre múltidézõ fekete-fe-

hér fotóiból nyílt tárlat a Váci Mihály
Kulturális Központ tagintézményében,
a Városmajori Mûvelõdési Házban. A
kiállítás, melyet Erdélyi Tamás nyitott
meg, október 2-áig látható hétközna-
pokon 9 és 16 óra között.

PÁRIZS EGE ALATT
Párizs ege alatt címmel tartott nagy-

szabású koncertet a Váci Mihály Kul-
turális Központ fenntartása alatt mû-
ködõ Városmajori Mûvelõdési Házban
Orbán Bori és Pánczél Kristóf. A szent-
endrei vendégek francia sanzonokat,
filmzenei örökzöldeket adtak elõ.

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK
90. születésnapja alkalmából Fehér

Bélánét köszöntötte Andó Károly köz-
gyûlési képviselõ és Kissné Orosz Ani-
ta, a Szociális és Köznevelési Osztály
munkatársa. Margit néni bár egyedül él,
nem érzi magát magányosnak, hiszen a
családtagok nap mint nap felkeresik õt.

90. SZÜLETÉSNAP
90. születésnapja alkalmából kö-

szöntötte Láng Istvánt Mussó László
közgyûlési képviselõ és Simai Istvánné,
a Szociális és Köznevelési Osztály
munkatársa. István bácsi szabadidejét
szívesen tölti a természetben, szereti
a kertjét rendezgetni.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
Forgalmirend-változás a belváros-

ban! A Selyem utca és a Dózsa György
utca közötti, egyirányú utcába, a Bel-
sõ körútra csak az ott lakók hajthat-
nak be. Ezt most már tábla is jelzi, így
az arra közlekedõk figyelmesen vezes-
senek.

ROMA KI MIT TUD?
A roma kultúra jegyében tartottak ki

mit tud?-ot a Kölyökvárban. Több éve
rendezik meg ezt az eseményt, ahol
megyénk fiataljai megmutathatják te-
hetségüket. A verseny legjobbjai kép-
viselik majd megyénket az októberi,
országos Roma Ki Mit Tud?-on.

ÚJ REKORTÁN A VASVÁRIBAN
Pályázati forrásból energetikai korsze-

rûsítésen esett át a Vasvári Pál Gimnázi-
um. A felújítás azonban ezzel nem ért
véget, egy új rekortán burkolatú futópá-
lyával is bõvül az oktatási intézmény,
amelyet mindennapos testnevelésórá-
juk során is használhatnak a diákok.

HAMAROSAN KÉSZ A JÚLIA FÜRDÕ

Hamarosan végeznek a szakemberek a
Júlia Fürdõ felújításával. Energetikai kor-
szerûsítési munkálatok miatt június óta
zárva van a fürdõ, de a tervek szerint ezek-
kel október végére végeznek, így a nyitás
várhatóan november elején lesz.

1972-ben épült meg a Júlia Fürdõ a
Malom utcán, amely néhány éve, egy több
ütemben zajló rekonstrukció révén vált
multifunkcionális gyógyfürdõvé.

KOMPLETT FELÚJÍTÁS
A SZAUNÁBAN IS

A több mint 50 éves épületen korábban
is fejlesztettek, de idén pályázati forrásból
energetikai korszerûsítést is megvalósíta-

nak benne. A gyógyintézmény külseje már
új színben pompázik, viszont a munkafo-
lyamat közben több nem várt, rejtett hibát
is találtak, ezért is csúszik az intézmény
nyitása és csak november elejétõl vehetik
birtokba a fürdõzõk.

– Alapvetõen egy energetikai felújítást
tartalmazott az elnyert pályázat, de mivel
ilyen sokáig van zárva a fürdõ, egyéb mun-
kálatokat is elvégzünk az épületben. Új
burkolatot kap a 25 méteres medence,
süllyesztett lábmosót építünk be, és töb-
bek között megtörténik az épület belsõ fes-
tése is, nemcsak az ablakcseréknél érin-
tett részeken, valamint a szauna komplett
felújítása is megvalósul – tájékoztatta szer-
kesztõségünket dr. Podlovics Roland, a
Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója.

(Szerzõ: Horváth Kíra)

CSÚCSON A FOGÁSZATI RÖNTGEN
Helyszíni bejáráson mutatták be a szak-

emberek a néhány hónapja már üzemelõ
korszerû fogászati röntgengépet a Városi
Rendelõintézetben. A 26 millió forint ér-
tékû készüléket naponta átlagban 80 pá-
ciens veszi igénybe. Az új technológiához
korszerû beteghívó rendszer is tartozik,
mely talán már a jövõ év elején elõjegy-
zésre is lehetõséget ad.

– A fogászati röntgen a megfelelõ be-
utalóval érkezõ betegek számára térítés-
mentesen vehetõ igénybe, de aki magán-
orvoshoz jár, annak is lehetõsége van arra,
hogy panoráma röntgenfelvételt kérjen a
koponyáról, a fogsoráról (ezért már fizetni
kell). Ez az orvosi beavatkozást és a diag-
nózist is elõsegíti, megkönnyíti – hangsú-
lyozta Jászai Menyhért alpolgármester, aki
hozzátette, a röntgenkészüléket 26 millió
forintból vásárolták meg, teljes mértékben
önkormányzati forrásból.

Nagy számban nõ manapság a fogbe-
ültetések száma. Ezen beavatkozásokat,
illetve a bölcsességfogakkal vagy egyéb
mûtétekkel kapcsolatos szájsebészeti gyó-
gyítást is jelentõsen megkönnyíti a mo-
dern diagnosztika. A betegek a digitali-
zált technikának köszönhetõen pillanatok
alatt kézbe kapják a CD- vagy DVD-fel-

vételt, illetve az orvos kérésére e-mailben
a rendelõt is értesítik a röntgen vagy CT
eredményérõl.

TÉRÍTÉSMENTESEN VEHETÕ
IGÉNYBE

A fogászati röntgenben a szolgáltatáso-
kat térítésmentesen azok a Nyíregyházán
állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendel-
kezõk, illetve azok a Nyíregyházán alap-
vagy középfokú oktatási intézményben ta-
nulók vehetik igénybe, akik a  NEAK-kal
szerzõdött fogorvostól beutalót kaptak, és
a beutaló tartalmazza a beutaló orvos azo-
nosítására szolgáló alábbi adatokat: érvé-
nyes NEAK beutalási kód, orvosi bélyegzõ.
A nem nyíregyházi lakosok számára a térí-
tésmentes fogászati röntgen igénybevételére
a  Jósa András Oktatókórházban  van lehe-
tõség. A magán fogorvosok által kért vizs-
gálatokat, illetve a nem nyíregyházi lako-
sok számára készített felvételeket csak té-
rítési díj ellenében készítik el.

Jászai Menyhért alpolgármesternek Tisza
Tímea koordinációs vezetõ mutatta be a

már üzemelõ fogászati röntgengépet

A szakellátás a Szent István utca
14. szám alatt (földszint 5. szoba), a
Városi Rendelõintézetben érhetõ el
hétfõn, kedden és szerdán 8–14 órá-
ig, csütörtökön ezen túl van egy dél-
utáni rendelés is 15–17 óráig, pénte-
ken pedig 8–12-ig fogadja a betege-
ket a fogászati röntgen. Telefon: 06-
20/547-3010.
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ÚJABB 10 UTCÁBAN VAN SZENNYVÍZELVEZETÉS
A Szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés Nyíregyházán

elnevezésû projekt keretében a város újabb 10 utcájában
oldódott meg a szennyvízelvezetés. A megvalósításra az
önkormányzat közel 120 millió forintos támogatást nyert.
Nyírszõlõsön, a Csabagyöngye utcában dr. Kovács Ferenc
polgármester is megtekintette a beruházást.

A Területi Infrastrukturális Fejlesztések keretében pályá-
zatot nyert projekt közvetlen célja a nyíregyházi szenny-
vízcsatorna-hálózat fejlesztése révén a felszíni vizek
szennyezésének csökkentése, a vízminõség javítása, a ta-
lajszennyezés csökkentése. A szennyvízcsatornázás hiá-
nyában a keletkezõ szennyvíz jelentõs része a talajba ke-
rül, ahol az elszikkad, elszivárog. Ennek környezetvédel-
mi és közegészségügyi veszélyei is vannak. Az elmúlt évek-
ben az érintett utcákban sok ingatlan beépült. A fejlesz-
tésnek köszönhetõen a környezet terhelése csökken, nõ a
vízbázisvédelem, ezáltal javul az életminõség.

KÖZEL 120 MILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁS
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, 118 millió

forintot nyertek, amelybõl újabb 10 utca szennyvízelve-

zetését tudták kiépíteni, a Nyírségvíz Zrt. volt a kivitele-
zõ. A pályázathoz már megvolt a vízjogi engedély és a
tervdokumentáció, így tavaly november végén kezdték a
beruházást és a napokban a mûszaki átadás-átvétel is be-
fejezõdött.

A sajtótájékoztatón Jászai Menyhért alpolgármester,
Nyírszõlõs önkormányzati képviselõje hangsúlyozta, a
2012. és 2014. között végrehajtott szennyvízprogram so-
rán a településrész közel egyharmadát sikerült bekapcsolni
a rendszerre. Még jelentõs lemaradásban vannak, de min-
den évben fejlesztenek. Most Nyírszõlõs két utcájára, a
Vasút és a Csabagyöngye utcákra a projekt forrásainak
negyedét fordították.

1585 MÉTER GERINCVEZETÉK, 135 BEKÖTÉS
A beruházás összesen 10 utcában valósult meg, Oroson

a Szamóca és a Mezsgye utcában, a Felhõ és a Naspolya
közben, Borbányán a Nárcisz és a Zsálya utcában, a Kert-
városban a Bottyán János utcában, Kistelekiszõlõben a
Kocsis utcában, valamint Nyírszõlõsön a Vasút és a Csa-
bagyöngye utcában.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

– A munkák során széles közúti és gyalogosátjáró épül,
120 méter hosszban, valamint a kollégák felújítják a csat-
lakozó útburkolatokat is, így az arra közlekedõk hama-
rosan biztonságosabb és zökkenõmentesebb áthaladást
tapasztalhatnak – a felújításnak ez lesz többek között az
egyik gyakorlati haszna – tájékoztatta szerkesztõségün-
ket Urbán Attila, a MÁV szóvivõ-helyettese.

A MEGSZOKOTTNÁL HOSSZABB MENETIDÕ

A fejlesztés miatt a közúti forgalom a vasúti átjáró
mellett kialakított ideiglenes átjárón haladhat. Sebes-
ségkorlátozás és félpályás útlezárás mellett, váltako-
zó irányban közlekedhetnek a jármûvek. Éppen ezért
a megszokottnál hosszabb menetidõre kell készülni,
aki teheti, válasszon alternatív útvonalat.

(Szerzõ: Dér Vivien)

ÁTÉPÍTIK AZ ÁTJÁRÓT
EGYELÕRE SEBESSÉGKORLÁTOZÁS ÉS

FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁS VAN ÉRVÉNYBEN

A MÁV Zrt. a magyarországi közforgalmú vasúti pá-
lyahálózat nagy részének üzemeltetõjeként mintegy
7000 kilométernyi vaspálya és az ahhoz kapcsolódó
infrastruktúra mûködtetésérõl gondoskodik. Most Nyír-
egyházán, a Simai úton is fejlesztenek – átépítik a vas-
úti átjárót. Sebességkorlátozásra és félpályás útlezá-
rásra is számíthatnak az arra közlekedõk.

Dr. Kovács Ferenc és Jászai Menyhért

KOMPLEXEN ÚJÍTJÁK FEL A TISZAVASVÁRI ÚTI FELÜLJÁRÓT
A MAGYAR KÖZÚT JELZÉSE SZERINT ADDIG IS BIZTONSÁGOS A KÖZLEKEDÉS

Rendre érkeznek a kérdések a Tiszavasvári úti felül-
járó kapcsán szerkesztõségünkbe. Mikor újítják fel? Med-
dig lesz sávszûkítés? Egyáltalán: miért volt erre szük-
ség? A témában megkerestük a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-t, melynek Kommunikációs Osztálya készséggel vá-
laszolt felvetéseinkre. Tudvalévõ ugyanis, hogy ez a sza-
kasz, a 36-os fõút részeként nem önkormányzati keze-
lésben van.

Tájékoztatásuk szerint a 36-os számú fõút Nyíregyhá-
za–Záhony vasútvonal feletti híd legutóbbi, a jogszabályi
elõírások szerint még 2017-ben elrendelt fõ- és célvizsgá-
lata alapján készült részletes szakértõi dokumentáció sze-
rint a mûtárgy teljes körû felújításra szorul. A munkálatok
elkezdéséig forgalomkorlátozásra van szükség, azonban
a  forgalom 2x2 szûkített sávon továbbra is haladhat. A
szakemberek a korlátozás tervezésekor figyelembe vették
a helyi adottságokat, a közlekedõk érdekeit és a forga-
lomnagyságot.

