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NYÍRVIDÉK.
Lapok a Nyírvidék törté-
netébõl 2. A Nyírvidék
hetente egyszer, csütör-
tökön, majd vasárnapon-
ként jelent meg.

MEGÚJULT.
Megújult a Nyíregyhá-
zi Móricz Zsigmond
Általános Iskola
Kertvárosi Tagintéz-
ményének tornaterme.

INGYENES SZÛRÕVIZSGÁLATOK A KOSSUTH TÉREN VASÁRNAP
Ingyenes szûrõvizsgálatokkal várja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Egyetemi Oktatókórház és a nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szak-
emberei az érdeklõdõket a Szív Világnap alkalmából szeptember 30-án, vasárnap 10
és 14 óra között a Kossuth térre. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet arra,
megelõzhetõ vagy csökkenthetõ a kockázata a kardiovaszkuláris betegségek megjele-
nésének. A hagyományos szûrõvizsgálatok mellett – vércukor-, vérnyomás-, testzsír-,
testtömegindex-, szemfenék- és szemnyomásmérés – lesz dietetikai, illetve mentálhigi-
énés tanácsadás, újraélesztési oktatás és gyógytorna bemutató, de a szûrõbuszt is felke-
reshetik a helyszínre érkezõk, ahol a szemfenék- és szemnyomásmérést végzi a szakor-
vos. A kardiológus is felkereshetõ, akitõl személyre szóló tanácsokat lehet kérni. A
tapasztalatok szerint a megjelentek 10 százalékánál találnak olyan problémát a szak-
emberek, amely miatt szakrendelésre kell irányítani õket.

ELÕKÉSZÍTIK A TEREPET A BELVÁROSI USZODÁNAK
Már zajlik a városi uszoda építésének elõkészítése a

Continental  Aréna szomszédságában. A szemek elõl
elzárt munkaterületen jelenleg  talajvízszint-süllyesz-
tést végeznek. Mintegy 200 darab kutat fúrtak le, a
szivattyúk pedig folyamatosan dolgoznak a területen.
A talajvizet a  meglévõ csapadékvíz-elvezetõ rendszer-
be vezetik.

Újabb, a sportolási lehetõségekhez kapcsolódó infrast-
rukturális fejlesztés indult Nyíregyházán, hiszen elkezdõ-
dött a városi uszoda építése a Continental Aréna szom-
szédságában. Mint korábbi híradásainkból ismert, az új
létesítmény építésére az AQUA SE pályázott. A beruhá-
zással kapcsolatosan még tavaly novemberben városi,
közgyûlési döntés is született: Nyíregyháza támogatja a
TAO-s fejlesztést, a beruházáshoz a területet, ingatlant a 
megyeszékhely adja. Amint megtörténik az uszodának a
használatba vétele, a létesítmény önkormányzati tulajdon-
ba kerül.

SÜLLYESZTIK A TALAJVÍZ SZINTJÉT
A Continental Aréna szomszédságában már elkezdõd-

tek a munkálatok – ám egyelõre még nem a majdani me-
dencéket megtöltõ víz zubog a mélybõl. – Jelenleg
vákuumkutas talajvízszint-süllyesztést végzünk a munka-
területen. Körülbelül kétszáz darab kutat fúrtunk le 7 mé-
ter mélyen és 4 darab gépház segítségével emeljük ki a
vizet a meglévõ csapadékvíz-elvezetõ rendszerbe. Körül-
belül két hét múlva el tudjuk kezdeni a földmunkákat, il-
letve az alapozási munkákat, melyet a szerkezetépítési
munkálatok fognak követni – nyilatkozta szerkesztõsé-
günknek a helyszínen Makai Dávid Lajos, a kivitelezõ
KEVIÉP Építõipari és Kereskedelmi Kft. projektvezetõje.

ÁTMENETI SZÛKÍTÉS A HUNYADIN
A sportlétesítmény a Continental Aréna közvetlen szom-

szédságában épül – a városlakóknak feltûnhetett a Hunyadi
utca szélén, hogy munkaterületet jelzõ eszközök jelentek
meg, és „eltûnt” a korábban magányosan ott álldogáló épü-
let is a volt parkoló mellõl. A mostani, „vizes” munkákkal

párhuzamosan a közmûkiváltások is folyamatban vannak. A
munkálatokkal kapcsolatosan a Hunyadi utca Bujtos és Szegfû
utcai szakaszát két héten keresztül két sávosra szûkítik.

TÖBBFUNKCIÓS LÉTESÍTMÉNY LESZ
Korábban már utaltunk rá, hogy a beruházás mintegy 2

és fél milliárd forintból valósul meg. Ennek 750 millió forint
az önereje, ám a város ezt az összeget is megkapja: a  ma-
gyar kormány támogatja a fejlesztést. Az uszoda 10 pályás
nagymedencéje 220 centiméter mély és 50 méter hosszú
lesz. Ez méretben akkora, mint a Júlia Fürdõ nagymeden-
céjének a négyszerese. Tanmedence is lesz az épületben,
ahol a tervek szerint hat öltözõ és egy közel 300 fõs lelátó
is helyet kap majd. A létesítmény nettó alapterülete több
mint 4300 négyzetméter, ebbõl 3500 négyzetméter lesz a
földszinti terület. A fedett létesítmény a verseny- és szabad-
idõsportok mûvelõinek is lehetõséget nyújt majd a gyakor-
lásra és az aktív pihenésre, de alkalmas lesz például nem-
zetközi vízilabdameccsek lebonyolítására is.

(Szerzõ: Dér Vivien)

JÓ ÉTVÁGYAT – HÚSZEZERSZER!

Az idei Tirpák Fesztiválhoz (sem) volt kegyes az idõjárás, csakúgy, mint tavaly, erre a hétvégére ért véget a „nyár”. De az esõ (és a szél) sem riasztotta el a
nyíregyháziakat, akik bizalmat szavaztak a hatvanféle ételnek, amibõl 20 000 adagot „rendeltek”…  Képünkön az egyik csapat lelkes nagymamái gyúrják a
tésztát a finomsághoz – ezúttal is köszöntjük általuk városunk szépkorú polgárait az Idõsek Világnapja alkalmából. (E korosztályhoz szóló információink a 2.
és 7. oldalon, rövid fesztiválbeszámoló a 4. oldalon. És rengeteg fotógaléria, videó, valamint tudósítás utóbbi témában a nyiregyhaza.hu városi webportálon!)
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IDÕSEK VILÁGNAPJA.
Minden év október
elsején köszöntjük a
környezetünkben élõ
szépkorúakat. Tiszte-
let és megbecsülés
illeti õket.
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BENCS-ESTEK
A Telefondoktor, vagyis Göttinger

Pál, a Móricz Zsigmond Színház fõ-
rendezõje volt a Bencs-estek sorozat
nyitóvendége kedden. Színházi hitval-
lásáról, de kedvenc ingeirõl és Taxi
nevû kutyájáról is beszélt a Bencs Vil-
la közönségének.

A MAGYAR NÓTA ÖRÖK
A magyar nóta örökzöld jelenlétét bi-

zonyította a zenei életben Nyíri Szabó
Sándor és Sipos Izolda nótaénekesek
mûsora a Városmajori Mûvelõdési Ház-
ban szerda este. A Váci Mihály Kultu-
rális Központ tagintézményében telt
ház fogadta az elõadókat és kísérõiket.

BIZTONSÁG HETE
Második alkalommal rendezték

meg a Biztonság Hete programsoroza-
tot. Idén Nyíregyháza is a helyszínek
között volt, ahol több szervezet is kép-
viseltette magát. A cél elsõsorban a fi-
atalok figyelmének felhívása a rájuk le-
selkedõ veszélyekre.

KATONAESZMÉNYEK
A honvédség jövõképe címmel tar-

tott elõadást Takács Attila dandártábor-
nok a Jósa András Múzeumban. A pre-
zentációjában kitért arra, hogy ma már
nagyobb szükség van tartalékos kato-
nákra, és célszerû a fiatalokat is be-
vonni.

90. SZÜLETÉSNAP
90. születésnapja alkalmából Oláh Já-

nos Simont köszöntötte Halkóné dr. Ru-
dolf Éva önkormányzati képviselõ. János
bácsi az elmúlt évtõl az Emmaus Szere-
tetotthon lakója. Sajnos már rosszul lát,
nem tud olvasni vagy tévét nézni, így
idejét lakótársaival, beszélgetéssel tölti.

A KULISSZÁK MÖGÖTT
A nyíregyházi Móricz Zsigmond

Színház a Meseautó címû elõadást ját-
szotta a Színházak éjszakáján. Az elõ-
adás után a nézõk játékos barangolá-
son vehettek részt, a színház máskor
elzárt terei megnyíltak egy titkos, ku-
lisszák mögötti éjszakára. 

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ne-

vében hivatalosan is felköszöntötte
Szabó Ilonát, városunk szépkorú pol-
gárát 90. születésnapja alkalmából
Mussó László közgyûlési képviselõ,
illetve Nyirkos Mária, a Szociális és
Köznevelési Osztály munkatársa.

BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS
Biztonságosan közlekedni egy élet-

úton! Ez a címe a Magyar Autóklub
közlekedésbiztonsági rendezvényso-
rozatának, amelyet 2006-ban indítot-
tak el. Idén is a Pazonyi úti hipermar-
ket parkolójában várták az érdeklõdõ-
ket az élményközpontú programra.

MISKA BÁCSI 95 ÉVES!

SZÍNHÁZ, ÁLLATPARK, UTAZÁS ÉS
ALKOTÓI PÁLYÁZAT A TÉMÁK KÖZÖTT

IDÕSEK VILÁGNAPJAIDÕSEK VILÁGNAPJA
JEGYZET

EGY ÉLETED VAN!
Egész életünkben álmodozunk.

Nyolcévesen szeretnénk kedvenc éne-
kesünk mellett a színpadon állni, tizen-
nyolc évesen a környék legjobb egyete-
mére bekerülni, huszonnyolc évesen
családot alapítani, hatvannyolc évesen
meg az unokákkal a cseresznyefa alatt
játszani... Talán nincs olyan, aki ha csak
fejben is, de ne készítette volna el saját
bakancslistáját, ne tervezte volna el,
hogy mi mindent szeretne megvalósíta-
ni az életben. A bakancslista azonban
nem készül el egy nap alatt, általában
napokig, hetekig, hónapokig tart, aztán
rádöbbenünk, hogy igazából soha sem
lesz teljes. Mindig lesznek ugyanis olyan
dolgok, amik már nem fontosak, de köz-
ben újabb pontokat szúrunk be, majd az
öregkor beköszöntével végül lemondunk
ezekrõl és betesszük a fiók legaljába.
Pedig, lehetne másként is. Az álmainkat

valóra válta-
ni ugyanis soha
nem késõ. Erre ta-
nított a 89 éves Ági
néni is, akivel az egyik külföldi utazá-
som során találkoztam. A férje már kö-
zel 20 éve meghalt, a gyerekei a saját
életüket élik, egyedül maradt. Neki min-
dig csak egy vágya volt: utazni! Tavaly
Izraelben volt, idén Bulgáriában, jövõre
pedig Marokkóba készül. Már túlélt egy
szívinfarktust, dagadnak a lábai, de õ már
tudja, amit mi még nem: mindenbõl van
bõségesen a Földön, kivéve az idõt. Ma
reggel az utcán rohanva, türelmetlenül
kerülgettem az elõttem nehézkesen ha-
ladó embereket. Pedig, talán õk is most
akarták megvalósítani a bakancslistájuk-
ról az elmaradt álmaikat, akár hetven-
nyolc évesen is...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

OLVASÓI LEVÉL

Családias ünnep volt az Örökzöld
Nyugdíjas Egyesületnél. 2018. szeptem-
ber 13-án Hámornyik Mihály, az egye-
sületünk legidõsebb tagja betöltötte 95.
életévét. Nagy várakozással és izgalom-
mal vártuk a délutáni foglalkozást, Szon-
dy Barna, egyesületünk elnökének kö-
szöntõje után Jeszenszki András, la-
kókörzetünk önkormányzati képviselõ-
je és egyesületünk tiszteletbeli tagja,
valamint Orémusz Maja, a Váci Mihály

Kulturális Központ fenntartása alatt mû-
ködõ Városmajori Mûvelõdési Ház szak-
mai munkatársa köszöntötte Miska bá-
csit. A köszöntések után egyesületünk
énekkara rövid mûsorral kedveskedett.
Tagjaink közül Popovics Miklós hegedûn
játszotta el kedvenc nótáját, melyet vers-
sel kísért. Az ünnepség fénypontja a 75
személyes torta elfogyasztása volt. Isten
éltessen Miska bácsi!