HASZNÁLHATÓ SZÉLESSÉG

A hídszerkezet felújításáig a belsõ forgalmi sávok szé-
lessége 3,5 méterrõl 2,75 méterre, míg a külsõ forgalmi
sávok szélessége 3,5 méterrõl 3 méterre változik. A kes-
kenyebb forgalmi sávok alkalmazása Nyugat-Európában
bevett és Magyarországon sem ismeretlen gyakorlat, az
ország egyik legforgalmasabb fõútján, a 11-es fõút szent-
endrei átkelési szakaszán vagy például az M0 déli szekto-
rának felújítása mellett is ilyen széles sávokon haladhat-
nak a közlekedõk. A tartószerkezet belsõ részei megfele-
lõ állapotban vannak, így a bevezetett korlátozásokkal
együtt a híd biztonságosan használható.

TELJES KÖRÛEN, TALÁN 2019-RE

Amennyiben a beruházás forrásai is biztosítottá válnak
a központi költségvetési vagy európai uniós forrásokból,
úgy a felújítási munka is elkezdõdhet. A felújítás során
teljesen megújul a szerkezet, a pályalemez, a burkolat és
a szigetelés. A csatlakozó útszakaszok távlati terveivel
összhangban szélesítés is szükséges azért, hogy a gyalo-
gosok és kerékpárosok is biztonságosan használhassák
majd a hidat. A projekt elõkészítése kapcsán a tervezési
versenyeztetési dokumentáció összeállítása folyamatban
van. Ezt követõen a végleges és átfogó kiviteli terv elké-
szítése, az építési engedély megszerzése 2019 tavaszára
várható, aztán indulhat el a kivitelezõ kiválasztását célzó
közbeszerzési eljárás, a tényleges munkák optimális eset-
ben így jövõ nyár elõtt indulhatnak el és 2019 õszén feje-
zõdhetnek be.

FOLYAMATOSAN FIGYELIK

A komplex felújítási munkák elvégzéséig a közlekedõk
türelmét és megértését kérjük, társaságunk azon dolgo-

zik, hogy a szükséges beruházást a lehetõ leghamarabb
elvégezhessük, addig is a szakembereink kiemelt figye-
lemmel kísérik annak állapotát, melyrõl naprakész infor-
mációkkal rendelkezünk, így a szükséges üzemeltetési és
karbantartási munkákat haladéktalanul elvégezzük a fe-
lüljárón a felújítási munkák megkezdéséig, hogy a közle-
kedõk a felüljárót 2x2 sávon, biztonságosan használhas-
sák – írta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs
Osztálya.

Az önkormányzat pedig mindent megtesz azért,
hogy a felüljáró mindkét oldalán gördülékenyebb
lehessen a forgalom. Ennek egyik része már meg-
valósult, tavaly év vége óta gyorsabb és biztonsá-
gosabb lett a forgalom a Mezõ–Bethlen utcai ke-
resztezõdésben az átépítéssel. A kertvárosi oldalon
is átalakítják várhatóan szintén jövõre a csomópon-
tot, a biztonsági szempontokat alapvetõen figyelem-
be véve.

A Mezõ utcai csomópont áteresztõképessége nõtt a felújítás következtében



TIRPÁK FESZTIVÁL

2018. SZEPTEMBER 21.4

TIRPÁK FESZTIVÁL: 2500 PUFFANCS KÉSZÜL A VÁROSLAKÓKNAK
Több mint tizenkétezer adag étel készül a hétvégén,

Nyíregyházán, ahol immár hatodik alkalommal tartják
meg a város legnagyobb gasztronómiai rendezvényét, a
Tirpák Fesztivált, melyen – a hagyományokhoz híven – a
tavalyi szilváslepény után, idén tirpák almás-fahéjas puf-
fanccsal kínálják meg a kilátogatókat.

Az augusztus a kultúráról, a szeptember pedig már a
gasztronómiáról szól Nyíregyházán. A VIDOR Fesztivál
tömegeket megmozgató programjai után szeptember 22-
én, szombaton és 23-án, vasárnap a Tirpák Fesztiválnak
ad majd otthont a Kossuth tér, ahol egymást fogják érni a
fakanalak, no meg a bográcsok. A „szakma” és az amatõr
fõzõcsapatok is remekelnek, hogy a kilátogató vendégek
több tucat étel közül válogathassanak. Takács Zoltán, a
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi,Vendéglá-
tóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépisko-
lája és Kollégiuma szakmai igazgató-helyettesének ötlete
volt, hogy ebben az évben egy mini tirpák fesztivált is
rendezzenek, ahol a város óvodásai játékos formában is-
merkedhetnek meg a tirpák népszokásokkal és szakmák-
kal. Egy interaktív foglalkozás részeként köleskását készí-
tenek majd el. Mindehhez pénteken délelõtt ad helyet a
város Kossuth tere, 10 órai kezdettel.

JÖN A LENGYEL ZSUREK IS
– A testvértelepülési kapcsolatok is erõsödnek majd a

rendezvényen, ugyanis Nyíregyháza testvérvárosainak de-
legációi szintén képviseltetik magukat a fesztiválon, akik
hagyományos népi ételeikkel is megismertetik majd a nagy-
érdemût. Szatmárnémetibõl, Eperjesrõl, Bielsko-Bialából

és Ivano-Frankivszkból ugyancsak érkeznek fõzõcsapatok
a fesztiválra. Meg lehet majd kóstolni a hagyományos len-
gyel zsureket, de jön az az ukrán Jurij is, aki tavaly nagy
sikert aratott a kárpátaljai ételeivel – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket dr. Ulrich Attila alpolgármester.

A hétvégi Tirpák Fesztiválon meg lehet ízlelni majd – a
Kossuth tér több pontján is beszerezhetõ – kóstolójegy el-
lenében a tengeridarával töltött káposztát, a hagymás ro-
pogós csülköt, a strudlit és többek között a sztrapacskát,

a kenyérlángos után most egy tirpák édességgel mutatják
be szakértelmüket: 2500 tirpák almás-fahéjas puffanccsal
lepik meg a városlakókat.

IGAZI KURIÓZUM LESZ AZ INGYENSÜTI

Kollonay István, Német László és Strankula Katalin mes-
tercukrászok irányításával 3 nap alatt közel 60 cukrászta-
nuló segítségével készítik el a nyíregyházi városlakók ven-
déglátására szánt édességet, amihez 750 tojást, 20 kg lisz-
tet, 20 kg vaníliakrémet, 50 kg almát, 20 kg diót használ-
nak fel. Ez a sütemény ilyen formában még soha, sehol
nem jelent meg, kifejezetten a Tirpák Fesztiválra dolgoz-
ták ki és komponálják meg a sipkaysok.

– A puffancs tésztája hasonlít a képviselõfánkéhoz. A
különlegességét az adja, hogy belülrõl üreges. Mérete
egyébként a pingponglabdáétól nagyobb, a teniszlabdáé-
tól viszont kisebb. Ezekbe szúrjuk bele alulról a töltelé-
ket, ami majd így kifeszíti a lágy, üreges részt. Maga a
krém a „szabolcsi aranykrém” nevet viseli, ami kukorica-
lisztbõl, búzalisztbõl, tejbõl, tojássárgából, vajból, reszelt
almából, vaníliából és fahéjból áll össze. A puffancsokat
betöltés után mézes cukorszirupba forgatjuk majd bele,
illetve pörkölt darált dióval hempergetjük meg – tudtuk
meg Kollonay István cukrászmestertõl.

A tirpák almás-fahéjas puffancsokból 2500 darabot
készítenek el. Az édességet szeptember 23-án, vasár-
nap 11.30-tól kóstolhatják majd meg az érdeklõdõk a
Kossuth téren.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

de ajándék is várja a kilátogatókat. A Nyíregyházi SZC
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenfor-
galmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiu-
ma diákjai a Nyíregyháza Város tortája, a szilváslepény és

(Fotó: archív)
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ÕRÜLETES VERSENY HÁZIGAZDÁJA LESZ NYÍREGYHÁZA
JÖN AZ I. NYÍREGYHÁZA RALLY, A BELVÁROSBA (IS) ÉRKEZIK A 150 RALIAUTÓ

A rali különleges világa várhatóan mindenkit magá-
val ragad majd az idei esztendõben Nyíregyházán. Iz-
galmas és látványos versennyel novemberben érkezik
az I. Nyíregyháza Rally. A nézõk és a drukkerek test-
közelbõl megcsodálhatják majd a 150 versenyautót, a
Tokaji úti vásártéren lesz a szervizpark, a Kossuth té-
ren a rajt és a cél, és egy gyorsasági szakasznak is – a
belvárosi utakat fogja érinteni – helyet ad majd a vá-
ros.

Számos izgalmas és látványos pillanatot ígér novem-
ber 9. és 11. között az országos ralibajnokság
zárófutama, az I. Nyíregyháza Rally. Bár a verseny iga-
zi kuriózum lesz a város életében, hiszen most rende-
zik meg elõször, de a sportnak itt is van már múltja.
Egykoron ugyanis õrületesen népszerû és sikeres volt a
Cordatic, a Taurus, késõbb a Nyírség néven futó
raliverseny, ekkor volt a legendás Ferjáncz Attila, dr.

Tandari János kettõs fénykora is. Az I. Nyíregyháza Rally-
val most a Zemplén Rallyk hangulatát szeretnék vissza-
hozni, amit 2001-ben szerveztek meg elõször, zömé-
ben aszfaltos utakon. Azonban valami oknál fogva fo-
lyamatosan nem volt része a bajnoki sorozatnak, hol
volt, hol nem volt. Most azonban Nyíregyházában si-
került megtalálni azt a várost, amely méltó házigazdája
tud lenni egy ilyen versenynek.

NYÍREGYHÁZA A VERSENY KÖZPONTJA

A gyorsaságik a zempléni hegyek között és a tokaji
borvidéken lesznek, a verseny központja pedig a sza-
bolcsi megyeszékhelyen, ugyanis minden ilyen jellegû
versenyhez szükség van egy úgynevezett Host City-re,

vagyis vendéglátó városra, amelyhez kötõdni fog az
egész rendezvény. Ebben az esetben pedig Nyíregyhá-
zára esett a választás – tájékoztatta szerkesztõségünket
Õry Tamás, a rendezvény társrendezõje, aki hangsúlyoz-
ta, itt jelölik ki november 7-ére, péntekre az elsõ gyor-
sasági szakaszt is.

SZURKOLÓI PONTOK IS LESZNEK

– Szeretnénk a verseny során, az egyes gyorsasági sza-
kaszokon úgynevezett szurkolói pontokat is kialakítani,
ahonnan a legjobban lehet majd nézni a rendezvényt.
Arról, hogy ezek pontosan hol lesznek, mindenkit idõben
fogunk tájékoztatni az I. Nyíregyháza Rally mûsorfüzeté-

ben, illetve az esemény weboldalán is. Számunkra az a
legfontosabb, hogy a versenyzõk és a nézõk jól érezzék
magukat, Nyíregyháza jó házigazda legyen, és a környék-
beli lakóknak is tudjunk nyújtani egy plusz szórakozási
lehetõséget. A raliverseny és a turizmus mindig is össze-
kapcsolódott. Éppen ezért be akarjuk mutatni a szabolcsi
megyeszékhelyet, Zemplént, Tokajt, hiszen ezek nagyon
szép helyek, ide érdemes visszajönni.

AKÁR EURÓPA-BAJNOKI FUTAM IS LEHET

– Kormánygarancia van arra, hogy 2019-tõl öt évig
Európa-bajnoki futamokat rendezhessünk, amire ha-
zánkban még nem volt példa. Ehhez komoly elõírá-
sokat kell teljesíteni, ezért a novemberi elsõ találko-
zónk már Európa-bajnoki színvonalú és úgynevezett
kandidáló lesz. A nemzetközi szövetség illetékesei
mindent árgus szemekkel fognak figyelni sportszak-
mai és egyéb szempontokból. Ha a nemzetközi meg-
figyelõk és a nemzetközi autó-motorsport szövetség
elégedett lesz a versennyel, akkor bekerülhetünk a jövõ
évi versenynaptárba és jövõ évtõl itt Európa-bajnoki
futam valósulhatna meg. Akkor pedig ezek a verse-
nyek már az Eurosport mûsorára kerülnének, ennek
jelentõségét aligha kell méltatni. Nemcsak a verseny,
hanem Nyíregyháza és a régió is bemutatkozhatna.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A BELVÁROSI UTAKAT FOGJA ÉRINTENI

– A városvezetéssel és az összes hatósággal együtt-
mûködve, közösen egyeztetve próbáltunk kijelölni egy
olyan útvonalat, ami a belvárosi utakat fogja érinteni.
Ez nyilvánvalóan egy idõre lezárásokat fog eredmé-
nyezni, viszont abban bízunk, hogy olyan élményt
nyújt majd, ami feledteti a városlakókkal az ezzel járó
kellemetlenségeket. Amíg azonban nem jelenik meg
a versenykiírás – egy hónappal a verseny elõtt fog meg-
történni –, minden útvonal titkos, pont azért, hogy senki
ne tudjon jogosulatlan elõnyhöz jutni. Annyi azon-
ban már most nyilvános, hogy a városban öt és tíz
kilométer közötti távot kell majd teljesíteni.

A belvárosi gyorsasági szakasz mellett, a Kossuth téren
lesz a verseny hivatalos rajtja és célja, tehát ott fognak
áthajtani a céldobogón a versenyautók. A raliverseny köz-
ponti területe, vagyis a szervizpark pedig a Tokaji úti vá-
sártéren – KGST piac – kap majd helyet. Minden reggel
onnan indulnak el a versenyautók a gyorsaságikra, és oda
fognak visszatérni este – esetenként akár még napközben
is, hiszen egy-egy úgynevezett kör után a versenyzõknek
lehetõségük lesz arra, hogy a szervizparkba visszatérje-
nek, a szerelõk átnézzék az autójukat, és kisebb javításo-
kat megtegyenek.

IZGALMAS PROGRAMOK A NÉZÕKNEK

– A szervizparkban is szeretnénk vendégül látni az ér-
deklõdõket. Olyan programokat is megvalósítunk majd,
ami a családoknak, szurkolóknak izgalmas lesz, de szin-
tén ott találkozhatnak a versenyzõkkel is, beszélgethet-
nek velük, autogramot kérhetnek, fotózkodhatnak, vagy
megnézhetik a versenyautókat közelrõl.
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ÚJABB KERÉKPÁROS RENDEZVÉNY: JÖN A BRINGAVÁROS 7.1
Újabb kerékpáros rendezvény lesz városunkban októ-

ber 6-án. A BringaVáros 7.1 elnevezés hét városrészt és a
belvárost jelöli. A résztvevõknek regisztrációs bringapon-
tokat kell majd felkeresniük biciklivel, többek között Bor-
bányán, a Kertvárosban és Oroson. Minél több pecsétet
gyûjt valaki, annál értékesebb ajándékot kaphat majd a
Kossuth téri pontbeváltó helyszínen.

– Évek óta helyet kapnak olyan rendezvények a város-
ban, amelyek a kerékpáros sportokat, a kerékpározást erõ-
sítik és azt népszerûsítik. Ebben az évben is volt már több
sikeres rendezvényünk és máris itt van a következõ, ezút-
tal október 6-án. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy
nemcsak a Kossuth téren vagy Sóstón van „élet”, hanem
a külterületeken is, éppen ezért 7 külsõ helyszínen lesz-

nek majd bringapontok. Itt pedig kisebb-nagyobb progra-
mokkal várják majd a kerekezõket a különbözõ civil szer-
vezetek – hangsúlyozta dr. Ulrich Attila alpolgármester.

ÉRTÉKES AJÁNDÉKOK TALÁLNAK GAZDÁRA
A BringaVáros 7.1 társszervezõje a BringaSziget. A cég

képviseletében Juhász Miklós a rendezvényrõl szóló tájé-
koztatón elmondta, október 6-án Borbányán, a Jósaváros-
ban, a Kertvárosban, Nyírszõlõsön, Oroson, Örökösföldön,
Sóstófürdõn, valamint a belvárosban lesznek színes, sza-
badidõs és bringás programok. A 7 + 1 bringaponton túl
további 5 szponzori helyszínen lehet majd pecséteket gyûj-
teni. Minél több pecsétet gyûjt valaki, annál értékesebb
ajándékot kaphat a Kossuth téri pontbeváltó helyszínen.
A fõdíj egy kerékpár.

– Összesen nyolc darab görgõs kerékpárt fogunk kihe-
lyezni – nyilvánvalóan a hét városrészre egyet-egyet és a
Kossuth térre is egyet. Így jön össze a nyolc darab. A lé-
nyeg, hogy minden egyes kerékpárba minimum 60 km-t
kell betekernie a résztvevõknek. Ez a 60 km a nyíregyházi
kerékpárút-hálózat hosszát jelzi. A 60 km-nél azonban
nem célszerû majd megállni, mindenféleképpen többet
kell beletekerni, hiszen a városrészek között is lesz egy
verseny. A legtöbbet tekerõ városrész egy vándorserleget
kap ajándékba.

AZ EGÉSZ VÁROST MEGMOZGATJA
A tájékoztatón elhangzott, ismét egy olyan rendezvényt

hívnak életre, amely az egész várost megmozgatja majd.
– Nyíregyháza ma már egyértelmûen sportos város –

hangsúlyozta Kósa Árpád kabinetvezetõ. – Összegyûjtöt-
tem, hogy egy évben szabadidõs megmozdulásokon há-

nyan vesznek részt – mindenhol legalább az egészség-
ügyi mérések miatt is vannak körülbelüli adatok. Azt le-
het elmondani, hogy Nyíregyházán ilyenfajta rendezvé-
nyen mintegy 20 ezer ember vesz részt. Ez azt jelenti,

hogy minden hatodik nyíregyházi. Azt hiszem, hogy erre
közösen lehetünk büszkék és ehhez tehet még egy lépést
vagy még egy tekerést a BringaVáros 7.1 – ez lesz az elsõ
alkalom, de mivel vándorserleget is kiosztanak, ebbõl arra
következtethetünk, lehet folytatás.

FELLÉP A KÁLLAY-SAUNDERS BAND

A bringázós pontgyûjtések után mindenkit várnak a
belvárosba. A Kossuth téren ugyanis családi és gyermek-
programok, sportági bemutatók is lesznek, 18 órától pe-
dig a Kállay-Saunders Band ad élõ koncertet. Részletes
programok a rendezvény plakátján olvashatóak.

(Szerzõ: Dér Vivien)
Kósa Árpád kabinetvezetõ, dr. Ulrich Attila alpolgármester
és Juhász Miklós társszervezõ a szerdai sajtótájékoztatón

ÁTADTÁK A KRESZ-TANPÁLYÁT

A térvilágítási hálózat rekonstrukciójá-
val befejezõdött az önkormányzati forrás-
ból 2015-tõl folyamatosan fejlesztett és bõ-
vített Krúdy Gyula utcai sportpálya, vala-
mint ugyanott a Nyíregyházi Rendõrkapi-
tányság szakmai koordinálásával egy
KRESZ-tanpálya kialakítása. A Zelk Zoltán
Általános Iskola tanulói kerékpáros közle-
kedési versennyel avatták fel az új pályát.

A városüzemeltetõ társaság 2015-ben
kezdte el a Krúdy Gyula utcai sportpálya
felújítását, mely során helyreállították a te-
rületet, kicserélték a labdafogó hálót, újjá-
építették a futópályát, amely vörös salakos
borítást kapott. 2016-ban 11 szabadtéri
kondieszközt állítottak fel, melyek közül
három a gyermekek, nyolc a felnõttek szá-
mára biztosít sportolási lehetõséget. A
kondipark kialakítása nettó 6 millió forint-
ba került. 2017-ben felújították a területen
található 968 négyzetméteres pálya aszfalt-
burkolatát. Az oktatási intézmények, vala-
mint a Ferenc körúti kerékpárút közelsége
okán pedig egy KRESZ-tanpályát alakítot-
tak ki a területen. A fejlesztés nettó 4,6
millió forintba került.

LE AKARJÁK NULLÁZNI
A BALESETEK SZÁMÁT

– Fontos a biztonságos kerékpározás se-
gítése, hiszen az elmúlt nyolc évben na-
gyon sok új kerékpárút épült, többen bi-
cikliznek, de a balesetek számát szeretnénk
a nullához közelíteni – hangsúlyozta dr.
Kovács Ferenc polgármester. A KRESZ-tan-
pálya átadásán részt vett Jeszenszki And-
rás önkormányzati képviselõ, aki egy ko-
rábbi közgyûlésen indítványozta a pálya lé-
tesítését és a térvilágítás korszerûsítését.

RENDÕRI SEGÍTSÉGGEL

A tanpálya a Nyíregyházi Rendõrkapi-
tányság szakmai koordinálásával létesült.
Dr. Illés László kapitányságvezetõ kiemel-
te, ez a város egyik legfrekventáltabb terü-
lete, ahol több iskola is van, tehát sok gye-
rek megfordul a környéken. Ezért is építet-
ték meg a tanpályát, hiszen a fiatalok köz-
lekedésbiztonsági nevelését helyben
könnyebben megoldhatják, akár iskolai ke-
retek között, rendõri segítséggel, vagy au-
todidakta módon is.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A gyerekek már birtokba is vették
az új tanpályát

Múlt héten adták át a pályát ünnepélyes
keretek között
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50 éves a pilótaképzés Nyíregyházán. Ennek apropó-
ján a Nyíregyházi Egyetem és a Tréner Kft. jubileumi
találkozót és nosztalgialátogatást rendezett a repülõté-
ren, az 50-es számot Veres Zoltán mûrepülõ világbaj-
nok rajzolta az égre. Ezt követõen a képzés múltjának
legfontosabb eseményeit konferencián idézték fel az
egyetemen.

Ötven éve, 1968-ban kezdõdött Nyíregyházán a hiva-
tásos repülõgép-vezetõk képzése, tartalma folyamatosan
igazodott a piaci igényekhez. A ’80-as évek végéig elsõ-
sorban mezõgazdasági pilótákat, utána 2004-ig kereske-
delmi pilótákat, azóta pedig közforgalmi pilótákat képez-
nek. Az elmúlt fél évtized alatt 633 fõ, közülük 610 pilóta
szerzett felsõfokú repülõs végzettséget.

NÉPSZERÛBB AZ 50 ÉVES PILÓTAKÉPZÉS

NEMZETKÖZILEG IS ELISMERT

Dr. Kovács Zoltán általános rektorhelyettes hangsú-
lyozta, nagyon büszkék erre a szakra, hiszen nemzetkö-
zileg is elismert, a pilóták számos országban dolgoznak,
öregbítik az egyetem hírnevét. Terveik szerint bõvítik a
képzési portfóliót, diplomások számára is meghirdetik,
akik másfél év alatt juthatnak majd pilóta végzettséghez.
A jubileumi program a nyíregyházi repülõtéren egy nosz-
talgialátogatással kezdõdött, amelyen a végzett évfolya-
mok közül legnagyobb létszámmal a képzésben jelen-
leg bennlévõ hallgatók és a már nyugdíjas pilóták vettek
részt. Az 1986-ban szintén Nyíregyházán végzett Veres
Zoltán mûrepülõ világbajnok, Wizz Air oktató kapitány

is eljött a találkozóra. Szokásához híven mûrepülõ be-
mutatót is tartott, melynek során egy 50-es számot is fel-
rajzolt az égre.

VÁR A WIZZ AIR

A találkozón elsõsorban a Nyíregyházán végzett hall-
gatókkal képviseltette magát a Légügyi Hivatal, a Wizz
Air, a Ryanair és a Travel Service légitársaságok, a katonai
repülés, a kisgépes és
mezõgazdasági repülés,
valamint a karbantartó
szervezetek is. A házi-
gazda természetesen a
Tréner Kft. volt. Horváth
Péter ügyvezetõ öröm-
mel újságolta, hogy idén
kezdték a legtöbb, 41
hallgatóval a képzést.
Emellett õsszel beisko-
láznak még 17 román
hallgatót, a 19 lengyel
hallgató pedig a Wizz
Air Kadét Programban
tanul, de jelenleg 20 fõ
feletti a létszám az egye-
tem évfolyamában is, akiket a Wizz Air szintén szeretettel
vár. A jubileumi találkozó az egyetemen folytatódott, ahol
konferencián idézték fel a képzés múltjának legfontosabb
eseményeit.                                   (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Veres Zoltán karrierje is Nyíregyházáról indult

A fél évszázaddal ezelõtti elsõ végzõsök és a jelenlegi
elsõs hallgatók szimbolikus kézfogása a konferencián

Horváth Péter, aTréner Kft.
ügyvezetõje dr. Kovács Zoltán
rektorhelyettestõl vette át az

elismerést
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HIRDETÉS

JAVÁBAN ZAJLIK A CÍMEK FELÜLVIZSGÁLATA
FOLYTATÓDIK A CÍMFELÜLVIZSGÁLATI HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE FELSÕPÁZSITTAL

XV. RÉSZ
Nyíregyháza, Árnika utca

Ssz. hrsz. cím
1. 0392/216 Árnika utca 1.
2. 0392/278 Árnika utca 2.
3. 0392/217 Árnika utca 3.
4. 0392/206 Árnika utca 4.
5. 0392/187 Árnika utca 5.
6. 0392/179 Árnika utca 6.
7. 0392/188 Árnika utca 7.
8. 0392/180 Árnika utca 8.
9. 0392/189 Árnika utca 9.