Örökzöld Nyugdíjas Egyesület

IDÕSÜGYI TANÁCS

Színházzal, állatparkkal, világnappal,
alkotói pályázattal és utazással foglal-
koztak egyebek mellett a szépkorúak a
múlt hét csütörtökön megtartott Idõs-
ügyi Tanács ülésén, ezúttal rendhagyó
helyszínen, a Pangea Hotelben. Két in-
tézmény, a Nyíregyházi Állatpark és a
Móricz Zsigmond Színház vezetõjét – a
város 24 ezer nyugdíjasa nevében – egy-
egy feladat megoldására is kérték.

– Egyrészt a Nyíregyházi Állatpark
igazgatójával megbeszéltük azt az ok-
tóberi nyugdíjas örömsétát, ami a múlt

évben is megvalósulhatott és a nyugdí-
jasok ingyenesen látogathatták meg az
állatparkot, másrészt pedig egyeztettünk
a Móricz Zsigmond Színház igazgatójá-
val is. A fogadóóráinkon ugyanis olyan
kérdés merült fel, hogy miként lehetne
megoldani, a színház egy-egy darabot a
délelõtti órákban tûzzön mûsorra. A kér-
désekre mindkét intézmény vezetõjétõl
megnyugtató választ kaptunk. A napok-
ban tisztázódnak az idõpontok, amikrõl
mindenkit tájékoztatni fogunk – hangsú-
lyozta Fintor Károlyné, az Idõsügyi Ta-
nács titkára.

Középen dr. Ulrich Attila alpolgármester, mellette Kirják Róbert, a színház ügyvezetõ
igazgatója és Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára az ülésen megjelentek körében
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TELEVONAT: GYORS ÉS OLCSÓ UTAZÁST ÍGÉR VASÁRNAPONKÉNT A MÁV
Szeptember 30-ától vasárnaponként a délutáni csúcs-

idõszakban új távolsági szolgáltatást vezet be a MÁV-
START a Nyíregyházáról a fõvárosba tartó utasok részé-
re. A TELEVONAT a Nyugati pályaudvarig csak három
helyen áll meg, és Nyíregyházáról egy jegy csak 2490
forintba kerül.

A vasárnap délutáni csúcsidõszakban Nyíregyházáról
Budapestre a járatok közel 100 százalékos kihasználtság-
gal, vonatonként nemegyszer csaknem 700 fõvel közle-
kednek. A vasúttársaság célja a TELEVONAT-tal ezért az,
hogy az utasok széles körének vonzó, olcsó, gyors, de leg-
fõképpen biztonságos alternatívát nyújtson a belföldi tá-
volsági közlekedésben. A 17:08-kor induló TELEVONAT
Nyíregyházától Budapest-Nyugati pályaudvarig csak há-
rom helyen: Debrecen (17:38-kor), Kõbánya-Kispest
(20:10-kor) és Zugló vasútállomáson (20:18-kor) áll meg,
a Nyugatiba 20:27-kor érkezik. A különleges mentesítõ
járat kizárólag speciális, úgynevezett TELEVONAT-jeggyel
vehetõ igénybe.

A Nyíregyházától Debrecenen át Budapestig közleke-
dõ modern, kétegységes FLIRT motorvonaton az egyedi,
kedvezõ ár mellett garantált az ülõhely, mivel a rendelke-

zésre álló 400 ülésnél több menetjegyet nem értékesít a
vasúttársaság. Az ülõhelyeket az utasok érkezési sorrend-
ben a jegyeken feltüntetett egységben foglalhatják el. A
járaton kutya és kerékpár nem szállítható.

LÉGKONDICIONÁLT ÉS WIFIS
A TELEVONAT a svájci Stadler Rail által gyártott FLIRT

motorvonatokkal közlekedik. A FLIRT-ök a kor követel-

A TELEVONAT-JEGY ÁRA
viszonylat pénztári ár jegykiadó automatából e-vonatjegy

vásárolva vagy átvéve interneten vagy Vonatinfóból
(5% kedvezmény) (10% kedvezmény)

Nyíregyháza–Budapest 2490 Ft 2366 Ft 2241 Ft

Debrecen–Budapest 2210 Ft 2100 Ft 1989 Ft

(A TELEVONAT-tal történõ utazáshoz más kedvezmény nem vehetõ igénybe, így például START Klub VIP- vagy
Prémium kártya sem használható fel.)

ményeinek megfelelõen korszerû utastájékoztató rendszer-
rel, légkondicionált, alacsonypadlós, kerekesszékek és ba-
bakocsik fogadására is alkalmas utasterekkel, mozgáskor-
látozottak által is könnyen használható mosdóval, wifivel,
mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati
csatlakozókkal rendelkeznek.

ÉRKEZNEK AZ EMELETES MOTORVONATOK

Nyíregyházán is közlekedhetnek majd azok az eme-
letes motorvonatok, amelyek 2019-tõl érkeznek hazánk-
ba, uniós finanszírozásból. A MÁV-START a Stadler által
gyártott, KISS elnevezésû emeletes motorvonatokat a
nagy forgalmú Budapest–Vác–Szob és Budapest–Cegléd–
Szolnok elõvárosi vasútvonalakon, 2019–2020-ban ál-
lítja forgalomba. A tervek szerint a hétvégi idõszakban
az utasok nemcsak Budapest elõvárosában találkozhat-
nak az új motorvonatokkal, de egyes kiemelt forgalmú
vonalakon is KISS-ek közlekednek majd: iskolaidõszak-
ban Debrecen és Nyíregyháza térségében, a nyári sze-
zonban pedig a Dél-Balatonnál és a Velencei-tónál.

TERVEZETTEN ZAJLIK A NYUGATI ELKERÜLÕ TOVÁBBÉPÍTÉSE
EZ A FEJLESZTÉS ÉS EGY ÚTREKONSTRUKCIÓ EGY PONTON ÖSSZEÉR

 Az arra járók érzékelhetik, hogy gõzerõvel zajlanak a
Nyugati elkerülõ további szakaszainak az építési munkála-
tai. Azt pedig nyírszõlõsi olvasóink kérdezték, hogy a be-
ígért útrekonstrukció mikor kezdõdik. Mivel mindkettõ ál-
lami beruházás, feltettük a kérdést a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztõ Zrt.-nek, valamint a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-nek. A jó hír röviden: mindkettõ (idõ)rendben van, sõt
a két fejlesztés egy ponton összetartozik, erre is figyeltek
mindkét cégnél. Befejezés: várhatóan jövõ év végére.

 
A 338. sz. fõút Nyíregyháza Nyugati elkerülõ követke-

zõ, mindkét, egyszerre épülõ szakaszán terv szerint ha-
ladnak a munkálatok, a tervezett ütemezés szerint – tájé-
koztatta szerkesztõségünket Kiss Boglárka, a  NIF  Zrt.  mb.
kommunikációs igazgatója.

  TÖLTÉSÉPÍTÉSI MUNKÁK
A fõpálya vonatkozásában jelenleg az alábbi munkála-

tok zajlanak. Az 1. szakasznál (a 36. sz. és a 38. sz. fõ-
utak, városi nézõpontból a Tiszavasvári és a Tokaji kö-
zött)  a töltésépítési munkák megkezdõdtek a betervezett
mûtárgy környezetében – ugyanis a nyomvonal külön
szintben keresztezi a Budapest–Miskolc–Szerencs–Nyír-
egyháza vasútvonalat, ezért egy különszintû vasúti híd
épül, melynek szerkezeti hossza mintegy 68 m. A mû-
tárgyépítés a töltésépítés befejezését követõen, elõre lát-
hatólag 2019 tavaszán indulhat el. A 2. szakasznál (a 38.
sz. fõút és a 3822. j. út közötti szakaszon) a humuszolást
követõen töltésépítési munkálatokat végeznek majd, illet-
ve szakaszosan javítóréteg építése zajlik. Ezekkel párhu-
zamosan a közmûvek kiváltása is folyamatban van.

  TERVEZIK A KÖRFORGALMAT
A Nyírszõlõsi úti körforgalom építése a 338. sz. fõút Nyíregy-

háza Nyugati elkerülõ 38. sz. fõút és a 3822. j. út közötti sza-
kasz megvalósításának keretében valósul meg. Ennek a mun-
kálataihoz hozzátartozik a kiviteli tervek elkészítése is, ezek az
elõkészítési feladatok jelenleg folyamatban vannak, látványos
kivitelezés várhatóan jövõ év tavaszán kezdõdhet el. Ezúton
is jelezzük, hogy a tervezésnél természetesen figyelembe vet-
ték a Magyar Közút NZrt. kapcsolódó beruházását is.

 

LOGIKUS IDÕREND

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program-
ban  tervezett Nyíregyháza–Kótaj összekötõ út több mint
5 kilométeres szakaszának felújításához a kivitelezés-
re vonatkozó ajánlatok megérkeztek, a szerzõdéskötés
2018 év végére várható, így a munkálatok tavasszal
kezdõdhetnek – ezt már a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs Osztálya közölte kérdésünkre. A mun-
kákat a Nyugati elkerülõ út részeként épülõ 3822–3813.
számú utak csomópontjában tervezett körforgalom ki-
vitelezéséhez ütemezzük. A Nyugati elkerülõ út építé-
séhez szükséges föld és zúzottkõ anyagot még idén a
3822. számú összekötõ úton a helyszínre szállítják, így
jövõ évben a burkolatfelújítási munkák akadálytalanul
haladhatnak és a szállítás miatt kialakuló burkolathibá-
kat is javítják egyidejûleg. A felújítás így várhatóan 2019.
június elejére elkészülhet, függõen a téli idõszak hosszá-
tól és a kivitelezõi kapacitástól. A kivitelezõnek hat-
van nap áll a rendelkezésére.

 

KOMPLEX FELÚJÍTÁS NYÍRSZÕLÕSÖN

A tervezett nyírszõlõsi szakasz a Nyíregyháza te-
lepülés jelzõtábla után lévõ autóbuszöbölnél kez-
dõdik és a 3813. számú tervezett elkerülõ út 3822.
számú úttal alkotott körforgalmi csomópontjánál
ér véget. A burkolatfelújítás során a meglévõ asz-
faltréteg profilmarása után új burkolatot kap az út-
szakasz. A veszélyes kis sugarú ívekben érdesített
betonburkolatú teherbíró padkát építenek és a fel-
újítási szakaszon lévõ 7 pár autóbuszöböl burko-
latát és peronjait is átépítik. A felújítás keretein
belül a forgalomtechnikai elemeket, azaz a burko-
latjeleket, KRESZ-táblákat, korlátokat is cserélik.
A kivitelezés során az út menti növényzetet ren-
dezik, a szikkasztó-, illetve vízelvezetõ árkokat ki-
tisztítják, valamint a lehetõségekhez mérten a víz-
elvezetõ rendszert is javítják.

Már körvonalazódik madártávlatból a Nyugati elkerülõ újabb, a 36-os fõútból kiinduló szakasza

  (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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ESÕBEN IS MENÕ VOLT AZ IDEI TIRPÁK FESZTIVÁL
2 NAP, 20 EZER ADAG ÉTEL, NEMZETKÖZI GASZTROUTAZÁS A BELVÁROSBAN

Hétvégén rendezték meg – hidegben... – a VI. Tirpák Fesz-
tivált Nyíregyházán. A gasztrorendezvény idén is kétnapos
volt, összesen több mint 20 ezer adag étel fogyott el.

A fõszerep a hagyományos tirpák ételeké volt, elsõ nap a
profik, második nap az amatõr csapatok mutatták be fõzõtu-
dományukat. Szombat este az Irigy Hónaljmirigy adott sikeres
koncertet, vasárnap a Szabolcs Néptáncegyüttes is (képünkön)
színpadra lépett. Több mint 60-féle étel közül válogathattak
az érdeklõdõk. A rendezvény híre és sikeressége országos szin-
ten is elterjedt, még Békés megyébõl is érkeztek látogatók
Nyíregyházára azért, hogy megkóstolják a területünkre jel-
lemzõ népi ízeket. Persze, a finom ételeket zsûri is értékelte.

– A Tirpák Fesztivál, mint minden évben, több lábon
álló rendezvény. Célunk volt vele egyrészrõl a közösség-
teremtés, másrészrõl pedig természetesen a hagyomány-
ápolás. Egy olyan rendezvényt szerettünk volna most is
megvalósítani – reméljük, ez sikerült –, ami a magyar gaszt-
ronómia széles skálájára tudott alapozni, mindemellett pe-
dig kellemes kikapcsolódást nyújt az érdeklõdõknek –
hangsúlyozta dr. Ulrich Attila alpolgármester.

 AZ AJÁNDÉKPUFFANCS RECEPTJE

TIRPÁK ALMÁS-FAHÉJAS PUFFANCS
Tészta rész: vaj 200 g, tej 200 g, liszt 200 g, só 1 csipet,

tojás 6-7 db.
A tejet és a vajat feltesszük fõni és hozzátesszük a sót.

Mikor elolvadt a vaj és forr, hozzáöntjük a lisztet is. Ekkor
besûrûsödik és rövid ideig forrásponton tartjuk, intenzíven
kavargatva. Tûzhelyrõl levéve a tojásokat egyesével hozzá-
kavarjuk, simára keverjük, majd kanállal vagy nyomózsák-
kal egyforma tésztahalmokat nyomunk ki a sütõpapírra.
Sütés 180 C°-on.

Töltelék: tej 500 g, tojássárga 3 db, kukoricaliszt 25 g,
BL 55 búza finomliszt 25 g, vaníliás cukor 40 g, cukor 50 g.

A kukoricalisztet, finomlisztet, vaníliás cukrot, cukrot
összekeverjük, és kevés tejjel elkavarjuk, mint egy palacsin-
tatésztát. A többi tejet felforraljuk és amikor fõ, a kettõt össze-
öntjük és beforraljuk.

Reszelt tisztított alma 500 g, akácméz 50 g, õrölt fahéj 1
késhegynyi, õrölt szegfûszeg 1 csipetnyi, reszelt citromhéj 1 db,
citromlé 1-2 evõkanál (az alma savanyúságát fokozhatjuk).

A reszelt almát, akácmézet, õrölt fahéjat, õrölt szegfû-
szeget, reszelt citromhéjat, citromlevet és a vajat töltelékké
összeforraljuk. Még melegen összekeverjük az elõbbi krém-
alappal. Ezzel a két krémalap összeházasításával egy kitel-
jesedett ízharmóniát kapunk. Ezt követõen nyomózsákkal
alulról beszúrva betöltjük a tésztába.

Máz: akácméz 100 g, cukor 150 g, víz 70 g, karikázott
citrom 1 db, darabos fahéj 1-2 db, dió 200 g.

A diót sütõben 160 C°-on megpörköljük (akkor jó, mikor
a héja fellazul, eltörve belül is barnul, illata csalhatatlanul
kóstolásra csábít). A dió héját ledörzsöljük, mert igen kese-
rû, ledaráljuk a panírozáshoz. A mézre, cukorra ráöntjük a
vizet és forralásig melegítjük. A még forró mézes szirupba
villával gyorsan megmártjuk a puffancsokat, majd azt kö-
vetõen a darált pörkölt dióba is.

A Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiuma 2500 almás puffancsot ké-
szített Nyíregyháza önkormányzatának megbízásából. A
finomságokkal dr. Ulrich Attila alpolgármester (is) szemé-
lyesen kínálta meg a résztvevõket.

FÕZÕVERSENY-EREDMÉNYEK

2018. szeptember 22. (szombat)

Iskolák közötti verseny helyezettjei: I. Mátészalkai SZC
Kállay Rudolf Szakközépiskolája, II. Kisvárdai SZC II. Rá-
kóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, III.
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátó-
ipari, Idegenforgalmi, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolá-
ja és Kollégiuma. Különdíj: Westsik Vilmos Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskola.

Profi csapatok közötti verseny helyezettjei: I. Nagycser-
keszi tirpákok a Lugasból, II. Szatmárnémeti város csapata,
III. Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület. Különdíj:
Halászati Kft. Nyíregyháza.

2018. szeptember 23. (vasárnap)
III. Nyíregyházi Bogrács- és Grillbajnokság

I. Ács Sándor és baráti köre – Máriapócs, II. Kárpát Konyha
– Ivano-Frankivszk, III. NIMRÓD csapat. Különdíj I.: Bás-
tya LÁNGoSOS. II.: KOPÓ-KUKTÁK – Sz-Sz-B Megyei Rend-
õr-fõkapitányság csapata. III.: Inspi-Ráció csapata.
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BRINGÁRA FEL! JÖN A BRINGAVÁROS 7.1
Alig, hogy elmúlt a Tirpák Fesztivál, itt az újabb hétvé-

gi program az önkormányzat és a BringaSziget közös szer-
vezésében. Október 6-án, jövõ héten szombaton Bringa-
város 7.1 elnevezéssel hét városrészt és a belvárost érin-
tõ kerékpáros nagyrendezvénynek ad helyet Nyíregyhá-
za. Lesz csapat- és egyéni verseny, megmérkõznek egy-
mással az iskolák, mindeközben pedig értékes ajándékok
találnak gazdára.

Ezúttal azonban nemcsak a Kossuth téren, hanem to-
vábbi hét városrészen – ezt jelzi a Bringaváros 7.1 elne-
vezés –, Borbányán, a Jósavárosban, a Kertvárosban, Nyír-
szõlõsön, Oroson, Örökösföldön és Sóstófürdõn is lesz-
nek programok.

CSAPATVERSENY: VÁROSRÉSZEK VERSENYE
GÖRGÕS KERÉKPÁRRAL

A városrészeken azon túl, hogy különbözõ, szabadidõs
programokkal várják majd az érdeklõdõket, kihelyeznek
1-1 görgõs kerékpárt is. A városlakóknak pedig nem lesz
más dolguk, mint felülni ezekre – reggel 9 és délután 1
óra között – és beletekerni minimum 60 kilométert. Ez a
„táv” a nyíregyházi kerékpárút-hálózat hosszát jelzi. Az a
városrész, amelyik a legtöbb kilométert tekeri bele a ke-
rékpárba, „Nyíregyháza leggyorsabb városrésze” címmel
elnyeri a rendezvény vándorserlegét – tájékoztatta szer-
kesztõségünket Juhász Miklós, a rendezvény társszerve-
zõje. Érdemes már 9 órától regisztrálni, hiszen az egyes
városrészek elsõ 50 regisztrálója ajándék pólót is kap, az
adott városrész feliratával.

EGYÉNI VERSENY: PECSÉTEKET KELL
GYÛJTENI!

A csapatversenyeken túl persze egyénileg is lehet majd
indulni a Bringaváros 7.1 elnevezésû kerékpáros rendez-
vényen. A görgõs kerékpárok mellett ugyanis minden vá-
rosrészben úgynevezett regisztrációs pontokat jelölnek ki,
ahol menetlevélhez lehet jutni. Ezekbe a menetlevelekbe
pecséteket kell gyûjteni, ezúttal azonban nem „görgõs”,
hanem „élõ” kerékpárral. Akinek nincs kerékpárja, útra
kelhet akár futva, sétálva, görkorin stb., a lényeg, hogy két
lábon, vagy két keréken, de motorerõtõl mentesen.

A pecsétgyûjtõ pontok az említett nyolc városrészt érin-
tik, illetve az 5 szponzori helyszínt, vagyis maximum 13
pecsét kerülhet a menetlevélbe. Az összegyûjtött pecséte-
ket ajándékokra lehet váltani délután 2 és fél 4 között a
Kossuth téren. Minél több pecsétet gyûjt valaki, annál ér-
tékesebb ajándékokra válthatja be. Fontos kiemelni azon-
ban, hogy már kettõ után is jár az ajándék! Négy órakor

pedig a minimum 10 pecsétet gyûjtõk között egy kerék-
párt is kisorsolnak.

ISKOLÁK VERSENYE: MINÉL TÖBBEN

A szervezõk az oktatási intézményekre is gondoltak.
Azok az iskolák, akik a legnagyobb számban vesznek részt
a rendezvényen, 50, 30 és 20 ezer forint értékû vásárlási
utalványt nyerhetnek, illetve övék lehet a kupa is.

KIEGÉSZÍTÕ CSALÁDI PROGRAMOK

A csapat-, az egyéni és az iskolák közötti versenyek mel-
lett a Kossuth téren szervizpont, egész napos egészségügyi
mérések, tanácsadások, tombola, sportági bemutatók és csa-
ládi programok – arcfestés, ugrálóvár, játékos KRESZ-pálya
– várják az érdeklõdõket. Lesz latin cardio fitnesz, illetve
BMX bemutató, este hattól pedig élõ koncertet ad a Kállay
Saunders Band. (Részletek a lenti plakáton.)

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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(Fotó: illusztráció)(Fotó: illusztráció)
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BEFEJEZÕDÖTT A MUSTÁRHÁZ FELÚJÍTÁSA
A kertvárosi iskola tornacsarnoka után a Mustárházat

is bejárta dr. Ulrich Attila alpolgármester múlt héten csü-
törtökön. Az intézmény az Önkormányzati épületek ener-
getikai korszerûsítése címû, 1 milliárd forintos projekt
keretében újulhatott meg, több mint 29 millió forintból.

A koros épület megõrizte arculatát, ugyanakkor
akadálymentesítették, kicserélték a nyílászáróit, korsze-
rûsítették a fûtését, megtörtént a homlokzati és vízszigete-
lés, valamint a teraszt és a közösségi szobát is kifestették.

KORSZERÛ BÁZIS

– Végre olyan helyen tölthetik el hasznosan a szabad-
idejüket a nyíregyházi fiatalok, ahol télen meleg van, nyá-
ron pedig hûvös, nem pedig fordítva. Az épületre már rá-
fért a felújítás. A városvezetés évente ötmillió forinttal tá-
mogatja a Mustárház mûködését, cserébe annyit kér, hogy
dolgozói „fogják össze” a fiatalokat, és nyújtsanak hasz-
nos, értelmes elfoglaltságot nekik – hangsúlyozta dr. Ulrich
Attila alpolgármester.

– A fejlesztések tavasszal kezdõdtek, szerencsére ha-

mar végzett a kivitelezõ az épület felújításával – folytatta
Dombóvári Gábor, a Mustárház vezetõje. – Nagyon örü-
lünk a korszerûsítésnek, hiszen ezzel megújult az ifjúság-
nak az a bázisa, ahová be tudnak térni és különbözõ prog-
ramokon részt venni, legyen szó kulturális rendezvények-
rõl, koncertekrõl vagy éppen nyelvi klubokról.

A KERTVÁROSI ISKOLA TORNATERME IS MEGÚJULT

45 millió forintból újult meg a nyári szünetben a Nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tag-
intézményének tornaterme. A talaj új, ízületkímélõ par-
ketta borítást kapott, digitális eredményjelzõket helyez-
tek el és felújították az öltözõket is.

Helyszíni szemlét tartottak múlt pénteken a kertvárosi
intézmény tornatermében, melynek során elhangzott:
Nyíregyháza vezetése nagy hangsúlyt fektet a sportfejlesz-
tésekre.

NÉPSZERÛ A SPORTOLÁS

– Nyíregyháza egy sportos város, hosszú lenne végig-
sorolni, hogy ezt mi minden támasztja alá, de legfõkép-
pen az, hogy a nyíregyháziak egyre inkább szeretnek spor-
tolni. Egy számítás szerint nagyjából 20 ezer nyíregyházi,
minden hatodik városlakó sportol már rendszeresen. Ah-
hoz, hogy ezt megtehessék, megfelelõ körülményeket kell
biztosítanunk a különbözõ külsõ és belsõ tereken. Ez a
tornaterem az egyik az öt közül, amit most újítottunk fel,
korábban már hetet modernizáltunk. Az a legfontosabb,
hogy iskolai keretek között a mai kornak megfelelõen tud-
ják használni a gyerekek – mondta el Kósa Árpád, polgár-
mesteri kabinetvezetõ.