10. 0392/181 Árnika utca 10.
11. 0392/190 Árnika utca 11.
12. 0392/182 Árnika utca 12.
13. 0392/92 Árnika utca 13.
14. 0392/183 Árnika utca 14.
15. 0392/12 Árnika utca 15.
16. 0392/184 Árnika utca 16.
17. 0392/207 Árnika utca 18.
18. 0392/13 Árnika utca 20.

Nyíregyháza, Cserje utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0396/22 Cserje utca 1.
2. 0400/11 Cserje utca 2/A
3. 0400/26 Cserje utca 2/B
4. 0400/9 Cserje utca 2/C
5. 0400/6 Cserje utca 2/D
6. 0400/3 Cserje utca 2.
7. 0396/23 Cserje utca 3.
8. 0400/2 Cserje utca 4.
9. 0396/24 Cserje utca 5.

10. 0400/4 Cserje utca 6.
11. 0396/25 Cserje utca 7.
12. 0396/26 Cserje utca 9.
13. 0396/27 Cserje utca 11.
14. 0396/4 Cserje utca 13.
15. 0398/1 Cserje utca 15.

Nyíregyháza, Felsõpázsit köz
Ssz. hrsz. cím

1. 0392/242 Felsõpázsit köz 1.
2. 0392/38 Felsõpázsit köz 2.
3. 0392/241 Felsõpázsit köz 3.
4. 0392/39 Felsõpázsit köz 4.
5. 0392/240 Felsõpázsit köz 5.
6. 0392/72 Felsõpázsit köz 6.
7. 0392/40 Felsõpázsit köz 7.
8. 0392/76 Felsõpázsit köz 8.
9. 0392/41 Felsõpázsit köz 9.

10. 0392/77 Felsõpázsit köz 10.
11. 0392/155 Felsõpázsit köz 11.
12. 0392/78 Felsõpázsit köz 12.
13. 0392/74 Felsõpázsit köz 13.
14. 0392/118 Felsõpázsit köz 14.
15. 0392/285 Felsõpázsit köz 15.
16. 0392/99 Felsõpázsit köz 16.
17. 0392/102 Felsõpázsit köz 17.
18. 0392/70 Felsõpázsit köz 18.
19. 0392/144 Felsõpázsit köz 20.
20. 0392/95 Felsõpázsit köz 22.
21. 0392/96 Felsõpázsit köz 24.
22. 0392/157 Felsõpázsit köz 26.
23. 0392/158 Felsõpázsit köz 28.

Nyíregyháza, Felsõpázsit utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0392/33 Felsõpázsit utca 1.
2. 0439/40 Felsõpázsit utca 2.
3. 0392/32 Felsõpázsit utca 3.
4. 0439/55 Felsõpázsit utca 4.
5. 0392/268 Felsõpázsit utca 5.
6. 0439/57 Felsõpázsit utca 6.
7. 0392/267 Felsõpázsit utca 7.
8. 0392/242 Felsõpázsit utca 9.
9. 0392/38 Felsõpázsit utca 11.

Nyíregyháza, Illés utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0400/4 Illés utca 1.
2. 0402/8 Illés utca 2.
3. 0398/1 Illés utca 3.
4. 0402/5 Illés utca 4.
5. 0402/25 Illés utca 4/A
6. 0398/5 Illés utca 5.
7. 0402/4 Illés utca 6.
8. 0394/83 Illés utca 7.
9. 0402/3 Illés utca 8.

10. 0394/85 Illés utca 9.
11. 0402/13 Illés utca 10.
12. 0394/88 Illés utca 11.
13. 0402/2 Illés utca 12.
14. 0394/87 Illés utca 13.

15. 0402/12 Illés utca 14.
16. 0394/88 Illés utca 15.
17. 0402/21 Illés utca 16-18.
18. 0394/89 Illés utca 17.
19. 0394/90 Illés utca 19.
20. 0402/19 Illés utca 20-22.
21. 0394/91 Illés utca 21.
22. 0394/92 Illés utca 23.
23. 0402/17 Illés utca 24.
24. 0394/93 Illés utca 25.
25. 0402/16 Illés utca 26.
26. 0394/94 Illés utca 27.
27. 0402/15 Illés utca 28.
28. 0394/95 Illés utca 29.
29. 0402/11 Illés utca 30.
30. 0394/96 Illés utca 31.
31. 0402/10 Illés utca 32.
32. 0394/97 Illés utca 33.
33. 0402/9 Illés utca 34.
34. 0394/98 Illés utca 35.
35. 0394/166 Illés utca 36.
36. 0394/99 Illés utca 37.
37. 0394/165 Illés utca 38.
38. 0394/100 Illés utca 39.
39. 0394/164 Illés utca 40.
40. 0394/101 Illés utca 41.
41. 0394/163 Illés utca 42.
42. 0394/102 Illés utca 43.
43. 0394/162 Illés utca 44.
44. 0394/103 Illés utca 45.
45. 0394/161 Illés utca 46.
46. 0394/104 Illés utca 47.
47. 0394/160 Illés utca 48.
48. 0394/105 Illés utca 49.
49. 0394/159 Illés utca 50.
50. 0394/106 Illés utca 51.
51. 0394/158 Illés utca 52.
52. 0394/107 Illés utca 53.
53. 0394/157 Illés utca 54.
54. 0394/108 Illés utca 55.
55. 0394/156 Illés utca 56.
56. 0394/109 Illés utca 57.
57. 0394/155 Illés utca 58.
58. 0394/110 Illés utca 59.
59. 0394/153 Illés utca 60.
60. 0394/111 Illés utca 61.
61. 0394/2 Illés utca 62.
62. 0394/112 Illés utca 63.
63. 0394/151 Illés utca 64.
64. 0394/113 Illés utca 65.
65. 0394/150 Illés utca 66.
66. 0394/114 Illés utca 67.
67. 0394/149 Illés utca 68.
68. 0394/115 Illés utca 69.
69. 0394/148 Illés utca 70.
70. 0394/116 Illés utca 71.
71. 0394/147 Illés utca 72.
72. 0394/117 Illés utca 73.
73. 0394/146 Illés utca 74.
74. 0394/118 Illés utca 75.
75. 0394/145 Illés utca 76.
76. 0394/119 Illés utca 77.
77. 0394/144 Illés utca 78.
78. 0394/120 Illés utca 79.
79. 0394/143 Illés utca 80.
80. 0394/121 Illés utca 81.
81. 0394/142 Illés utca 82.
82. 0394/122 Illés utca 83.
83. 0394/141 Illés utca 84.
84. 0394/123 Illés utca 85.
85. 0394/140 Illés utca 86.
86. 0394/124 Illés utca 87.
87. 0394/139 Illés utca 88.
88. 0394/125 Illés utca 89.
89. 0394/138 Illés utca 90.
90. 0394/126 Illés utca 91.
91. 0394/137 Illés utca 92.
92. 0394/136 Illés utca 94.
93. 0394/135 Illés utca 96.
94. 0394/134 Illés utca 98.
95. 0394/133 Illés utca 100.
96. 0394/132 Illés utca 102.
97. 0394/131 Illés utca 104.
98. 0394/130 Illés utca 106.
99. 0394/129 Illés utca 108.

100. 0394/128 Illés utca 110.

Nyíregyháza, Kard utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0394/3 Kard utca 1.
2. 0396/4 Kard utca 2.
3. 0394/83 Kard utca 3.
4. 0398/1 Kard utca 4.
5. 0394/166 Kard utca 5.
6. 0402/9 Kard utca 6.
7. 0439/2 Kard utca 7.
8. 0437/9 Kard utca 8.

9. 0439/45 Kard utca 9.
10. 0437/10 Kard utca 10.
11. 0439/44 Kard utca 11.
12. 0445/1 Kard utca 12.
13. 0439/43 Kard utca 13.
14. 0445/2 Kard utca 14.
15. 0439/42 Kard utca 15.
16. 0443/45 Kard utca 17.
17. 0443/44 Kard utca 19.
18. 0443/29 Kard utca 21.
19. 0443/28 Kard utca 23.

Nyíregyháza, Koronafürt utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0392/307 Koronafürt utca 1.
2. 0392/353 Koronafürt utca 2.
3. 0392/304 Koronafürt utca 3.
4. 0392/291 Koronafürt utca 4.
5. 0392/37 Koronafürt utca 5.
6. 0392/65 Koronafürt utca 6.
7. 0392/51 Koronafürt utca 7.
8. 0392/44 Koronafürt utca 8.
9. 0392/52 Koronafürt utca 9.

10. 0392/289 Koronafürt utca 10.
11. 0392/53 Koronafürt utca 11.
12. 0392/106 Koronafürt utca 13.
13. 0392/107 Koronafürt utca 15.
14. 0392/295 Koronafürt utca 17.

Nyíregyháza, Pipitér utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0392/191 Pipitér utca 1.
2. 0392/116 Pipitér utca 2.
3. 0392/192 Pipitér utca 3.
4. 0392/217 Pipitér utca 4.
5. 0392/193 Pipitér utca 5.
6. 0392/187 Pipitér utca 6.
7. 0392/237 Pipitér utca 7.
8. 0392/188 Pipitér utca 8.
9. 0392/238 Pipitér utca 9.

10. 0392/189 Pipitér utca 10.
11. 0392/195 Pipitér utca 11.
12. 0392/190 Pipitér utca 12.
13. 0392/92 Pipitér utca 14.
14. 0392/12 Pipitér utca 16.

Nyíregyháza, Repülõtér utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0430/7 Repülõtér utca 1.
2. 0428/8 Repülõtér utca 1/A
3. 0428/10 Repülõtér utca 1/B
4. 0428/2 Repülõtér utca 1/C
5. 0432/13 Repülõtér utca 2.
6. 0430/2 Repülõtér utca 3.
7. 0432/12 Repülõtér utca 4.
8. 0430/5 Repülõtér utca 5.
9. 0432/11 Repülõtér utca 6.

10. 0404 Repülõtér utca 7.
11. 0432/9 Repülõtér utca 8.
12. 0402/8 Repülõtér utca 9.
13. 0432/6 Repülõtér utca 10.
14. 0402/30 Repülõtér utca 11.
15. 0432/5 Repülõtér utca 12.
16. 0402/29 Repülõtér utca 13.
17. 0432/1 Repülõtér utca 14.
18. 0402/27 Repülõtér utca 15.
19. 0433/4 Repülõtér utca 16.
20. 0433/6 Repülõtér utca 16/A
21. 0433/36 Repülõtér utca 16/B
22. 0433/34 Repülõtér utca 16/C
23. 0402/23 Repülõtér utca 17.
24. 0433/7 Repülõtér utca 18.
25. 0433/8 Repülõtér utca 18/A
26. 0402/22 Repülõtér utca 19.
27. 0433/10 Repülõtér utca 20.
28. 0433/9 Repülõtér utca 20/A
29. 0402/21 Repülõtér utca 21.
30. 0433/11 Repülõtér utca 22.
31. 0402/19 Repülõtér utca 23.
32. 0433/12 Repülõtér utca 24.
33. 0433/16 Repülõtér utca 24/A
34. 0433/15 Repülõtér utca 24/B
35. 0433/14 Repülõtér utca 24/C
36. 0433/13 Repülõtér utca 24/D
37. 0402/17 Repülõtér utca 25.
38. 0433/17 Repülõtér utca 26.
39. 0433/18 Repülõtér utca 26/A
40. 0433/19 Repülõtér utca 26/B
41. 0433/32 Repülõtér utca 26/C
42. 0402/16 Repülõtér utca 27.
43. 0433/31 Repülõtér utca 28.
44. 0435/2 Repülõtér utca 28/A
45. 0435/1 Repülõtér utca 28/B
46. 0402/15 Repülõtér utca 29.
47. 0435/3 Repülõtér utca 30.