MODERN, ÍZÜLETVÉDÕ
A kertvárosi iskola tornacsarnoka 15 évvel ezelõtt épült,

és számos sporteseménynek adott és ad otthont, ezért is
volt fontos a felújítása. – Ez elsõsorban a Kézilabda Szö-
vetségnek, illetve a Sportcentrumnak a közös pályázata

volt, amihez az önkormányzat az önerõt biztosította. Ki-
cserélték az alapzatát és új, nagyon modern padlót tettek
rá, amely a sportolók ízületeit védi és a sérülés veszélyét
csökkenti. Van egy új eredményjelzõ tábla, történt még
egy tisztasági festés és egy vizesblokk-felújítás is – sorolta
dr. Ulrich Attila alpolgármester.

BÕVEN KIHASZNÁLJÁK

A testnevelõ tanárok is nagy örömmel fogadták az újí-
tást, így biztonságosabban tudnak a gyerekek sportolni a
tornacsarnokban. – Örülünk ennek a borításnak. A gyere-
kek nagyon hamar megszerették és megszokták. Azt mon-
danám, hogy mint egy szilaj lovat, be kell törni a torna-
csarnokot, nagyon sokat kell rajta sportolni és fogunk is,
hiszen a Diáksport Egyesület több szakcsoporttal végzi itt
tevékenységét – mondta el Póka Imre. A gyerekek nagy
izgalommal vesznek részt a testnevelésórákon, újdonság-
nak számít az új padló és a digitális eredménykijelzõ. –
Szerintem fantasztikusak ezek az újítások! A legjobban a
kijelzõ tetszik, jó, hogy látjuk az idõt óra közben – lelke-
sedett Kiss Lola Virág.

TÖBB MINT TUCATNYI TORNATEREM
Az elmúlt években az alábbi tornatermek újultak

meg kisebb-nagyobb léptékben különbözõ projektek
keretében a teljesség igénye nélkül, hiszen például
ebben nincs benne a bánkis fejlesztés vagy éppen az
apáczais rekonstrukció, melyrõl múlt héten írtunk. S
szintén egy héttel ezelõtt számoltunk be az Eötvös
sportpályafejlesztésérõl. (És mint emlékezhetünk, a
Kossuthban is modernebb lett a sportpálya, a Szent
Imrében pedig tornacsarnok épült...)

– Petõfi Sándor Általános Iskola (Alma u.): PVC-
burkolat cseréje, homlokzati nyílászáró cseréje, bel-
sõ festés, tetõhéjazat cseréje.

– Móra F. Általános Iskola (Fazekas J. tér): komplett
felújítás.

– Apáczai Csere János Ált. Isk. (Erdõ sor): sportpad-
ló cseréje, tisztasági festés.

– Móricz Zsigmond Ált. Isk. (Virág u.): sportpadló cse-
réje, OSB falvédõ burkolat felrakása, tisztasági festés.

– Móricz Zs. Ált. Isk. Kertvárosi Tagintézménye (Kö-
nyök u.): sportpadló cseréje, OSB falvédõ burkolat
felrakása, tisztasági festés, elválasztó függöny cseréje.

– Bem József Ált. Isk. (Epreskert u.): komplett felújítás.
– Arany J. Gimnázium, Ált. Isk. és Kollégium (Ung-

vár stny.): sportpadló cseréje, tisztasági festés, elvá-
lasztó függöny beépítése, eredményjelzõ és palánkok
felrakása.

– Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u.):
sportpadló cseréje, tisztasági festés, eredményjelzõ és
palánkok felrakása.

– Kölcsey F. Gimnázium (Benczúr tér): sportpadló
cseréje, tisztasági festés, eredményjelzõ és palánkok
felrakása.

– Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti torna-
csarnoka (Tiszavasvári út): sportpadló cseréje, tiszta-
sági festés, eredményjelzõ és palánkok felrakása.

100 ÉVES A SZÉCHENYI
A Városi Felsõ Kereskedelmi iskola, mostani nevén a

Széchenyi 100 éve nyitotta meg a kapuit. Az intézményt
nyíregyházi kereskedõk és gazdák kezdeményezésére ala-
pították 1918-ban – ezt ünnepli az iskola.

– Egy iskola életében a 100. év egy olyan különleges
alkalom, amit nagyon nehezen lehet emberi léptékekkel
is felfogni és olyan emlékek kerültek elõ itt az évforduló
ünneplésének alkalmából, ami az iskolatörténeti kiállítá-
son is látszik. Amely megmozgatja a már 50–60 éve vég-
zett diákok lelkét is, kötõdését az intézményhez, és ez
erõt adhat a mai diákoknak is ahhoz, hogy szívvel-lélek-
kel és igazi széchenyisként éljék meg a mai napokat –
hangsúlyozta Szabó Attila, az intézmény igazgatója.

MEGTARTOTTA KÜLDETÉSÉT

Az alapítás 75. évfordulóján került az iskola bejáratá-
hoz a Széchenyi-szobor, amit azóta is nagy becsben tar-
tanak. A centenáriumra Jászai Menyhért alpolgármester is
ellátogatott, egy koszorúval tisztelgett a jubileum alkal-
mából.

– Viharos idõk voltak 100 évvel ezelõtt, amikor meg-
alakult ez az iskola és az elmúlt században fenntartótól
függetlenül, háborúk, nagy politikai változások, katakliz-
mák közepette is megõrizte és megtartotta a küldetését.
Nagyon sok értékes embert adott a társadalomnak, és erre
büszkék lehetünk.

A centenáriumra iskolatörténeti kiállítást rendeztek, töb-
bek között pénzérméket, tarisznyákat és egyenruhákat is
bemutattak.

PORTRÉ

„HAZAJÁRT” A HIVATALBA
Sokszor alig három év is örökkévalóságnak tûnik egy

munkahelyen, nemhogy 43. Marjay Károly, a nyíregy-
házi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának mun-
katársa azonban máshogy érte meg a kötelezettségét. Õ
munkahelyére hazajárt, a második otthona volt. Ember-
ségét és szaktudását pedig nem csak az ügyfelei ismer-
ték el. Augusztusban a közigazgatás területén végzett
magas színvonalú több mint 4 évtizedes tevékenysége
elismeréseként, Orbán Viktor miniszterelnök úr elõter-
jesztésére, a Magyar Köztársaság elnöke magyar ezüst
érdemkereszt kitüntetést adományozta neki.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester és Dombóvári Gábor a
bejáráson

Marjay Károly 1975-tõl mostani nyugdíjazásáig dolgo-
zott a Polgármesteri Hivatalban. 21 évesen lépett be elõ-
ször a városházára, mindvégig az igazgatás területén dol-
gozott. 11 ügyfajtával foglalkozott, de ami a leginkább a
szívéhez nõtt, azok a birtokháborítási ügyek voltak.

– Azt sajnálom, hogy nem írtam naplót, pedig jó né-
hány füzet betelt volna. Rengeteg érdekes ügyem volt,
de a legelsõ nagyon megmaradt bennem. Egy tipikus bir-
tokháborítási ügy volt. Egy házastársi konfliktusban kel-
lett dönteni, a férj kizárta a feleségét a lakásból  – ha
korábban huzamosabb ideig együtt éltek és használták
az otthonukat, akkor ez tipikus birtokháborítási ügy. Kö-
telezni kellett az elkövetõt, hogy a házastársát engedje
be a lakásba.

Marjay Károlynak bár már folyamatban van nyugdí-
jazása, a kollégáinak azt ígérte, többször megjelenik majd
a hivatalban, mert elszakadni egy összetartó szakmai,
baráti közösségtõl nem lehet, jó lesz néha oda is haza-
térni. A kitüntetést pedig köszöni mindenkori vezetõi-
nek – köztük dr. Kovács Ferenc polgármesternek, dr.
Szemán Sándor címzetes fõjegyzõnek, kollegáinak, az
ügyfeleknek és persze a családjának, a feleségének, akik
nélkül nem lett volna teljes ez a 43 év.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Dr. Ulrich Attila nyilatkozik a Nyíregyházi Televíziónak
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SZÍNES ÕSZI PROGRAMOK AZ EGYETEMEN
A sûrû szeptember után számos tudományos, kultu-

rális és sportesemény következik az esztendõ végéig a
Nyíregyházi Egyetem oktatóinak és diákjainak életé-
ben. Pénteken jön a Kutatók Éjszakája, de fontos ki-
emelni a november 7-ei nyílt napot, ahová a középis-
kolás fiatalokat várják.

A gólyatábor után megkezdõdött a szorgalmi idõszak
a Nyíregyházi Egyetemen. Országos ökológiai konfe-
renciát szerveztek, fogadták az Egyetemi Sportnapok
résztvevõit, és megünnepelték a repülõképzés fél év-
századát.

Szeptember 28-án, pénteken 14 órától már a Kutatók
Éjszakája kínál repülõgép-szimulátoros repülést, fizika-
és kémiashow-t, 3D nyomtatást, vidám tudományos kí-
sérleteket, elõadást a meggazdagodásról, valamint Star
Wars robotokat is a város érdeklõdõ közönségének. Ez-
után országos gazdálkodási konferencia lesz, majd ok-
tóber 17-én, a hazai felsõoktatásban elsõként avatnak
tanterem jellegû legó-innovációs stúdiót a B épületben,

mely elsõsorban a logikus gondolkodást hivatott fejlesz-
teni.

– Ennek a célja elsõdlegesen a tanárképzés, a peda-
gógusképzés fejlesztése. Speciális módszerek megismer-
tetése a tanárokkal, akik majd a középiskolákban, álta-
lános iskolákban fogják a gyerekeket tanítani. Elsõsor-
ban a matematika és az írás-olvasás készségének a fej-
lesztésére irányulnak, meg persze a robotikára is termé-
szetesen ezek a módszerek – magyarázta a stúdió érté-
keit dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem általános
rektorhelyettese.

A november hagyományosan a tudományról szól a
Nyíregyházi Egyetemen, és e hónapban kerül sor egy
20 millió forintos támogatási megállapodás aláírására a
Magyar Nemzeti Bankkal.

November 7. fontos nap az intézmény életében, hi-
szen nyílt napra, felvételi tájékoztatóra várja mind a 10
képzési terület képviselõje a középiskolásokat. Ezután lesz
a gólyabál, egy élménynap, aztán megérkezik a Mikulás,
de megrendezik az évzáró karácsonyi ünnepséget is.

NEM VAGY EGYEDÜL!

Az Alzheimer Világnap alkalmából múlt héten pén-
teken a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, va-
lamint az Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Ala-
pítvány figyelemfelhívó városi sétát szervezett Nyíregy-
háza belvárosában, Nem vagy egyedül jelmondattal. A
séta célja kifejezni a szolidaritást, és egyben felhívni a
demens betegeket otthonaikban gondozó családtagok
figyelmét arra, hogy nincsenek egyedül, segítséget kér-
hetnek, csatlakozhatnak a segítõ csoporthoz. A séta ci-
vil kezdeményezésként indult, mely országos méretû
figyelemfelhívássá nõtte ki magát.

FAKITERMELÉS
Fakitermelési munka kezdõdött a Sóstói-erdõben. Az

1,6 hektáros, a Sóstói úti felüljáró, a kisvasút és a vasúti
töltés által határolt zárványterületen elõreláthatólag még
1 hétig tart a munka. A fakitermelést elsõsorban a tölgyet
és akácot tartalmazó állomány kora, valamint egészségi
állapota indokolja. Az innen kikerülõ faanyagot értékesíti
az erdészet. Mivel az ideális kornál jóval tovább tartott
törzsekrõl van szó, jelentõs lesz a tûzifa mennyisége. Eb-
bõl már az önkormányzati szociális tûzifaprogramba is
jut majd tüzelõ. A fakitermelés helyszíne kevéssé látoga-
tott a nehézkes megközelítés miatt, de minden erdõjárót
arra kérünk, hogy fokozott körültekintéssel közlekedjenek
a környéken – hívta fel a figyelmet Tölgyfa Gábor, a NYÍR-
ERDÕ Zrt. Nyíregyházi Erdészetének igazgatója.

MOZGALMAS NAPOK ÁLLNAK
A NYÍREGYHÁZI TDM MÖGÖTT

Az elmúlt hétvégén sûrû programja volt a Nyíregyházi
Turisztikai Nonprofit Kft. munkatársainak, hiszen egyszer-
re két helyszínen kellett helyt állniuk. Mindkét program-
mal az ukrán piaci jelenlét erõsítése volt a cél.

Szeptember 21-22-én, Ungváron a 18. Toureurocentr –
Kárpátalja turisztikai kiállításon képviselték városunkat a
Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. munkatársával együtt. A rendez-

erõt, de sokan érdeklõdtek a kerékpározási lehetõség és a
gyógyászat szolgáltatásai iránt.