48. 0435/4 Repülõtér utca 30/A
49. 0402/11 Repülõtér utca 31.
50. 0435/5 Repülõtér utca 32.
51. 0435/7 Repülõtér utca 32/A
52. 0437/26 Repülõtér utca 32/B
53. 0437/25 Repülõtér utca 32/C
54. 0437/24 Repülõtér utca 32/D
55. 0437/23 Repülõtér utca 32/E
56. 0437/22 Repülõtér utca 32/F
57. 0437/21 Repülõtér utca 32/G
58. 0437/20 Repülõtér utca 32/H
59. 0437/19 Repülõtér utca 32/I
60. 0437/18 Repülõtér utca 32/J
61. 0437/17 Repülõtér utca 32/K
62. 0437/16 Repülõtér utca 32/L
63. 0437/15 Repülõtér utca 32/M
64. 0437/28 Repülõtér utca 32/N
65. 0437/27 Repülõtér utca 32/O
66. 0437/12 Repülõtér utca 32/P
67. 0437/11 Repülõtér utca 32/R
68. 0437/10 Repülõtér utca 32/S
69. 0437/9 Repülõtér utca 32/T
70. 0402/10 Repülõtér utca 33.
71. 0439/6 Repülõtér utca 34.
72. 0439/46 Repülõtér utca 34/A
73. 0402/9 Repülõtér utca 35.
74. 0439/49 Repülõtér utca 36.
75. 0394/166 Repülõtér utca 37.
76. 0439/5 Repülõtér utca 38.
77. 0439/63 Repülõtér utca 38/A
78. 0394/165 Repülõtér utca 39.
79. 0439/6 Repülõtér utca 40.
80. 0439/13 Repülõtér utca 40/A
81. 0394/164 Repülõtér utca 41.
82. 0439/12 Repülõtér utca 42.
83. 0394/163 Repülõtér utca 43.
84. 0439/8 Repülõtér utca 44.
85. 0439/18 Repülõtér utca 44/A
86. 0439/19 Repülõtér utca 44/B
87. 0439/20 Repülõtér utca 44/C
88. 0439/21 Repülõtér utca 44/D
89. 0439/22 Repülõtér utca 44/E
90. 0439/38 Repülõtér utca 44/F
91. 0394/162 Repülõtér utca 45.
92. 0439/41 Repülõtér utca 46.
93. 0439/40 Repülõtér utca 46/A
94. 0394/161 Repülõtér utca 47.
95. 0392/33 Repülõtér utca 48.
96. 0392/16 Repülõtér utca 48/A
97. 0392/149 Repülõtér utca 48/B
98. 0394/160 Repülõtér utca 49.
99. 0392/25 Repülõtér utca 50.

100. 0394/159 Repülõtér utca 51.
101. 0394/158 Repülõtér utca 53.
102. 0394/157 Repülõtér utca 55.
103. 0394/156 Repülõtér utca 57.
104. 0394/155 Repülõtér utca 59.
105. 0394/154 Repülõtér utca 61.
106. 0394/8 Repülõtér utca 63.
107. 0394/145 Repülõtér utca 65.
108. 0394/144 Repülõtér utca 67.
109. 0394/143 Repülõtér utca 69.
110. 0394/142 Repülõtér utca 71.
111. 0394/141 Repülõtér utca 73.
112. 0394/140 Repülõtér utca 75.
113. 0394/139 Repülõtér utca 77.
114. 0394/138 Repülõtér utca 79.
115. 0394/137 Repülõtér utca 81.
116. 0394/136 Repülõtér utca 83.
117. 0394/135 Repülõtér utca 85.
118. 0394/134 Repülõtér utca 87.
119. 0394/133 Repülõtér utca 89.
120. 0394/132 Repülõtér utca 91.
121. 0394/131 Repülõtér utca 93.
122. 0394/130 Repülõtér utca 95.
123. 0394/129 Repülõtér utca 97.
124. 0394/160 Repülõtér utca 99.
125. 0394/161 Repülõtér utca 101.

Nyíregyháza, Rozmaring utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0447/4 Rozmaring utca 1.
2. 0449/137 Rozmaring utca 2.
3. 0447/3 Rozmaring utca 3.
4. 0447/1 Rozmaring utca 3/A
5. 0449/138 Rozmaring utca 4.
6. 0449/60 Rozmaring utca 4/A
7. 0446/38 Rozmaring utca 5.
8. 0449/127 Rozmaring utca 6.
9. 0446/76 Rozmaring utca 7.

10. 0449/128 Rozmaring utca 8.
11. 0446/75 Rozmaring utca 9.
12. 0449/3 Rozmaring utca 10.
13. 0449/4 Rozmaring utca 10/A
14. 0446/79 Rozmaring utca 11.
15. 0449/126 Rozmaring utca 12.
16. 0446/55 Rozmaring utca 13.

17. 0449/125 Rozmaring utca 14.
18. 0446/81 Rozmaring utca 15.
19. 0449/129 Rozmaring utca 16.
20. 0446/52 Rozmaring utca 17.
21. 0449/11 Rozmaring utca 18.
22. 0446/51 Rozmaring utca 19.
23. 0449/167 Rozmaring utca 20/A
24. 0449/168 Rozmaring utca 20/B
25. 0446/30 Rozmaring utca 21.
26. 0449/20 Rozmaring utca 22-24.
27. 0446/29 Rozmaring utca 23.
28. 0446/87 Rozmaring utca 25.
29. 0449/21 Rozmaring utca 26.
30. 0446/27 Rozmaring utca 27.
31. 0449/136 Rozmaring utca 28.
32. 0446/49 Rozmaring utca 29.
33. 0449/94 Rozmaring utca 30.
34. 0446/24 Rozmaring utca 31.
35. 0449/157 Rozmaring utca 32.
36. 0446/60 Rozmaring utca 33.
37. 0449/131 Rozmaring utca 34.
38. 0446/84 Rozmaring utca 35.
39. 0449/115 Rozmaring utca 36.
40. 0446/44 Rozmaring utca 37.
41. 0449/26 Rozmaring utca 38.
42. 0446/43 Rozmaring utca 39.
43. 0449/27 Rozmaring utca 40.
44. 0446/46 Rozmaring utca 41.
45. 0449/28 Rozmaring utca 42.
46. 0446/45 Rozmaring utca 43.
47. 0449/76 Rozmaring utca 44.
48. 0446/68 Rozmaring utca 45-47.
49. 0449/77 Rozmaring utca 46.
50. 0449/30 Rozmaring utca 48.
51. 0446/16 Rozmaring utca 49.
52. 0449/31 Rozmaring utca 50.
53. 0446/15 Rozmaring utca 51.
54. 0449/100 Rozmaring utca 52.
55. 0446/12 Rozmaring utca 53.
56. 0449/120 Rozmaring utca 54-58.
57. 0446/11 Rozmaring utca 55.
58. 0446/9 Rozmaring utca 57.
59. 0446/70 Rozmaring utca 59.
60. 0449/119 Rozmaring utca 60.
61. 0446/6 Rozmaring utca 61.
62. 0449/118 Rozmaring utca 62.
63. 0446/5 Rozmaring utca 63.
64. 0449/33 Rozmaring utca 64.
65. 0446/4 Rozmaring utca 65.
66. 0449/78 Rozmaring utca 66.
67. 0446/3 Rozmaring utca 67.
68. 0449/79 Rozmaring utca 68.
69. 0446/2 Rozmaring utca 69.
70. 0449/35 Rozmaring utca 70-74.
71. 0446/1 Rozmaring utca 71.
72. 0445/43 Rozmaring utca 73.
73. 0445/42 Rozmaring utca 75.
74. 0449/36 Rozmaring utca 76-80.
75. 0449/37 Rozmaring utca 82.

Nyíregyháza, Szél utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0396/4 Szél utca 1.
2. 0398/1 Szél utca 2.
3. 0398/4 Szél utca 4.
4. 0398/3 Szél utca 6.
5. 0398/2 Szél utca 8.

Nyíregyháza, Sziget utca
Ssz. hrsz. cím

1.  0412/12 Sziget utca 1.
2.  0414 Sziget utca 2.
3.  0412/14 Sziget utca 3.
4.  0412/15 Sziget utca 5.
5.  0412/18 Sziget utca 7.
6.  0412/19 Sziget utca 9.

Nyíregyháza, Vadalma utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0392/276 Vadalma utca 1.
2. 0392/346 Vadalma utca 2.
3. 0392/57 Vadalma utca 3.
4. 0392/192 Vadalma utca 4.
5. 0392/58 Vadalma utca 5.
6. 0392/193 Vadalma utca 6.
7. 0392/59 Vadalma utca 7.
8. 0392/237 Vadalma utca 8.
9. 0392/60 Vadalma utca 9.

10. 0392/238 Vadalma utca 10.
11. 0392/61 Vadalma utca 11.
12. 0392/195 Vadalma utca 12.
13. 0392/62 Vadalma utca 13.
14. 0392/63 Vadalma utca 15.
15. 0392/198 Vadalma utca 17.
16. 0392/26 Vadalma utca 19.

Ha a közölt adatokban bárki szerint hiba található, arról a közzétételt követõ 30 napon belül értesítse a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát.
Postacím: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. E-mail: igazgatas@nyiregyhaza.hu, hivatali kapu: nyirhazaig, telefon: 42/524-560
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FEJLESZTÉS A „CSOKI SULIBAN”

150 millió forintból fejlesztik a Nyíregy-
házi Egyetem Eötvös József Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gimnáziumot. Az euró-
pai uniós forrásból megvalósuló beruhá-
zás célja a minõségi nevelõ, oktató munka
infrastrukturális eszköz- és tárgyi feltétele-
inek megteremtése.

2018. januárban vette kezdetét annak az
európai uniós pályázatnak a megvalósítá-
sa, amely a Nyíregyházi Egyetem Eötvös
József Gyakorló Általános Iskola és Gim-
názium fejlesztését célozza. A 150 millió
forintos támogatásból korszerûsítik a villa-
mos hálózatot, a természettudományos elõ-
adótermeket, megvalósul akadálymentesí-
tés és sportlétesítményeket hoznak létre.
Ilyen például a sportudvaron a mûfüves
pálya, öntött gumi pálya és öntött gumival

borított futópálya kialakítása. A fejlesztés-
re már nagy szüksége volt az intézmény-
nek.

– Minden iskolának szüksége van a fo-
lyamatos korszerûsítésre és fejlesztésre, és
szerintem ez a nevelõ, oktató munkának
egy fontos feltételét jelenti, illetve bizto-
sítja. A „csoki suli” 1980-ban épült meg
az akkori kor mûszaki színvonalának meg-
felelõen. Azóta eltelt már 38 esztendõ és
ezt magán viseli az épületegyüttes infrast-
ruktúrája. Éppen ezért a jelenlegi fejlesz-
tés egy jelentõs mérföldkõ az iskola életé-
ben – mondta el dr. Komáromi István igaz-
gató.

A pályázat szeptember végén befejezõ-
dik és birtokba vehetik a Nyíregyházi Egye-
tem Eötvös József Gyakorló Általános Isko-
la és Gimnázium tanulói.

FELÚJÍTJA A LEGO A  SPORTPÁLYÁT

A Tündérkert Keleti Óvoda Százszor-
szép Tagintézménye sikeres pályázatot
nyújtott be a LEGO-hoz, melynek kereté-
ben felújítják az óvoda melletti sportpá-
lyát. Ezt a területet a borbányai iskola hasz-
nálta korábban, de miután megszûnt a ta-
nítás a Kállói úti intézményben, kihaszná-
latlan maradt a pálya.

A késõbbiekben üzemeltettek itt piacot
is, ám a vásártér már nem mûködik, így
mostantól az óvodások használhatják a
sportpályát. Gumiborítást kap a terület, így
a gyerekek biztonságosabban játszhatnak
majd a pályán, amely mozgásfejlesztésre
kitûnõ helyszín lesz.

– Nyíregyháza és az intézményei gyö-
nyörûen fejlõdnek. Ennek remek példája,
hogy a Tündérkert Keleti Óvoda Százszor-
szép Tagintézménye sikeresen pályázott a
LEGO programjára, így segítették, hogy a

borbányai gyerekek körülményei javulja-
nak. Elõször az iskolánk kapott sószobát,
majd az óvodánk bõvül egy sportlétesít-
ménnyel – magyarázta Bajnay Kornél Mik-
lós önkormányzati képviselõ.

ÖNKÉNTESEK IS SEGÍTETTEK

A pályázat 4 millió forintból valósul meg.
A játékgyár dolgozói múlt hét csütörtökön
önkéntesként érkeztek az óvodához, így
volt, aki a gyerekekkel játszott sorversenyt,
de volt olyan is, aki a betonkerítést festette
a Mûvészeti Szakgimnázium diákjainak
tervei alapján.

A felújítási munkálatok a héten készül-
nek el, de a gyerekek már kipróbálhatták a
pályát, hiszen sportnapot rendeztek nekik.
Legózhattak, festhettek, és még ugrálóvár-
ban is szórakozhattak.

(Szerzõ: Horváth Kíra)

60 MILLIÓ AZ APÁCZAIRA

Két különbözõ forrásból, több mint 60 mil-
lió forintból fejlesztik az Apáczai Csere János
Általános Iskolát. Már megújult a tornaterem,
a hozzá kapcsolódó öltözõk és folyosó, ezen
kívül teljesen új légtechnikai rendszer lett
beszerelve és korszerûsítették a fûtést.

Jelentõs fejlesztés valósul meg az Apáczai
Csere János Általános Iskolában. A Nyíregy-
házi Tankerületi Központ támogatásával kö-
zel 25 millió forintból új légtechnikai rend-
szert kapott az intézmény, így a tornaterem-
ben teljesen csíramentes levegõben mozog-
hatnak a gyerekek, illetve az épület „B” szár-
nyában lecserélték a régi radiátorokat újra.
36 millió forintos TAO-s forrásból a torna-
termet, a hozzá kapcsolódó folyosót és öl-
tözõket korszerûsítették. A tornaterem sport-
padlót kapott, itt felfestették a sportágnak

megfelelõ vonalakat, digitális eredményjel-
zõt szereltek fel, és hamarosan érkeznek a
plexi mozgatható kosárlabdapalánkok és tér-
elválasztó. A fejlesztésre már nagy szüksé-
ge volt az intézménynek.

– Rengeteg gyermek használja a termet,
és a ’90-es évek közepétõl nem kapott na-
gyobb felújítást. Mára megkopott mûgyanta
volt a burkolata, mely az ízületekre is ká-
ros, s a vonalak sem látszódtak. Így a felújí-
tásnak van egy egészségügyi vonatkozása
és a mindennapos testneveléshez kapcso-
lódóan egy sport oldala, hiszen négy osz-
tály van évfolyamonként intézményünkben,
mely összesen 32 osztályt jelent – mondta
el Andó Károly, az intézmény vezetõje.

A közel 60 millió forint összértékû fej-
lesztés nyáron kezdõdött, októberre telje-
sen befejezõdik és birtokba vehetik az Apá-
czai Csere János Általános Iskola tanulói.

PROGRAMOK NYÍREGYHÁZÁN (TOVÁBBIAK: 15. OLDAL)

SZÜRETI BÁL az Alvégesi Nyugdíjas
Egyesület szervezésében szeptember 22-
én 14.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési
Házban. Zenél: Tódik Gábor.

EGY ÉLETED VAN! Csernus Imre elõ-
adása szeptember 25-én 19.00 órától a
Váci Mihály Kulturális Központban.

A NÉPMESE NAPJA szeptember 28-án
a Móricz Zsigmond könyvtárban. 9.00
Megnyitó. 9.15–17.00 között folyamatos
meseolvasás. Vendég: Kóka Rozália me-
semondó, népdal- és népmesegyûjtõ,
Hajdú Ágota mesemondó népzenész. A
könyvtár elõtt népi játszótér várja a gye-
rekeket! A programokon való részvétel
ingyenes! Elõzetes jelentkezés meseolva-
sásra: 42/598-881.

MESEDÉLELÕTT. Szeptember 28-án
11.30: A népmese napja – mesedélelõtt
a Kertvárosi Fiókkönyvtárban.

A MEGVÁLTÁS DICSÉRETE. Borkó Ma-
rianna és Káli-Horváth Kálmán festõmû-
vészek A megváltás dicsérete c. kiállítá-
sa a Móricz Zsigmond könyvtárban. Meg-
tekinthetõ: szeptember 28-áig.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Virányi Ferenc
festménykiállítására várják az érdeklõdõ-
ket a Móricz Zsigmond könyvtárba. Meg-
tekinthetõ: szeptember 28-áig.

MÁGIKUS MESENAPRA várják az ér-
deklõdõket szeptember 29-én a Vasutas
Mûvelõdési Házba. A Magyar Népmese
Napja alkalmából megrendezendõ prog-
ramon 9.45-tõl a Tüneth Együttes húzza
el a nótánkat Históriás muzsika címmel
megzenésített versek, gyermekdalok for-
májában. 10.45-tõl Benedek Elek meséi
elevenednek meg, mesemondással vár-
ják a kicsiket és nagyokat. A belépés díj-
talan. Helyszín: VOKE Vasutas Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár – Hetedhét Mese-
világ NépmesePont. Információ: 42/504-
490, vmh@t-online.hu.

CANTEMUS BÉRLET 2018/19. Csak
tiszta forrásból – szeptember 29-én 18.00
órától a Kodály teremben. Muzsikás
együttes, Cantemus Gyermekkar, Pro
Musica Leánykar. Vezényel: Szabó Dé-
nes.

ÖSZTÖNDÍJASOK KIÁLLÍTÁSA. Nyír-
egyháza MJV 2017. évi képzõmûvészeti
ösztöndíjasainak beszámoló kiállítása a
Pál Gyula Teremben. Kiállítók: Aranyász
Zita grafikusmûvész, Huszthy Edit DLA
képzõmûvész. Megtekinthetõ: október 6-
áig.

KETTEN EGYRÕL. Piti Zsuzsanna fes-
tõmûvész és Boros Miklós János szobrász
kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériá-
ban. Megtekinthetõ: október 6-áig.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere nyilvános pályázatot ír ki a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetõi álláshelyének

határozatlan idõre történõ betöltésére

Az ügyvezetõ feladatai különösen:
– a társasági szerzõdés, a hatályos jogszabályok, valamint Nyíregyháza Megyei

Jogú Város Önkormányzatával kötött kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés sze-
rint biztosítani a társaság hatékony és eredményes mûködését;

– a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más
hatóság elõtt;

– a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

Az ügyvezetõ jogállása:
A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény elõírásai szerint határozat-

lan idejû vezetõi kinevezés, a Munka Törvénykönyve szabályai szerint határozatlan
idejû munkaviszony létesítése.

A munkakör betöltésének feltételei:
– egyetemi, vagy fõiskolai végzettség,
– a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló törvény 30. §-a szerinti szakmai képesí-

tés,
– B kategóriás jogosítvány,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.
A munkakör betöltésének elbírálásánál elõnyt jelent a jogi vagy közgazdasági

egyetemi, vagy fõiskolai végzettség, valamint a vezetõi tapasztalat. További elõnyt
jelent a hasonló területen eltöltött vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolata, vala-

mint amennyiben rendelkezik vezetõi gyakorlattal, annak hitelt érdemlõ igazo-
lása;

– a pályázó által készített, a társaság tevékenységének eredményes mûködtetésé-
re vonatkozó szakmai és gazdálkodási koncepciója;

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul;

– nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy az
erkölcsi bizonyítvány megkérésre került.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetõség, a hiánypótlási felhívás kézhezvé-
telétõl számított 5 napon belül!

Bérezés és egyéb juttatások: megegyezés szerint.
Az álláshely betöltésének legkorábbi idõpontja: 2018. december 1.

A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
A pályázatot egy példányban, papír alapon a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Temetkezési Kft. ügyvezetõi pályázata” felirattal ellátva lehet benyújtani lezárt bo-
rítékban személyesen vagy postai úton Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalának Vagyongazdálkodási Osztálya részére (4400 Nyíregyháza, Kossuth
tér 1. szám 150. szoba.).

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12. napja, mely a postai fel-
adás dátumát jelenti.

A pályázat elbírálása:
A pályázat nyertesére a Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere által felál-

lított bizottság tesz javaslatot, mely bizottság szükség szerint a pályázókat szemé-
lyesen is meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15. napja.
A pályázat nyertesét a bizottság véleményének figyelembe vételével Nyíregyhá-

za Megyei Jogú Város polgármestere nevezi ki. A pályázat eredményérõl valamennyi
pályázó írásban értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb információk Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási Osztályán szerezhetõk be a 42/524-
540-es telefonszámon.

A pályázat közzétételének helye és ideje:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos honlapja: nyiregyhaza.hu
Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos lapja: Nyíregyházi Napló

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást bármi-
kor eredménytelennek nyilvánítsa.

SZIESZTA A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓBAN
A VICTORIA GARDENBÕL

A Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsorának tartalmából:
– Hétvégén Tirpák Fesztivál!
– Folytatódik a „Mozdulj Nyíregyháza!” program.
– Nyíregyháza Bringaváros – program októberben.
– Könyv született a Krúdy-díjas Bíró Józsefrõl, Jaffásról.
– Programok a botanikus kertben.

Várja Önöket a szerkesztõ-mûsorveze-
tõ: Farkas Fanni és Tarczy Gyula. Vetítési
idõpontok:  péntek 18.25 és 19.30, szom-
bat 8.00 és 18.30, valamint vasárnap 7.30.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 22., szombat 19.00 Meseautó, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad
Szeptember 24., hétfõ 9.30 A repülõ egér, Aladdin bérlet, MÛvész Stúdió

11.00 A repülõ egér, Babszem Jankó bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Meseautó, Kodály bérlet, Nagyszínpad
19.00 Meseautó, Zrínyi bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 25., kedd 9.30 A repülõ egér, Bubu bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A repülõ egér, Csingiling bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Meseautó, Apáczai bérlet, Nagyszínpad
19.00 Meseautó, Kölcsey bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 26., szerda 10.00 A repülõ egér, Csiribiri bérlet, MÛvész Stúdió
19.30 A Rózsák háborúja, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Szeptember 27., csütörtök 9.30 A repülõ egér, Kis Mukk bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A repülõ egér, Kisvakond bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Meseautó, Krúdy bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 28., péntek 10.00 A repülõ egér, Gumimacik bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Meseautó, Kelet bérlet, Nagyszínpad
19.30 Az egérlyukból, Bérletszünet, MÛvész Stúdió

HORVÁTH ILLÉS „KIRÁLYSÁGA”
A spanyol Fülöp király fiából a VIDOR Fesztivál idejé-

re a francia Fülöp királlyá változott Horváth Illés, miköz-
ben egy skót királyról, Macbeth-rõl rendez elõadást a
Móricz Zsigmond Színházban.

A Pesti Magyar Színház fiatal mûvésze az elõzõ évad-
ban a Don Carlos címszerepét játszotta városunkban, a
napokban pedig Orlai Produkcióban Az oroszlán télen
címû darabban láthattuk egyebek között Gálffi László part-
nereként. Milyen érdekes dolgokat produkál az élet: ki-
lencévesen Kossuth-díjas mûvészünk oldalán szerepelt
elõször színpadon a Budapesti Kamaraszínházban II.
Edward angol király fiaként. A VIDOR Fesztiválon évek-
kel ezelõtt már fellépett a Hal a zacskóban címû elõadás-
ban. Akkor a Szegedi Nemzeti Színháznak volt a tagja. A
darab rendezõje Barnák László volt, aki most az ottani
teátrum igazgatója.

SZÍNÉSZTÁRSAIT RENDEZI

– Amikor elkezdtem Shakespeare Macbeth-jének ren-
dezését, figyelmeztettek, hogy a mû bemutatását a világ
minden táján tragédiák kísérik – mondta lapunknak Illés.
– Nem akarok ennek a hatása alá kerülni, de sajnos Kállay
Géza irodalomtörténész, a mû fordítója novemberben
váratlanul, ötvennyolc éves korában elhunyt. Amikor an-
nak idején beszéltünk arról, hogy az õ fordítását szeret-
ném használni, nagyon örült, mondta, szívesen eljönne a
próbákra, de erre már nem kerülhetett sor. Remélem, hogy
ezzel az elõadás babona része lezárult! Mivel az elõzõ
évadban már játszottam a Móricz Zsigmond Színházban,
jól ismerem a kollégáimat, akiket most rendezek. Sokkal
közvetlenebb hangot tudunk megütni ezáltal, s talán olyan
dolgokra is oda tudok figyelni, amire más színészrendezõ
nem. Én választottam ezt a mûvet, amiben elsõsorban az
érdekelt, hogy a bûn útjára lépõ ember hogyan válik a
lelkiismeret rabjává. Shakespeare-nél vannak ismert go-
nosz szerepek: III. Richárd vagy Jago az Othellóban, de
õk mindjárt megjelenésükkor bevallják, hogy gazembe-
rek, nem csinálnak ebbõl lelkiismereti kérdést, a végén
elbuknak. A mi címszereplõnk elsõ perctõl kezdve küzd
ezzel, próbál kikerülni belõle, sikertelenül.

A SZÕKE KISLÁNY IRÁNYÍTJA
AZ ERÕS FÉRFIT

Mint elmondta, szeretné, ha megtudnának a nézõk is
az elõadás során valami közelebbit az ember lélektaná-
ról: hol hibázunk, hol vannak azok a pontok, amikor

megállíthatnánk magunkat az önsorsrontás útján, de nem
tesszük meg; hogyan ártunk egymásnak akaratlanul...  A
fiatal rendezõ nagyon sok döntést hoz az ösztöneire hall-
gatva, ilyen volt, hogy a címszerepre Nagyidai Gergõt
választotta. Látta a Móricz Zsigmond Színházban játsza-
ni, s már akkor érezte, neki el kell játszania Macbeth-et. A
feleségét László Lili alakítja majd. Lady Macbeth-et nála
idõsebb, asszonyosabb, harciasabb színésznõk szokták
játszani, alkatilag több ilyet is talált volna a társulatban,
de õ inkább az ellenkezõjébõl indult ki: a nagyon fiatal,
szõke „kislány” legyen az, aki a nagydarab férfit az ujja
köré csavarja, irányítja. Nem akarja reprodukálni a régi
kor viseleteit, tárgyait. Egy olyan középkort szeretne meg-
teremteni a színpadon, amilyet a posztapokaliptikus fil-
mekbõl ismerünk. A civilizáció hanyatlásának kezdetén
játszódik majd a történet, amikor a technika vívmányai
eltûnnek, az emberiségnek mindent elölrõl kell kezdenie.
Középiskolások számára is játsszák az elõadást, amely-
nek látványvilága ismerõs lesz a számukra, ahogyan a
zenéje is közel áll majd hozzájuk.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Horváth Illés a Macbeth olvasópróbáján
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AKÁR TABLETET IS KAPHATNAK
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

A Mozgáskorlátozottak Egyesületei-
nek Országos Szövetsége egyedülálló
módon idén februárban indította útjára
a „Korlátok nélkül – mozgáskorlátozott
emberek infokommunikációs akadály-
mentesítése” címû pályázati projektjét.
Ennek köszönhetõen a fogyatékkal élõk
tabletet vagy például szemmel vezérel-
hetõ egeret is kaphatnak.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége (MEOSZ) megyén-
ként átlagosan 30 mozgáskorlátozott sze-
mélynek tud segítséget nyújtani a projekt
keretében. A pályázatra olyan aktív korú,
mozgáskorlátozott emberek jelentkezé-
sét várják, akik az adott megyében dol-
gozó mentorokkal együttmûködve a min-
dennapokban tesztelik azokat a személy-
re szabott infokommunikációs eszközö-
ket, amelyek segítségével önállóan tud-
nak ügyeket intézni, így önrendelkezõ
életet élni.