Szombaton Lembergbõl érkezett utazási irodai szakem-
bereket és médiaképviselõket fogadtak egy study tour ke-
retében. A látogatók megismerkedhettek Nyíregyháza tu-
risztikai attrakcióival és bemutattak néhány szálláshelyet
is, azért, hogy a jövõben minél több ukrán turista válassza
városunkat – mint turisztikai desztinációt – utazása hely-
színéül. A tanulmányúttal egy idõben rendezték meg a
Tirpák Fesztivált és 3. Bogrács- és Grillbajnokságot, így a
szakemberek a fesztivál forgatagába is bepillantást nyer-
hettek, megkóstolhatták a tirpák ételeket, illetve helyi ter-
mékeket is vásárolhattak. A rendezvényt követõen látoga-
tást tettek a patinás Bencs Villába, mely felújítását követõ-
en régi pompájában fogadja a kultúra iránt érdeklõdõ ven-
dégeket.

A programok szervezéséhez igen nagy segítséget nyúj-
tott Magyarország Kijevi Nagykövetsége és Ungvári Fõ-
konzulátusa. Az ukrán vendégek és vendégéjszakák szá-
ma évrõl évre emelkedik, kedvelik városunkat és turiszti-
kai látványosságainkat. Az elõzõ évhez viszonyítva 2017-
ben az Ukrajnából Nyíregyházára érkezõk száma 15 szá-
zalékkal, a vendégéjszakák száma 23,2 százalékkal nõtt.
Bízunk benne, hogy a növekvõ tendencia tovább folyta-
tódik, ennek érdekében a marketingtevékenységünket fo-
kozzuk ebben a desztinációban – tájékoztatta szerkesztõ-
ségünket Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisz-
tikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

vényen az ukrán nyelvû kiadványok mellett eredetvédett
pálinkákkal és helyi biolekvárokkal is várták a vendége-
ket. Elsõsorban az állatpark és a fürdõ jelent nagy vonz-
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HIRDETÉS

JAVÁBAN ZAJLIK A CÍMEK FELÜLVIZSGÁLATA
FOLYTATÓDIK A CÍMFELÜLVIZSGÁLATI HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

XVI. RÉSZ

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendszeres
idõközönként dönt közterületek elnevezésérõl. A döntések
értelmében általában elnevezés nélküli közterületek kapnak
nevet. Elõfordul ugyanakkor, hogy szükség van már elneve-
zett közterületek felülvizsgálatára is. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlése a 101/2018. (V. 31.) számú határozatában

döntést hozott a Nyíregyháza, Szív utcából nyíló két utca, a
Mosoly utca és a Vidor utca elnevezésérõl, felülvizsgálatáról.

A közgyûlési határozatra tekintettel az Igazgatási Osztály hi-
vatalból házszám-megállapítási eljárást indított, melynek kere-
tében a két utcában található ingatlanok új házszámának meg-
állapításáról határozatot hozott. A megállapított házszámokat

az utcában lakcímmel rendelkezõ tulajdonosokkal postai úton,
a többi érintettel pedig az önkormányzat hirdetõtábláján meg-
jelenített közhírré tétel útján, illetve a Nyíregyházi Napló ha-
sábjain keresztül közölte a hivatal. Amennyiben a jövõben köz-
terület átnevezésérõl dönt a közgyûlés, az átszámozással érin-
tettek tájékoztatására a fentiek szerint kerül majd sor.

3. 4862/A/1   Debreceni út 15/A fszt./1.
4. 4862/A/2   Debreceni út 15/A fszt./2.
5. 4862/A/3   Debreceni út 15/A 1/3.
6. 4862/A/4   Debreceni út 15/A 1/4.
7. 4862/A/5   Debreceni út 15/A 1/5.

Nyíregyháza, Ér u. 9.
Ssz. hrsz. cím
1. 6167   Ér u. 9.
2. 6167/A   Ér u. 9.
3. 6167/A/1   Ér u. 9. fszt./1.
4. 6167/A/2   Ér u. 9. fszt./2.
5. 6167/A/3   Ér u. 9. fszt./3.
6. 6167/A/4   Ér u. 9. 1/4.
7. 6167/A/5   Ér u. 9. 1/5.
8. 6167/A/6   Ér u. 9. 1/6.
9. 6167/A/7   Ér u. 9. 1/7.

10. 6167/A/8   Ér u. 9. 1/8.
11. 6167/A/9   Ér u. 9. 1/9.
12. 6167/A/10   Ér u. 9. 2/10.
13. 6167/A/11   Ér u. 9. 2/11.
14. 6167/A/12   Ér u. 9. 2/12.
15. 6167/A/13   Ér u. 9. 2/13.
16. 6167/A/14   Ér u. 9. 2/14.
17. 6167/A/15   Ér u. 9. 2/15.
18. 6167/A/16   Ér u. 9. tt./16.
19. 6167/A/17   Ér u. 9. tt./17.
20. 6167/A/18   Ér u. 9. tt./18.
21. 6167/A/19   Ér u. 9. tt./19.
22. 6167/A/20   Ér u. 9. tt./20.
23. 6167/A/21   Ér u. 9. tt./21.

Nyíregyháza, Ér u. 11.
Ssz. hrsz. cím
1. 6166/2   Ér u. 11.
2. 6166/2/A   Ér u. 11.
3. 6166/2/A/5   Ér u. 11. fszt./1.
4. 6166/2/A/6   Ér u. 11. fszt./2.
5. 6166/2/A/7   Ér u. 11. 1/3.
6. 6166/2/A/8   Ér u. 11. 1/4.
7. 6166/2/A/9   Ér u. 11. 1/5.
8. 6166/2/A/10   Ér u. 11. 1/6.
9. 6166/2/A/11   Ér u. 11. 1/7.

10. 6166/2/A/12   Ér u. 11. 2/8.
11. 6166/2/A/13   Ér u. 11. 2/9.
12. 6166/2/A/14   Ér u. 11. 2/10.
13. 6166/2/A/15   Ér u. 11. 2/11.
14. 6166/2/A/16   Ér u. 11. 2/12.
15. 6166/2/A/17   Ér u. 11. tt./13.
16. 6166/2/A/18   Ér u. 11. tt./14.
17. 6166/2/A/19   Ér u. 11. tt./15.
18. 6166/2/A/20   Ér u. 11. tt./16.
19. 6166/2/A/21   Ér u. 11. tt./17.

Nyíregyháza, Ér u. 15.
Ssz. hrsz. cím
1. 6162   Ér u. 15.
2. 6162/A   Ér u. 15.
3. 6162/A/1   Ér u. 15. 1/1.
4. 6162/A/2   Ér u. 15. 1/2.
5. 6162/A/3   Ér u. 15. 1/3.
6. 6162/A/4   Ér u. 15. 2/4.
7. 6162/A/5   Ér u. 15. 2/5.
8. 6162/A/6   Ér u. 15. 3/6.
9. 6162/A/7   Ér u. 15. 3/7.

10. 6162/A/8   Ér u. 15. 3/8.

Nyíregyháza, Ferenc körút 43-45.
Ssz. hrsz. cím
1. 1826/14 Ferenc krt. 43-45.
2. 1826/14/A Ferenc krt. 43-45.
3. 1826/14/A/1 Ferenc krt. 43. fszt./1.
4. 1826/14/A/2 Ferenc krt. 43. fszt./2.
5. 1826/14/A/3 Ferenc krt. 43. 1/3.
6. 1826/14/A/4 Ferenc krt. 43. 1/4.
7. 1826/14/A/5 Ferenc krt. 43. 1/5.
8. 1826/14/A/6 Ferenc krt. 43. 2/6.
9. 1826/14/A/7 Ferenc krt. 43. 2/7.

10. 1826/14/A/8 Ferenc krt. 43. 2/8.
11. 1826/14/A/9 Ferenc krt. 43. 3/9.
12. 1826/14/A/10 Ferenc krt. 43. 3/10.
13. 1826/14/A/11 Ferenc krt. 43. 3/11.
14. 1826/14/A/12 Ferenc krt. 43. 4/12.
15. 1826/14/A/13 Ferenc krt. 43. 4/13.
16. 1826/14/A/14 Ferenc krt. 43. 4/14.
17. 1826/14/A/15 Ferenc krt. 45. fszt./1.
18. 1826/14/A/16 Ferenc krt. 45. fszt./2.
19. 1826/14/A/17 Ferenc krt. 45. 1/3.
20. 1826/14/A/18 Ferenc krt. 45. 1/4.
21. 1826/14/A/19 Ferenc krt. 45. 1/5.
22. 1826/14/A/20 Ferenc krt. 45. 2/6.
23. 1826/14/A/21 Ferenc krt. 45. 2/7.
24. 1826/14/A/22 Ferenc krt. 45. 2/8.
25. 1826/14/A/23 Ferenc krt. 45. 3/10.
26. 1826/14/A/24 Ferenc krt. 45. 3/11.
27. 1826/14/A/25 Ferenc krt. 45. 3/9.
28. 1826/14/A/26 Ferenc krt. 45. 4/12.
29. 1826/14/A/27 Ferenc krt. 45. 4/13.
30. 1826/14/A/28 Ferenc krt. 45. 4/14.

Nyíregyháza, Jávorka Ádám u. 1.
Ssz. hrsz. cím
1. 31018/158 Jávorka Ádám u. 1.
2. 31018/158/A Jávorka Ádám u. 1.
3. 31018/158/A/1 Jávorka Ádám u. 1. fszt./1.
4. 31018/158/A/2 Jávorka Ádám u. 1. fszt./2.
5. 31018/158/A/3 Jávorka Ádám u. 1. fszt./3.
6. 31018/158/A/4 Jávorka Ádám u. 1. fszt./4.

7. 31018/158/A/5 Jávorka Ádám u. 1. fszt./5.
8. 31018/158/A/6 Jávorka Ádám u. 1. fszt./6.
9. 31018/158/A/7 Jávorka Ádám u. 1. fszt./7.

10. 31018/158/A/8 Jávorka Ádám u. 1. 1/8.
11. 31018/158/A/9 Jávorka Ádám u. 1. 1/9.
12. 31018/158/A/10 Jávorka Ádám u. 1. 1/10.
13. 31018/158/A/11 Jávorka Ádám u. 1. 1/11.
14. 31018/158/A/12 Jávorka Ádám u. 1. 1/12.
15. 31018/158/A/13 Jávorka Ádám u. 1. 1/13.
16. 31018/158/A/14 Jávorka Ádám u. 1. 1/14.
17. 31018/158/A/15 Jávorka Ádám u. 1. 1/15.

Nyíregyháza, Juhász Gyula u. 4.
Ssz. hrsz. cím
1. 3451   Juhász Gyula u. 4.
2. 3451/A   Juhász Gyula u. 4.
3. 3451/A/1   Juhász Gyula u. 4. fszt./1.
4. 3451/A/2   Juhász Gyula u. 4. fszt./2.
5. 3451/A/3   Juhász Gyula u. 4. fszt./3.
6. 3451/A/4   Juhász Gyula u. 4. 1/4.
7. 3451/A/5   Juhász Gyula u. 4. 1/5.
8. 3451/A/6   Juhász Gyula u. 4. 1/6.

Nyíregyháza, Kalevala sétány 16.
Ssz. hrsz. cím
1. 2371/77 Kalevala sétány 16.
2. 2371/77/A Kalevala sétány 16.
3. 2371/77/A/1 Kalevala sétány 16. fszt./1.
4. 2371/77/A/2 Kalevala sétány 16. fszt./2.
5. 2371/77/A/3 Kalevala sétány 16. fszt./3.
6. 2371/77/A/4 Kalevala sétány 16. fszt./4.
7. 2371/77/A/5 Kalevala sétány 16. 1/5.
8. 2371/77/A/6 Kalevala sétány 16. 1/6.
9. 2371/77/A/7 Kalevala sétány 16. 1/7.

10. 2371/77/A/8 Kalevala sétány 16. 1/8.
11. 2371/77/A/9 Kalevala sétány 16. 2/9.
12. 2371/77/A/10 Kalevala sétány 16. 2/10.
13. 2371/77/A/11 Kalevala sétány 16. 2/11.
14. 2371/77/A/12 Kalevala sétány 16. 2/12.
15. 2371/77/A/13 Kalevala sétány 16. 3/13.
16. 2371/77/A/14 Kalevala sétány 16. 3/14.
17. 2371/77/A/15 Kalevala sétány 16. 3/15.
18. 2371/77/A/16 Kalevala sétány 16. 3/16.
19. 2371/77/A/17 Kalevala sétány 16. 4/17.
20. 2371/77/A/18 Kalevala sétány 16. 4/18.
21. 2371/77/A/19 Kalevala sétány 16. 4/19.
22. 2371/77/A/20 Kalevala sétány 16. 4/20.

Nyíregyháza, Közép u. 39.
Ssz. hrsz. cím
1. 3402/2   Közép u. 39.
2. 3402/2/A   Közép u. 39
3. 3402/2/A/1   Közép u. 39. fszt./1.
4. 3402/2/A/2   Közép u. 39. fszt./2.
5. 3402/2/A/3   Közép u. 39. fszt./3.
6. 3402/2/A/4   Közép u. 39. fszt./4.
7. 3402/2/A/5   Közép u. 39. fszt./5.
8. 3402/2/A/6   Közép u. 39. 1/6.
9. 3402/2/A/7   Közép u. 39. 1/7.

10. 3402/2/A/8   Közép u. 39. 1/8.
11. 3402/2/A/9   Közép u. 39. 1/9.
12. 3402/2/A/10   Közép u. 39. 1/10.
13. 3402/2/A/11   Közép u. 39. tt./11.
14. 3402/2/A/12   Közép u. 39. tt./12.
15. 3402/2/A/13   Közép u. 39. tt./13.

Nyíregyháza, Lehel u. 14/B
Ssz. hrsz. cím
1. 6587/4   Lehel u. 14/B
2. 6587/4/A   Lehel u. 14/B
3. 6587/4/A/1   Lehel u. 14/B fszt./1.
4. 6587/4/A/2   Lehel u. 14/B fszt./2.
5. 6587/4/A/3   Lehel u. 14/B 1/3.
6. 6587/4/A/4   Lehel u. 14/B 1/4.
7. 6587/4/A/5   Lehel u. 14/B 2/5.
8. 6587/4/A/6   Lehel u. 14/B 2/6.
9. 6587/4/A/7   Lehel u. 14/B 3/7.

10. 6587/4/A/8   Lehel u. 14/B 3/8.

Nyíregyháza, Móricz Zsigmond u. 33-35.
Ssz. hrsz. cím
1. 6438/7 Móricz Zsigmond u. 33-35.
2. 6438/7/A Móricz Zsigmond u. 33-35.
3. 6438/7/A/1 Móricz Zsigmond u. 33. fszt./1.
4. 6438/7/A/2 Móricz Zsigmond u. 35. fszt./2.
5. 6438/7/A/3 Móricz Zsigmond u. 35. fszt./3.
6. 6438/7/A/4 Móricz Zsigmond u. 35. 1/4.
7. 6438/7/A/5 Móricz Zsigmond u. 35. 1/5.
8. 6438/7/A/6 Móricz Zsigmond u. 35. 1/6.
9. 6438/7/A/7 Móricz Zsigmond u. 35. 2/7.

10. 6438/7/A/8 Móricz Zsigmond u. 35. 2/8.
11. 6438/7/A/9 Móricz Zsigmond u. 35. 2/9.
12. 6438/7/A/10 Móricz Zsigmond u. 35. 3/10.
13. 6438/7/A/11 Móricz Zsigmond u. 35. 3/11.
14. 6438/7/A/12 Móricz Zsigmond u. 35. 3/12.
15. 6438/7/A/13 Móricz Zsigmond u. 35. 4/13.
16. 6438/7/A/14 Móricz Zsigmond u. 35. 4/14.
17. 6438/7/A/15 Móricz Zsigmond u. 35. 4/15.
18. 6438/7/A/16 Móricz Zsigmond u. 33. fszt./1.
19. 6438/7/A/17 Móricz Zsigmond u. 33. fszt./2.
20. 6438/7/A/18 Móricz Zsigmond u. 33. fszt./3.
21. 6438/7/A/19 Móricz Zsigmond u. 33. 1/4.
22. 6438/7/A/20 Móricz Zsigmond u. 33. 1/5.
23. 6438/7/A/21 Móricz Zsigmond u. 33. 1/6.
24. 6438/7/A/22 Móricz Zsigmond u. 33. 2/7.
25. 6438/7/A/23 Móricz Zsigmond u. 33. 2/8.
26. 6438/7/A/24 Móricz Zsigmond u. 33. 2/9.

27. 6438/7/A/25 Móricz Zsigmond u. 33. 3/10.
28. 6438/7/A/26 Móricz Zsigmond u. 33. 3/11.
29. 6438/7/A/27 Móricz Zsigmond u. 33. 3/12.
30. 6438/7/A/28 Móricz Zsigmond u. 33. 4/13.
31. 6438/7/A/29 Móricz Zsigmond u. 33. 4/14.
32. 6438/7/A/30 Móricz Zsigmond u. 33. 4/15.

Nyíregyháza, Nádor u. 31.
Ssz. hrsz. cím
1. 4563   Nádor u. 31.
2. 4563/A   Nádor u. 31.
3. 4563/A/1   Nádor u. 31. fszt./1.
4. 4563/A/2   Nádor u. 31. fszt./2.
5. 4563/A/3   Nádor u. 31. fszt./3.
6. 4563/A/4   Nádor u. 31. fszt./4.
7. 4563/A/5   Nádor u. 31. 1/5.
8. 4563/A/6   Nádor u. 31. 1/6.
9. 4563/A/7   Nádor u. 31. 1/7.

10. 4563/A/8   Nádor u. 31. 1/8.
11. 4563/A/9   Nádor u. 31. 1/9.

Nyíregyháza, Népkert u. 13.
Ssz. hrsz. cím
1. 6318   Népkert u. 13.
2. 6318/A   Népkert u. 13.
3. 6318/A/1   Népkert u. 13. fszt./1.
4. 6318/A/2   Népkert u. 13. fszt./2.
5. 6318/A/3   Népkert u. 13. 1/3.
6. 6318/A/4   Népkert u. 13. 1/4.
7. 6318/A/5   Népkert u. 13. 2/5.
8. 6318/A/6   Népkert u. 13. 2/6.
9. 6318/A/7   Népkert u. 13. 3/7.

10. 6318/A/8   Népkert u. 13. 3/8.

Nyíregyháza, Országzászló tér 6.
Ssz. hrsz. cím
1. 170   Országzászló tér 6.
2. 170/A   Országzászló tér 6.
3. 170/A/1   Országzászló tér 6. 1/1.
4. 170/A/2   Országzászló tér 6. 1/2.
5. 170/A/3   Országzászló tér 6. 1/3.
6. 170/A/4   Országzászló tér 6. 1/4.
7. 170/A/5   Országzászló tér 6. 2/5.
8. 170/A/6   Országzászló tér 6. 2/6.
9. 170/A/7   Országzászló tér 6. 2/7.

10. 170/A/8   Országzászló tér 6. 2/8.

Nyíregyháza, Sas u. 10.
Ssz. hrsz. cím
1. 3413   Sas u. 10.
2. 3413/A   Sas u. 10.
3. 3413/A/1   Sas u. 10. 1/1.
4. 3413/A/2   Sas u. 10. 1/2.
5. 3413/A/3   Sas u. 10. 1/3.
6. 3413/A/4   Sas u. 10. 1/4.
7. 3413/A/5   Sas u. 10. 1/5.
8. 3413/A/6   Sas u. 10. 1/6.
9. 3413/A/7   Sas u. 10. 2/7.

10. 3413/A/8   Sas u. 10. 2/8.
11. 3413/A/9   Sas u. 10. 2/9.
12. 3413/A/10   Sas u. 10. 2/10.
13. 3413/A/11   Sas u. 10. 2/11.
14. 3413/A/12   Sas u. 10. 2/12.
15. 3413/A/13   Sas u. 10. 3/13.
16. 3413/A/14   Sas u. 10. 3/14.
17. 3413/A/15   Sas u. 10. 3/15.
18. 3413/A/16   Sas u. 10. 3/16.

Nyíregyháza, Schmidt Mihály u. 6.
Ssz. hrsz. cím
1. 2330/88   Schmidt Mihály u. 6.
2. 2330/88/A   Schmidt Mihály u. 6.
3. 2330/88/A/1   Schmidt Mihály u. 6. fszt./1.
4. 2330/88/A/2   Schmidt Mihály u. 6. fszt./2.
5. 2330/88/A/3   Schmidt Mihály u. 6. 1/3.
6. 2330/88/A/4   Schmidt Mihály u. 6. 1/4.
7. 2330/88/A/5   Schmidt Mihály u. 6. 2/5.
8. 2330/88/A/6   Schmidt Mihály u. 6. 2/6.
9. 2330/88/A/7   Schmidt Mihály u. 6. 3/7.

10. 2330/88/A/8   Schmidt Mihály u. 6. 3/8.
11. 2330/88/A/9   Schmidt Mihály u. 6. 3/9.

Nyíregyháza, Szabolcs u. 5.
Ssz. hrsz. cím
1. 5985   Szabolcs u. 5.
2. 5985/A   Szabolcs u. 5.
3. 5985/A/1   Szabolcs u. 5. fszt./1.
4. 5985/A/2   Szabolcs u. 5. fszt./2.
5. 5985/A/3   Szabolcs u. 5. fszt./3.
6. 5985/A/4   Szabolcs u. 5. fszt./4.
7. 5985/A/5   Szabolcs u. 5. 1/5.
8. 5985/A/6   Szabolcs u. 5. 1/6.
9. 5985/A/7   Szabolcs u. 5. 1/7.

10. 5985/A/8   Szabolcs u. 5. 1/8.
11. 5985/A/9   Szabolcs u. 5. 2/9.
12. 5985/A/10   Szabolcs u. 5. 2/10.
13. 5985/A/11   Szabolcs u. 5. 2/11.
14. 5985/A/12   Szabolcs u. 5. 2/12.

Nyíregyháza, Széchenyi u. 20.
Ssz. hrsz. cím
1. 6236   Széchenyi u. 20.
2. 6236/A   Széchenyi u. 20.
3. 6236/A/1   Széchenyi u. 20. fszt./1.
4. 6236/A/2   Széchenyi u. 20. fszt./2.
5. 6236/A/3   Széchenyi u. 20. fszt./3.
6. 6236/A/4   Széchenyi u. 20. fszt./4.

7. 6236/A/5   Széchenyi u. 20. fszt./5.
8. 6236/A/6   Széchenyi u. 20. fszt./6.

Nyíregyháza, Szegfû u. 52.
Ssz. hrsz. cím
1. 2999/4   Szegfû u. 52.
2. 2999/4/A   Szegfû u. 52.
3. 2999/4/A/10   Szegfû u. 52. 1/1.
4. 2999/4/A/11   Szegfû u. 52. 1/2.
5. 2999/4/A/12   Szegfû u. 52. 1/3.
6. 2999/4/A/13   Szegfû u. 52. 1/4.
7. 2999/4/A/14   Szegfû u. 52. tt./5.
8. 2999/4/A/15   Szegfû u. 52. tt./6.
9. 2999/4/A/16   Szegfû u. 52. tt./7.

10. 2999/4/A/17   Szegfû u. 52. tt./8.

Nyíregyháza, Szent István u. 30.
Ssz. hrsz. cím
1. 3373   Szent István u. 30.
2. 3373/A   Szent István u. 30.
3. 3373/A/1   Szent István u. 30. fszt./1.
4. 3373/A/2   Szent István u. 30. fszt./2.
5. 3373/A/3   Szent István u. 30. fszt./3.
6. 3373/A/4   Szent István u. 30. fszt./4.
7. 3373/A/5   Szent István u. 30. fszt./5.
8. 3373/A/6   Szent István u. 30. fszt./6.
9. 3373/A/7   Szent István u. 30. 1/7.

10. 3373/A/8   Szent István u. 30. 1/8.
11. 3373/A/9   Szent István u. 30. 1/9.
12. 3373/A/10   Szent István u. 30. 1/10.
13. 3373/A/11   Szent István u. 30. 1/11.
14. 3373/A/12   Szent István u. 30. 1/12.
15. 3373/A/13   Szent István u. 30. tt./13.
16. 3373/A/14   Szent István u. 30. tt./14.
17. 3373/A/15   Szent István u. 30. tt./15.
18. 3373/A/16   Szent István u. 30. tt./16.
19. 3373/A/17   Szent István u. 30. tt./17.