CÉL AZ ÖNÁLLÓ ÜGYINTÉZÉS

A kiválasztási folyamat elsõ körében a
jelentkezõk egy kérdõívet töltenek ki,
amely tartalmazza az elérhetõ eszközök
listáját is. A kérdõívet úgy állították össze,
hogy az alkalmas legyen a mozgáskorlá-
tozott emberek életminõségének javítá-
sát célzó anonimizált alapkutatás elvég-
zésére is. Alapeszközt, azaz laptopot
vagy tabletet minden, a programban részt
vevõ személy számára biztosítanak. A ki-
egészítõ, speciális eszközöket – szemmel

vezérelhetõ egerek, joystickok, szoftve-
rek stb. – a mozgásállapot és egyéni igé-
nyek alapján osztják ki aszerint, hogy
melyik a leghatékonyabb és legeredmé-
nyesebb eszköz az információs és kom-
munikációs technológiai eszközök meg-
felelõ használata, és az önálló ügyinté-
zés szempontjából.

JELENTKEZÉSI LAPOT
KELL KITÖLTENI

A programot az Európai Unió és a ma-
gyar kormányzat finanszírozza 728 mil-
lió forintos támogatási összeggel. Az erre
jogosultaknak a szövetség honlapján
(http://www.meosz.hu/blog/palyazati-
felhivas/) található információk szerint
egy jelentkezési lapot kell kitölteniük,
melyben segítenek a megyei sorstársi
mentorok. A hazai 20 szolgáltatási pont
egyike épp Nyíregyházán mûködik.

A PÁLYÁZÓ TULAJDONÁBA
KERÜL

A gépeket használatba kapják a három-
éves projektidõszak alatt, a végén pedig a
pályázó tulajdonába kerül. A program
amellett, hogy eszközöket ad és sorstársi
támogatást, egyéves mobilinternet-elõfize-
tést is biztosít a kedvezményezettek szá-
mára. Az elsõ gépek vélhetõen karácsony
elõtt megérkeznek a pályázókhoz, melyek
beüzemelését és a betanítást is a program
akkreditált szakemberei végzik.

SÉRÜLT ÉS RÁSZORULÓ EMBEREK
AZ ÁLLATPARKBAN

Immár 14. alkalommal volt a Nyíregy-
házi Állatpark az Értelmi Fogyatékosság-
gal Élõk és Segítõik Országos Érdekvédel-
mi Szövetsége megyei szervezetének, az
Ez a mi napunk rendezvényének helyszí-
ne, ahol a fogyatékkal élõket s családtag-
jaikat ingyenesen fogadták. Közel 3000 fõ
regisztrált a programra.

Az állatparki programot nem csupán az
1981-ben létrejött ÉFOÉSZ, hanem Nyír-
egyháza önkormányzata is támogatta.

– A fogyatékkal élõknek azon kívül, hogy
meg kell küzdeniük a saját korlátaikkal,
sokkal kevesebb lehetõségük van, hogy ki-
mozduljanak, és ezért nagyon fontos az,
hogy ne csak az ellátásukat biztosítsuk szá-
mukra. A gondozást, vagy éppen a foglal-
koztatást, a fejlesztést, hanem szabadidõs
és kulturális tevékenységekbe is bevonjuk
õket – lehetõség szerint térítésmentesen.
Tudjuk azt, hogy a családoknak problémát
jelent a mindennapos megélhetés. Éppen
ezért örömünkre szolgál, hogy nemcsak
városunk, megyénk, hanem a régiónk in-
tézményeibõl is fogadhattunk fogyatékos

gyerekeket és családtagjaikat – hangsúlyoz-
ta Jászai Menyhért alpolgármester.

AZ ÁLLATOK KÖZELSÉGE IS
„SEGÍT”

– A Nyíregyházi Állatpark azért jött lét-
re, hogy mindenkinek örömet szerezzen,
családoknak, kicsiknek, nagyoknak. Úgy
gondoljuk, hogy a fogyatékkal élõ embe-
rek számára nagyon fontos a törõdés, és
különösen fontos az élményszerzés. Azt
hiszem, hogy nem vagyok nagyon naiv, ha
azt gondolom, az állatok szeretete, az ál-
latok közelsége – amit nyújtani tudnak –,
hozzásegíti ezeket az embereket ahhoz,
hogy boldogok és kiegyensúlyozottabbak
legyenek – emelte ki Gajdos László, az ál-
latpark igazgatója.

A fogyatékkal élõ gyermekek és család-
jaik nevezhettek többek között kosárlabdá-
ra, dartsra, valamint babzsákdobásra is. A
sportvetélkedõ mellett több állatshow-t
megnézhettek és kézmûves foglalkozáson
is részt vehettek.
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JÖN PÉNTEK ENIKÕ, BÉRES ALEXANDRA ÉS KATUS ATTILA IS
Vége a nyári szünetnek, szeptember

24-étõl folytatódik a Mozdulj Nyíregy-
háza! programsorozata. Ebben a félév-
ben december 2-áig kedveskedik ingye-
nes sportolási lehetõségekkel Nyíregyhá-
za önkormányzata a gyerekeknek, felnõt-
teknek és szépkorúaknak egyaránt. Az

elõzõ félévi, jól bevált prog-
ramok mellett most is
lesznek újdonságok.

Szeptember 24-étõl
keddenként 9 és 11
óra között egész-
ségügyi mérések és
tanácsadások vár-
ják az érdeklõdõ-
ket a Jósa And-
rás Oktatókór-
ház Egészség-
fejlesztõ Iro-

dájában. A
m i n d e n

k o r -
osz-

tály számára ingyenes egészségi állapotfel-
mérést, személyre szabott táplálkozási és
életmód-tanácsadást, valamint mentális
egészségfejlesztést a Nyíregyházi Egészség-
fejlesztõ Iroda munkatársai végzik majd.

LÚDTALP- ÉS GERINCTORNA

Szintén újdonság, hogy most már szer-
dánként, 17.30 és 18.30 között prevenciós

lúdtalp- és gerinctorna is lesz a Kodály is-
kolában. A foglalkozásokon az egész tar-
tó- és mozgatórendszer, ezen belül is ki-
emelten a hátizomzat és talpi izmok erõsí-
tése, mobilizálása zajlik majd játékos for-
mában. Cél: a gerincdeformitások és talpi
elváltozások megelõzése, az adott izom-
csoportok aktivizálása, megerõsítése, a
helyes testtartás elsajátítása. A foglalkozá-
sokra 5–8 éves korú gyermekeket várnak.

A tornát Balázsné Baraksó Éva tartja. A
Mozdulj Nyíregyháza! ingyenes program-
sorozata rendezvényekkel is kiegészül
majd. Lesz BRINGAVÁROS, de a félév fo-
lyamán jön Péntek Enikõ, Katus Attila és
Béres Alexandra is, hogy jó hangulatú edzé-
sekkel átmozgassák a nyíregyháziakat. (A
Mozdulj Nyíregyháza! programsorozatá-
nak részletes leírása a www.nyiregy-
haza.hu oldalon olvasható.)

Péntek
Enikõ

STREETBALL
Ismét kosarasokkal telt meg a belvá-

ros. Nyíregyházán rendezték a
Streetball Fesztivál egyik állomását, a
gyõztesek pedig a budapesti fináléba
jutottak. Több korosztályban mérték
össze erejüket a játékosok. Az idõjárás
kegyes volt a csapatokhoz, és nagy csa-
tákat vívtak. Az utcai kosárlabda egyre
népszerûbb, és ezt tovább segíti, hogy
3x3-ban van már nyíregyházi Európa-
bajnokunk, Mokánszki Máté személyé-
ben. Õ is pályára lépett a Blue Sharks
színeiben.

GOLF EZÜST
Címvédõként érkezett Bulgáriába

Závaczki Bálint nyíregyházi golfozó a
14. bolgár felnõtt Openre. A Pravets
Golf Klub két éve adott helyet ugyan-
ennek az eseménynek, amikor elõször
szerepelt itt Bálint 14 évesen és a nyol-
cadik helyen zárt, +2 ,+2, +9-es ered-
ménnyel. Idén is komoly mezõny jött
össze, hiszen több kategóriában 19 or-
szág 84 indulója vett részt rajta. Bálint
végül a második helyen zárt, a három
nap alatt 0, -1, -2-es, összesített -3-as
eredményt érte el.

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

A SPORTTAL ISMÉT TELJES AZ ÉLETE
Bár a nyárnak már vége, a hõmérséklet

még mindig harminc fok közelében van. A
déli fekvésû vívóterembe besüt a nap, hiá-
ba nyitva az ablak, meleg van. Ömlik a víz
mesterrõl és tanítványáról, a plasztron
ugyanis nemcsak a szúrásoktól véd, a le-
vegõt sem engedi át. Személyre szabott
szauna.

„Kézvágás, pengeütés, fejvágás!” –
hangzik az instrukció Pákey Bélától, Tarjá-
nyi István pedig azonnal munkához lát. Is-
kolázás. A nyíregyházi kerekesszékes vívó
az EB-re készül hónapok óta.

– Jó formában vagyok, remélem, jól is
sikerül az Európa-bajnokság. Sokat edzet-
tem, úgy érzem, mindent megtettem. Fogy-
tam is, 1-2 kg mínusz sokat számít, gyor-
sabb lettem. Most arra kell figyelnem, hogy
ne essek túlzásba – mondta két gyakorlat
között az NYVSC vívója.

Tarjányi István 18 éves korában, egy be-
tegség következtében kényszerült kere-
kesszékbe. Elõtte atletizált, a mozgás volt
az élete. Aztán öt évvel ezelõtt, amikor
Nyíregyházán megnyitották a kerekesszé-
kes vívó termet, elment megnézni. Azon-
nal megfogta a sportág.

– Bár korábban lett volna ilyen lehetõ-
ség! Nagyon hiányoztak az edzések, a
sport. Soha nem volt elõtte kard a kezem-
ben, így mindent a nulláról kellett kezde-
nem, de nagyon élveztem. Úgy éreztem,
ezt nekem találták ki – mesélte István.

Pákey Béla éppen Angliából tért haza,
elõtte pedig Németországban dolgozott. A
vívómester Veres Amarillával és Tarjányi
Istvánnal indította el Nyíregyházán a
kerekesszékes vívást, és gyorsan szép sike-
reket értek el VB-n, EB-n, világkupán,
paralimpián.

– István nagyon szorgalmas és kitartó ta-
nítvány. Az elsõ évben még „A” kategóriá-
ban indult, majd késõbb kapta meg az õ
sérültségi fokának járó „B” kategóriát, az-
óta a gerincsérültek között versenyezhet.

Folyamatosan jön föl a világranglistán, most
a tizedik hely környékén jegyzik – mondta
Pákey Béla.

A nyíregyházi vívóval együtt a sportág is
rohamosan fejlõdik. Egyre több nevezés ér-
kezik a nemzetközi versenyekre, s így ne-
hezebb jó eredményeket elérni. Október-
tõl elkezdõdik az olimpiai kvalifikációs idõ-
szak, azaz attól kezdve Tokió lebeg Tarjá-
nyi István szemei elõtt.

– Egyelõre még az Európa-bajnokságon
szeretnék most szeptemberben jól szere-
pelni, és éremmel hazatérni. A kard és a
párbajtõr egyéni mellett csapatban is indu-
lok, azaz nem fogok unatkozni, de azért
dolgoztunk annyit a nyáron, hogy ennek
legyen eredménye – mondta Tarjányi Ist-
ván.

Egy fontos eredménye már most van. Ist-
ván elszánt, boldog, élete pedig ismét tel-
jes lett a sportnak köszönhetõen...