Nyíregyháza, Toldi u. 90-94.
Ssz. hrsz. cím
1. 6521/1   Toldi u. 90-94.
2. 6521/1/A   Toldi u. 90-94.
3. 6521/1/A/1   Toldi u. 90. fszt./1.
4. 6521/1/A/2   Toldi u. 90. fszt./2.
5. 6521/1/A/3   Toldi u. 90. 1/3.
6. 6521/1/A/4   Toldi u. 90. 1/4.
7. 6521/1/A/5   Toldi u. 92. fszt./1.
8. 6521/1/A/6   Toldi u. 92. fszt./2.
9. 6521/1/A/7   Toldi u. 92. 1/3.

10. 6521/1/A/8   Toldi u. 92. 1/4.
11. 6521/1/A/9   Toldi u. 94. fszt./1.
12. 6521/1/A/10   Toldi u. 94. fszt./2.
13. 6521/1/A/11   Toldi u. 94. 1/3.
14. 6521/1/A/12   Toldi u. 94. 1/4.

Nyíregyháza, Új u. 3.
Ssz. hrsz. cím
1. 5448   Új u. 3.
2. 5448/A   Új u. 3.
3. 5448/A/6   Új u. 3. 1/1.
4. 5448/A/7   Új u. 3. 1/2.
5. 5448/A/8   Új u. 3. 1/3.
6. 5448/A/9   Új u. 3. 2/4.
7. 5448/A/10   Új u. 3. 2/5.
8. 5448/A/11   Új u. 3. 2/6.

Nyíregyháza, Vidor utca
Ssz. hrsz. cím
1.  11698/3 Vidor utca 31.
2.  11697 Vidor utca 32.
3.  11669/7 Vidor utca 33.
4.  11669/10 Vidor utca 34.
5.  11669/6 Vidor utca 35.
6.  11669/2 Vidor utca 36.
7.  27473/3 Vidor utca 37.
8.  11669/1 Vidor utca 38.
9.  27428 Vidor utca 39.

10.  27473/1 Vidor utca 40.
11.  27427 Vidor utca 41.
12.  27422 Vidor utca 42.
13.  27426 Vidor utca 43.
14.  27421 Vidor utca 44.
15.  27425 Vidor utca 45.
16.  27420 Vidor utca 46.
17.  27424 Vidor utca 47.
18.  27419 Vidor utca 48.
19.  27418 Vidor utca 50.

Nyíregyháza, Mosoly utca
Ssz. hrsz. cím
1.  11680/2 Mosoly utca 1.
2.  11649/2 Mosoly utca 2.
3.  11679/2 Mosoly utca 3.
4.  11650 Mosoly utca 4.
5.  11660 Mosoly utca 24.
6.  11666/2 Mosoly utca 25.
7.  11661/2 Mosoly utca 26.
8.  27407 Mosoly utca 27.
9.  11662/2 Mosoly utca 28.

10.  27406 Mosoly utca 29.
11.  11663/2 Mosoly utca 30.
12.  27405 Mosoly utca 31.
13.  11664/1 Mosoly utca 32.
14.  27404 Mosoly utca 33.
15.  11665/1 Mosoly utca 34.
16.  27403 Mosoly utca 35.

Nyíregyháza, Állomás tér 4.
Ssz. hrsz. cím
1.  6397/1 Állomás tér 4.
2.  6397/1/A Állomás tér 4.
3.  6397/1/A/1 Állomás tér 4. 1/1.
4.  6397/1/A/2 Állomás tér 4. 1/2.
5.  6397/1/A/3 Állomás tér 4. 1/3.
6.  6397/1/A/4 Állomás tér 4. 1/4.
7.  6397/1/A/5 Állomás tér 4. 1/5.
8.  6397/1/A/6 Állomás tér 4. 2/6.
9.  6397/1/A/7 Állomás tér 4. 2/7.

10. 6397/1/A/8 Állomás tér 4. 2/8.
11. 6397/1/A/9 Állomás tér 4. 2/9.
12. 6397/1/A/10 Állomás tér 4. 2/10.

Nyíregyháza, Árpád u. 1.
Ssz. hrsz. cím
1.  6364 Árpád u. 1.
2.  6364/A Árpád u. 1.
3.  6364/A/1 Árpád u. 1. fszt./1.
4.  6364/A/2 Árpád u. 1. fszt./2.
5.  6364/A/3 Árpád u. 1. 1/3.
6.  6364/A/4 Árpád u. 1. 1/4.
7.  6364/A/5 Árpád u. 1. 2/5.
8.  6364/A/6 Árpád u. 1. 2/6.

Nyíregyháza, Árpád u. 57-59.
Ssz. hrsz. cím
1.  6592/33   Árpád u. 57-59.
2.  6592/33/A   Árpád u. 57-59.
3.  6592/33/A/1   Árpád u. 57. fszt./1.
4.  6592/33/A/2   Árpád u. 57. fszt./2.
5.  6592/33/A/3   Árpád u. 57. fszt./3.
6.  6592/33/A/4   Árpád u. 57. 1/4.
7.  6592/33/A/5   Árpád u. 57. 1/5.
8.  6592/33/A/6   Árpád u. 57. 1/6.
9.  6592/33/A/7   Árpád u. 57. 2/7.

10.  6592/33/A/8   Árpád u. 57. 2/8.
11.  6592/33/A/9   Árpád u. 57. 2/9.
12.  6592/33/A/10   Árpád u. 57. 3/10.
13.  6592/33/A/11   Árpád u. 57. 3/11.
14.  6592/33/A/12   Árpád u. 57. 3/12.
15.  6592/33/A/13   Árpád u. 57. 4/13.
16.  6592/33/A/14   Árpád u. 57. 4/14.
17.  6592/33/A/15   Árpád u. 57. 4/15.
18.  6592/33/A/16   Árpád u. 59. fszt./1.
19.  6592/33/A/17   Árpád u. 59. fszt./2.
20.  6592/33/A/18   Árpád u. 59. fszt./3.
21.  6592/33/A/19   Árpád u. 59. 1/4.
22.  6592/33/A/20   Árpád u. 59. 1/5.
23.  6592/33/A/21   Árpád u. 59. 1/6.
24.  6592/33/A/22   Árpád u. 59. 2/7.
25.  6592/33/A/23   Árpád u. 59. 2/8.
26.  6592/33/A/24   Árpád u. 59. 2/9.
27.  6592/33/A/25   Árpád u. 59. 3/10.
28.  6592/33/A/26   Árpád u. 59. 3/11.
29.  6592/33/A/27   Árpád u. 59. 3/12.
30.  6592/33/A/28   Árpád u. 59. 4/13.
31.  6592/33/A/29   Árpád u. 59. 4/14.
32.  6592/33/A/30   Árpád u. 59. 4/15.

Nyíregyháza, Botond u. 4-6.
Ssz. hrsz. cím
1.  2183   Botond u. 4-6.
2.  2183/A   Botond u. 4-6.
3.  2183/A/1   Botond u. 6. földszint
4.  2183/A/2   Botond u. 4. földszint
5.  2183/A/3   Botond u. 4. 1. emelet
6.  2183/A/4   Botond u. 6. 1. emelet

Nyíregyháza, Búza u. 32.
Ssz. hrsz. cím
1.  5490   Búza u. 32.
2.  5490/A   Búza u. 32.
3.  5490/A/1   Búza u. 32. fszt./1.
4.  5490/A/2   Búza u. 32. fszt./2.
5.  5490/A/3   Búza u. 32. 1/1.
6.  5490/A/4   Búza u. 32. 1/2.
7.  5490/A/5   Búza u. 32. 1/3.
8.  5490/A/6   Búza u. 32. 1/4.
9.  5490/A/7   Búza u. 32. 1/5.

10.  5490/A/8   Búza u. 32. 1/6.
11.  5490/A/9   Búza u. 32. 2/7.
12.  5490/A/10   Búza u. 32. 2/8.
13.  5490/A/11   Búza u. 32. 2/9.
14.  5490/A/12   Búza u. 32. 2/10.
15.  5490/A/13   Búza u. 32. 2/11.
16.  5490/A/14   Búza u. 32. 2/12.
17.  5490/A/15   Búza u. 32. 3/13.
18.  5490/A/16   Búza u. 32. 3/14.
19.  5490/A/17   Búza u. 32. 3/15.
20.  5490/A/18   Búza u. 32. 3/16.

Nyíregyháza, Csipke köz 4.
Ssz. hrsz. cím
1.  4963/1   Csipke köz 4.
2.  4963/1/A   Csipke köz 4.
3.  4963/1/A/1   Csipke köz 4. 1/1.
4.  4963/1/A/2   Csipke köz 4. 1/2.
5.  4963/1/A/3   Csipke köz 4. 2/3.
6.  4963/1/A/4   Csipke köz 4. 2/4.
7.  4963/1/A/5   Csipke köz 4. tt./5.
8.  4963/1/A/6   Csipke köz 4. tt./6.

Nyíregyháza, Debreceni út 15/A
Ssz. hrsz. cím
1. 4862   Debreceni út 15/A
2. 4862/A   Debreceni út 15/A
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Megyei Jogú Város Önkormányzata

Meghívó lakossági fórumra

Kutyafuttató épül a Család utcán

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
a Család utca Jég u.–Nád u. közötti részén létesíten-
dõ kutyafuttató megvalósítása elõtt a helyi lakosok
véleményének és javaslatainak megismerése érde-
kében lakossági fórumot tart 2018. október 4-én
17.00 órától.

A fórumon a Polgármesteri Hivatal, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. szakemberei, valamint a lakókörzet
önkormányzati képviselõje, dr. Adorján Gusztáv tá-
jékoztatják a tervekrõl a résztvevõket.

A lakossági fórum helyszíne: Móra Ferenc Általá-
nos Iskola, Nyíregyháza, Fazekas János tér 8.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önszervezõdõ közösségek számára

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizott-
sága tájékoztatja a Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel rendelkezõ, illet-
ve tevékenységét ezen a területen kifejtõ – bíróság által – nyilvántartásba vett önszervezõ-
dõ közösségeket, hogy 2018. november 10-éig pályázatot nyújthatnak be rendkívüli pénz-
ügyi támogatás iránt.

Támogatás célja: A generációk együttmûködését segítõ karácsonyi programok és
rendezvények lebonyolításának elõsegítése

Pályázatot nyújthat be: szociális és egészségügyi tevékenységet folytató önszervezõdõ
közösség: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek támo-
gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadal-
mi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a politikai tevékenységet folytató szervezetet, a
biztosító egyesületet, az egyházat) és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény
alapján létrejött, jogi személyiséggel létrejött alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

Támogatás nem igényelhetõ: ingatlan vásárlásához, építéshez, gépkocsi vásárlásához,
természetbeni juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egyszeri pénzbeli
segélyre.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a
helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.)
önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy
példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401 Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Köznevelési Osztály titkársága) címére.

A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán
vehetõ át, vagy letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu honlapról.

Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.
A pályázat keretében kizárólag a 2018. december 31. napjáig megvalósuló programok,

rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozására benyújtott pályáza-
tok kerülnek elbírálásra.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály mun-
katársától, Nyirkos Mária ügyintézõtõl, a 42/524-585-ös telefonszámon kérhetõ.

Pályázati keretösszeg: 7 500 000 Ft, azaz hétmillió-ötszázezer forint.
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a 2018. évi költség-

vetésbõl biztosított pénzügyi alapból (Szociális és Egészségügyi Alapból) finanszírozza.
Elszámolható költségek: Megrendezésre kerülõ programokhoz, rendezvényekhez kap-

csolódó kiadások.
El nem számolható költségek: ingatlan vásárlásának, építésének, gépkocsi vásárlásának

költségei, természetbeni juttatások közül vásárlási utalvány, ajándékutalvány, egyszeri pénz-
beli segély.

Az elnyerhetõ költségvetési támogatás alsó és felsõ határa: 30 000 Ft-tól 400 000 Ft-ig.
Támogatás folyósítása: A támogatás egy összegben a Támogatási Szerzõdés megkötésétõl

számított 10 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.
Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás

meglétét nem írja elõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 10.
Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívást a kézbesítéstõl számított 5

napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem tel-
jesíti, a pályázat elutasításra kerül.