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓSPORTPROGRAM

Szeptember 22., szombat Continental
Aréna, Fatum Property Kupa nõi röplab-
datorna

Szeptember 23., vasárnap 18.00 Nyír-
bátor–Nyíregyháza Spartacus labdarú-
gó-mérkõzés közvetítése

Tarjányi István (jobbról) és edzõje, Pákey
Béla bízik a sikeres EB szereplésben

A MOZDULJ NYÍREGYHÁZA! KÍSÉRÕRENDEZVÉNYEI
2018. október 6-án 9.00–20.00: BRINGAVÁROS 7.1 a város 7 településrészén és a Kossuth téren

Fedezd fel a kerékpárutakat! Keresd fel a BringaPontokat! Gyûjtsd a pecséteket!
Városrészeket összekötõ családi sportesemény az egészségmegõrzés jegyében.

2018. október 14-én 9.00–12.00: FITTVASÁRNAP Péntek Enikõvel a Continental Arénában
60 perces Zónaedzés és azt követõ dedikálás várja a rendezvényre kilátogatókat.

2018. november 20-án 18.00–19.00: FITTKEDD Katus Attilával a Continental Arénában
60 perces aerobik és 30 perces életmód-tanácsadás várja a rendezvényre kilátogatókat.

2018. december 16-án 9.00–12.00: FITTKARÁCSONY Béres Alexandrával a Continental Arénában
Számos kísérõprogram mellett (családi és gyermekprogramok, egészségügyi mérések,
tanácsadások)
30 perces szenior torna és 60 perces aerobik, majd azt követõ dedikálás várja a
rendezvényre kilátogatókat.
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PROGRAMOK 100 ÉVES A SZIKSZI
A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági,

Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma 2018-ban
ünnepli alapításának 100. évfordulóját. Az évforduló-
ról az év folyamán folyamatosan szervezett színvona-
las programokkal emlékeznek meg. Ennek csúcspontja
lesz 2018. szeptember 21-én az iskolában tartandó
hagyományos Széchenyi-nap és szeptember 22-én a
Váci Mihály Kulturális Központban megrendezendõ
Centenáriumi Ünnepség és Gálamûsor. Ezt követik az
iskola épületében az osztálytalálkozók és este a vacso-
rával egybekötött Öregdiákok Bálja. Részletes program
a www.nyiregyhaza.hu oldalon olvasható.

TALIGA HELYETT BRINGÁVAL A BOKORTANYÁKON KERESZTÜL
A Középkori Templomok Útja Egyesü-

let szeptember 22-én, szombaton kerék-
páros örökségtúrát szervez, melynek cél-
ja a tirpák hagyományok, építészeti em-
lékek megismertetése.

A résztvevõk egy tucat tanyabokrot
érintve, a tipikus tanyaközében meg-meg-
állva, a bokortanyákat összekötõ földuta-
kon haladva nyerhetnek bepillantást a vá-
rosunkat nyugatról övezõ sajátos világba.
Indulás: Gyülekezõ 8.30 és 9.00 óra kö-
zött a nyíregyházi evangélikus nagytemp-
lomnál (Nyíregyháza, Luther tér).

Útvonal: Nyíregyháza evangélikus
nagytemplom, Városalapító atyák szobra,
„Fesztiváltér”, kerékpárúton Salamon-
bokor (7 km), innen többnyire földúton
Istvánbokor, (rálátás a LEGO gyár óriási
telephelyére), Polyákbokor, Hosszúháti tó

(3 km), Rókabokor (2 km), Gerhátbokor,
Nádasbokor, Benkõbokor (3 km), Sulyán-
bokor (3 km), Szelesbokor, Kazárbokor (4
km), Vargabokor, Geri-domb (3 km), Tisza-
vasvári úti körforgalom, vissza a városköz-
pontba (5 km). A túra teljes hossza:  30 km.

Költségek:  A túra önköltséges. Rész-
vételi, nevezési díjat nem számítanak fel.
A kerékpártúra idõtartama alatt szervezett
idegenvezetést, túravezetést és kerékpá-
ros szervizszolgáltatást ingyenesen bizto-
sítanak. Túravezetõk:  Bácskainé Pristyák
Erika és Deák Attila. Jelentkezési határ-
idõ:  szeptember 21. (16.00 óra), a meg-
adott elérhetõségeken. További informá-
ciók: Középkori Templomok Útja Egyesü-
let, e-mail: kozepkoritemplomokut-
ja@gmail.com, telefon: +36-70/935-6438,
+36-30/446-8383, Facebook:  www.face-
book.com/kozepkoritemplomokutja.

TIRPÁK TELEPESEK NYOMÁBAN

IRÁNY AZ ARANY!
A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános

Iskola és Kollégium (Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.)
nyílt napot tart 2018. szeptember 25-én 8.00 órai kez-
dettel. Szeretettel várják mindazokat a nyolcadikos
diákokat, akik számára fontos a magas szintû elvárá-
soknak megfelelõ sportélet, sikeres továbbtanulást biz-
tosító közép- és felsõfokú nyelvtudás, a színes diák-
élet! Ezen a napon pályaválasztási szülõi értekezletet
is tartanak 16.30 órai kezdettel! A négyosztályos gim-
náziumi osztályban emelt szintû angol és testnevelés
csoportokat indítanak a 2019/2020-as tanévben.

További információk az iskola honlapján: www.nyh-
arany.hu.

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.

KÉPZÕMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Játék és Tanulás Határok
Nélkül! A Fehérbot Sportegyesület közhasznú jogállású szer-
vezet képzõmûvészeti kiállítása a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban. Megnyitó: szeptember 21-én 18.00 óra. Megtekint-
hetõ: október 7-éig.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: szeptember 22-én 10.00: Babaangol. 22-én (az
idõpont még szervezés alatt): Könyvjelzõ készítése textilbõl.
25-én (az idõpont még szervezés alatt): Karkötõ készítése
spatulából, fonalból. 26-án: 16.30: Sakkszakkör. 27-én (az
idõpont még szervezés alatt): Vattakorongból gólyakészítés.
Érdeklõdni: 42/598-888.

CSACSXFAKTOR. A Burattinó Bábszínház elõadásai: szep-
tember 22-én 16.00: CsacsXfaktor. 23-án 10.00: Bátor kiska-
csák. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

AZ I. VILÁGHÁBORÚRÓL. A nagy háború – ahogy én
láttam. Válogatás az I. világháború irodalmának gyöngysze-
meibõl. Jelentés a frontról – válogatás a korabeli sajtó cikke-
ibõl. Megtekinthetõ: szeptember 24–29-éig. „Kárpátokban
megfújják a trombitát...” Katonadalok, frontversek az I. világ-
háborúban. Idõpont: szeptember 26-án 10.00 óra. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár.

„IDÕS AKADÉMIA”. A Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ immár 23. alkalommal indítja útjára az „Idõs aka-
démia” címû ismeretterjesztõ programsorozatát, melynek
helyszíne hagyományosan, a Római Katolikus Plébánia dísz-
terme. Idõpontja: szeptember 25. és október 30. között, 14.00
órai kezdettel. Az elsõ alkalommal, szeptember 25-én az
Alzheimer-kórról, a demencia betegségrõl beszél Kõmûves
Zsuzsanna szakpszichológus.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Jelenések könyve. A hét le-
vél jövendölései – vetítéssel egybekötött elõadás szeptember
25-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó:
Bodolai Zoltán.

NAPLÓBEMUTATÓ. Tilk-Lippai Marianna: ÉLETKEdv
2019. c. naplójának közönségtalálkozóval egybekötött be-
mutatója szeptember 26-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond

könyvtárban. Beszélgetõpartner: dr. Bihari Albertné. Közre-
mûködik: Szirota Jennifer énekesnõ.

A SZEM BETEGSÉGEIRÕL. A Városmajori Mûvelõdési Ház
Szívklubjának elõadása: A szem betegségei. Elõadó: Bogdán
Rajcs Edit. Idõpont: szeptember 26-án 17.00 óra. Helyszín:
Városmajori Mûvelõdési Ház.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: Borneó, a titkok szigete
– Sipos László Forster-érmes fotográfus elõadása szeptember
26-án 18.30-tól a Városmajori Mûvelõdési Házban.

GOBELINCSODÁK. Tûvel festett Kazincbarcika és más
gobelincsodák – a Kazincbarcikai Gobelin Öltögetõk Köré-
nek kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Megte-
kinthetõ: szeptember 26-áig. A belépés díjtalan!

NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI NAPOK. Szeptember 27-én
9.00: Megnyitó, köszöntõk, majd emléklapok átadása, ered-
ményhirdetések, díjazottak bemutatkozása; A VÉG – Emlé-

kezés a Nagy Háborúra; a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázi-
um és rzeszówi testvériskolája Vita Memoriae 100 projektjé-
nek bemutatása. Helyszín: Megyeháza, Bessenyei nagyterem.
16.30: „A trianoni békediktátum Nyíregyházán” címû
kamarakiállítás a Jósa András Múzeumban. 18.00: Koszorú-
zás a Hõsök temetõjében. 28-án 10.00: Vraukó Tamás (egye-
temi docens, Miskolci Egyetem): „Erõdök és vadludak” (vetí-
tettképes elõadás a Przemysl-erõdrõl). A Nagy Háború emlé-
kezete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében c. kamarakiállítás
megtekinthetõ a levéltár földszintjén. Helyszín: MNL SZSZBM
Levéltára.

ALKOTÓ TAGTÁRSAK 24. Könyves gondolatok. Bemutat-
kozik: Petrusák János író, forgatókönyvíró, újságíró. Beszélgetõ-
partnerek: dr. Bihari Albertné és Martinovszkyné Kondrák Mar-
git. Közremûködik: Illyés Péter elõadómûvész. Idõpont: szep-
tember 27-én 16.30. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.

JÓGA A PARKBAN szeptember 27-én 17.00–18.30 között.
Helyszín: Nyíregyházi Egyetem, Tuzson János Botanikus Kert.
A program ingyenes, a kert belépõjegyét leszámítva. Bejárat
az egyetemi kézilabdapálya felõl, a székelykapunál.

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – a Turisztikai Klub találko-
zója – vetítettképes úti élménybeszámoló szeptember 28-án
16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Téma: A mesés
Kelet. Elõadó: Radvánszki Gábor.



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

LAPOK A NYÍRVIDÉK TÖRTÉNETÉBÕL 1.
A várostörténeti rovat cikkeinek megírásához alap-

vetõ forrásként használom a Nyírvidék címû lapot, így
illõ, hogy a sorozat 250. részeként végre ezt a „helytör-
téneti kincsesbányát” is bemutassam.

A kiegyezést követõen szabad lett a sajtó és szabad
ipar lett a nyomdászat is. Az egész országban nyom-
da- és lapalapítási láz vonult végig. Nem volt ez más-
képp városunkban sem: már 1867-ben mûködött nyom-
da és Nyír címmel hírlap is jelent meg, majd késõbb
újabb nyomdák és lapok létesültek, de ezek sorában
legjelentõsebbnek Jóba Elek és Piringer János vállalko-
zása bizonyult. Az ország más részeibõl, tapasztala-
tokkal felvértezve, barátokként érkeztek a városba és
adták be nyomdaalapítási kérelmüket. Jó helyre és jó
idõben érkeztek, mert a szaktudásukat kamatoztatva
olyan nyomdát alapítottak 1879-ben, amely számukra
biztos megélhetést hozott és még a város történetébe
is beírták magukat.

Közös vállalkozásukként jelent meg a Nyírvidék címû
társadalmi hetilap elsõ száma 1880. április 1-jén. „Be-
vezetés gyanánt” olyan kultúrmissziót fogalmaztak meg,
amelyet nemes célként tûztek ki lapjuk elé: „A korszel-
lem hatalmas haladása lehetõvé teszi az egyesek
mívelõdési fejlettségét kiterjeszteni a nagy tömeg foko-
zatos és feltartóztathatatlan kiképzésére. Ennek elsõ és
fõtényezõje a sajtó! A sajtónak kötelessége és feladata

fokozatosan feléleszteni azon szikrát, melynek tolvajlá-
sáért Prometheust a sziklához láncoltatá Zeus. Ez a szik-
ra: az emberi szellem.” Majd így összegzett Ábrányi
Lajos, a lap elsõ szerkesztõje: „Lapunk tehát, igyekezni
fog az általános közmûvelõdés elõmozdítására a társa-
dalom minden rétegeiben”.

Piringer 1884-ben kivált a közös vállalkozásból és
új nyomdát alapított. A Nyírvidéket Jóba Elek vitte to-
vább, aki örömmel vette tudomásul, hogy a lap 1885-
tõl Szabolcs vármegye hivatalos sajtóorgánuma lett, így
az a megye minden településére eljutott. Jóba Elek
1906-ban elhunyt, vállalkozását özvegye és két fia vit-
te tovább.
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