A határidõ után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.
A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság indoklással ellátott

javaslata alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése végzi.
Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás

meglétét nem írja elõ.
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KITÁRUL A VILÁG A CANTEMUS ELÕTT – IRÁNY NEW YORK!
A napokban szinte futótûzként terjedt a hír, hogy 2019

áprilisában New Yorkban lép fel a Cantemus, méghozzá
nem is akárhol. A klasszikus zene templomában, a világ-
szerte kiváló akusztikájáról ismert koncertkomplexum-
ban, a Carnegie Hallban adnak majd koncertet.

– A megtisztelõ felkérés ez esetben a Fischer Iván ve-
zette Budapesti Fesztiválzenekartól jött – tájékoztatta szer-
kesztõségünket Szabó Dénes, Kossuth-díjas karnagy, a
Nemzet Mûvésze, a Cantemus Kórus vezetõje. Mint ha-
zánk nemzetközi viszonylatban is egyik legsikeresebb
zenekarának, sok és jelentõs koncertje van a világ min-
den táján. 2019 tavaszán két, Bartók-mûvekbõl álló pro-
jektet visznek el Hamburgba, Luxemburgba, Párizsba és
New Yorkba. Erre a turnéra kérték fel a Cantemus Gyer-
mekkart, hogy Bartók Béla mûveit énekeljék a hangverse-
nyeken.

FELEJTHETETLEN ÉLMÉNY LESZ

Mint megtudtuk, a Fesztiválzenekarnak nem ez volt az
elsõ felkérése a Cantemus irányába, hiszen 2015-ben a
Pro Musica Leánykar az USA-ba utazhatott velük, hogy
New Yorkban, San Franciscóban, West Palm Beach-en és
Washingtonban adjanak koncerteket, de a zenekar Abu-
Dzabiban (is) elõadott Varázsfuvola elõadására is három
„cantemuszos” fiú utazott. Mi több, Mahler 3. szimfóniá-
ját is felénekelte a Cantemus Gyermekkar a zenekarral,
amit a világ egyik legrangosabb zenei magazinja, a Gra-
mofon 2017-ben a TOP 10 listájára tett, illetve Mendels-
sohn Szentivánéji álom címû mûvét ugyancsak a zene-
karral rögzítette CD-re a Pro Musica Leánykar.

– A New York-i fellépés a kóruscsalád életében is jelen-
tõs elõrelépés, és a szerencsés utazók számára is biztosan
felejthetetlen élményt nyújt majd ott, a Carnegie Hallban
énekelni. Az utazó létszám várhatóan 40 fõ lesz, de az
sem kizárt, hogy az énekesek összetétele a helyszínekhez
képest változik. Nem biztos, hogy a fesztiválzenekari pro-
jekt összes koncertjén ugyanazok az énekesek fognak sze-
repelni. Szeretnénk minél több kórustagnak lehetõséget
adni.

ELSÕDLEGES, HOGY A PRODUKCIÓ
PROFESSZIONÁLIS LEGYEN

– Sok mindent figyelembe kell venni egy-egy kül-
földi turné énekeseinek összeállításának esetében, de
általánosságban elmondható, hogy mindig az a fon-
tos, hogy a külföldi és hazai közönség elõtt megszóla-
ló produkció professzionális legyen, és felejthetetlen
élményt nyújtson. Ahogy Darázs Árpád karnagy mond-
ta egykor: „Az erkölcsi megbízhatóság, a szakmai fel-
készültség, a mentális tényezõk, a közösségben és a
közösségért való létezés megtalálása és elfogadása az
énekesek részérõl”. Ezek a legfontosabb szempontok
és feltételek.

KÜLÖNLEGES HANGVERSENNYEL KÉSZÜLNEK

A kórusoknak egyre több a tennivalója itthon és kül-
földön is – tudtuk meg. Ez év végéig zömmel hazai fellé-
pések várnak rájuk. A Cantemus Vegyeskarnak a Szolno-
ki, a Miskolci és a Budafoki Dohnányi Zenekarral lesznek
koncertjei.

– Szép számmal lesznek adventi hangversenyeink is,
és az elmúlt évek hagyományos „Cantemus Karácsony”
koncertek iránti szinte már kezelhetetlen érdeklõdésnek
köszönhetõen úgy döntöttünk, hogy ezúttal december 22-
én a Continental Arénában rendezünk egy várhatóan kü-
lönleges hangversenyt, amire a jegyeket már október kö-
zepétõl elkezdjük árusítani a Cantemus irodában és az
interneten is – hangsúlyozta Szabó Dénes.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

NANINSKI LEHET MAGYARORSZÁG LEGJOBB UTCAMÛVÉSZE
Naninski, az utcamûvész iskolapéldája: egyszerre szí-

nész, zsonglõr, táncos, bohóc, aki szavak nélkül, gesztu-
sokkal kommunikál. Már egy éve azon dolgozik, hogy
vidámabbá tegye a gyerekek és felnõttek mindennapjait,
most pedig akár õ lehet a legjobb, a legjobbak között.
Májusban versenybe száll a Magyarország legjobb utca-
mûvésze címért.

Az akrobata, a zsonglõr, a bohóc látszólag teljesen kü-
lönbözõek. Az egyik ugrószámokkal szórakoztat, a másik
labdát és tányért pörget, a harmadiknak meg keményka-
lapja és krumpliorra van. A nyíregyházi Ámik Jánosban,
ismertebb nevén Naninskiben pedig mindegyikbõl van egy
kicsi. A táncmûvészet és a cirkuszmûvészet elkötelezett
rajongója, egyedi produkcióival mosolyt és nevetést csal
a szülõk és gyermekek arcára, miközben tréfás megmoz-
dulásaival összeköti az egymást követõ mûsorszámokat.

A CSILLAG SZÜLETIKBÕL A GYEREKEK KÖZÉ

Ámik Jánost sokan ismerhetik Nyíregyházán. 25 éves
táncos múlt, sok hazai, illetve külföldi színpadi tapaszta-
lat van mögötte. Tagja volt az Y2K Divattánciskolának,
valamint az Ab Ovo Crew breakcsapatnak is, akik ráadá-
sul televíziós sikerre is szert tettek, hiszen a Csillag szüle-
tik címû tehetségkutató mûsor középdöntõjéig is elmene-
teltek. Tavaly határozta el, hogy létrehoz egy önálló pro-
dukciót, ezúttal utcamûvészként, amelyben megcsillog-
tatja sokoldalú tehetségét. Ezt pedig már nemcsak a kö-
zönség, hanem a szakma is elismerte. Õ lett a térség leg-
jobb utcamûvésze, ezzel pedig lehetõséget kapott arra,
hogy részt vegyen a Street Art Show jövõ májusi döntõjé-
ben a budapesti Kincsem Parkban, a Food Truck Show több
tízezres rendezvényén. 

Az elsõt tavaly mutattam be Borbányán, azóta pedig, a
visszajelzéseknek köszönhetõen, már több tucat ilyenen
vagyok túl.

JANIBÓL NANI?
– Gyerekkoromban az unokatestvérem, akivel

egyébként sok számban együtt dolgozok, nem tudta
kimondani a nevemet, hogy Jani. Mindig csak Naninak
hívott, ami aztán megtetszett a családomnak is és et-
tõl kezdve õk is úgy szólítottak. A barátaim ennek adtak
egy mûvész jelleget, tovább fejlesztették, és így let-
tem Naninski.

– Leginkább a gyerekektõl való visszajelzés az, ami fel-
tölt. Örülnek, mosolyognak, hogy részesei lehetnek a pro-
dukcióimnak. Sokszor még a szülõk is odajönnek hoz-
zám és gratulálnak. Mindig megkérdezik, hogy ez hon-
nan jön, hogy találom ki, de nem tudom rá a választ. Álta-
lában csak leülök, vagy reggel, mikor felkelek, elkezdek
gondolkozni és egybõl jönnek az ötletek. Mindig van egy
alap, amit kigondolok – magamnak vágom meg a zené-
ket, táncterembe megyek, ahol kigyakorlom a táncos ele-
meket – de ez a fellépés során formálódhat, hiszen pont
az a lényeg, hogy interaktív.

TÖMEGBÕL IS ELÕBUKKAN

– Rendezvényeken, szülinapokon lépek fel, van, hogy el-
vegyülök a tömegben és egyszer csak megjelenek, majd kez-
dõdik a show. Sosem a versenyekre hajtottam, hanem in-
kább arra, hogy megismerjenek az emberek. Már készülök a
májusi döntõre, de addig is azon leszek, hogy az emberek
arcára mosolyt, szemükbe pedig könnyeket csaljak.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

EGYEDI ÉS MEGISMÉTELHETETLEN

– Mindig is az életem része volt a tánc. Mikor eldöntöt-
tem, hogy most már egyedül fogom folytatni, tudtam, így
nehéz lesz eladni egy félórás produkciót, hiszen a látvány-
hoz kell a sok ember. Mivel mindig közel állt hozzám a
cirkuszi világ, így kitaláltam, hogy készítek egy összetett,
komplett mûsort, ami tartalmaz táncot, zsonglõrködést, és
akrobatikus elemeket is, és mindemellett bevonom a né-
zõket. Végül egy vicces, interaktív produkció lett belõle.

 A Carnegie Hall New Yorkban már önmagában is impozáns látványt nyújt
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Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve

ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ
a) hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási

intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali munka-
rend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú,
illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 õszén már
nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
– Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösz-
töndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratko-
zott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

b) hátrányos szociális helyzetû fiatalok a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt
álló középiskolások vagy felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ, felsõoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2019/2020. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali munkarend), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsõoktatá-
si szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi ered-
ményétõl függetlenül történik. Elsõsorban azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik-
nek a háztartásában (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együtt lakó, ott
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek) az egy fõre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét (28 500 Ft),
méltányosság esetén annak 200 százalékát (57 000 Ft).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A pályázói regisztrációt vagy a
belépést követõen lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pá-
lyázói részére. A pályázati ûrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati
adatok ellenõrzését, rögzítését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a telepü-
lési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül! A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázati ûrlapot személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
centrum (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 24-es ablaknál vagy postai úton Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának címezve (4401 Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1.) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázati felhívás
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalakról.

További információ a 42/524-524/107-es telefonszámon kérhetõ.

A pályázat benyújtásának ideje: 2018. október 5–2018. november 6.
A települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályáza-
tokat a bírálatból kizárja.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 29., szombat 19.00 Meseautó, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad

19.30 Rettenetes szülõk, E. Kovács kamara bérlet, Krúdy Kamara

Október 3., szerda 19.00 Chicago, Bérletszünet, Nagyszínpad

CARMEN TOVÁBB ÉL...

Sediánszky Nóra

Az elmúlt évad egyik legmaradandóbb élményét A név:
Carmen címû elõadás jelentette számomra, amely a Vi-
déki Színházak Fesztiválján nemrég megkapta a kiváló
színházi mûhelymunkáért díjat.

Sediánszky Nórát, a Móricz Zsigmond Színház mûvé-
szeti tanácsadóját a darab megírására Mérimée 1845-ben
napvilágot látott novellája, valamint Bizet operája inspi-
rálta. Õ volt a rendezõje is a sodró lendületû, szenvedéllyel
teli produkciónak.

– Két fesztiválon is szerepeltünk ezzel az elõadással –
nyilatkozta lapunknak. – Elõször a tatabányai MOST Fesz-
tivál kamaraszínházi versenyprogramjában, még márci-
usban, majd most a Vidéki Színházak Fesztiválján. Ez utób-
bin egy speciális díjat vehettünk át, amellyel a zsûri a kö-
zös munkát, az egész csapatot díjazta (alkotókat, háttér-
személyzetet egyaránt), és ez nekem nagyon sokat jelent.

SZERETTÉK A PRODUKCIÓT

A Most Fesztiválon mi nyitottuk az eseményt, ezúttal
mi zártuk, ami lényegesen jobb helyzet, hiszen a zsûri
értékelésekor frissebb az élmény. Nagyon szerették a pro-
dukciónkat, ezért is hozták létre ezt a „személyre sza-
bott” elismerést. Nagyon örülök neki, mert minden szí-
nész és alkotótárs az energiája, tudása legjavát adta hoz-
zá. Schell Judit, a Thália Színház mûvészeti vezetõje a
díjátadón kiemelte, különleges formanyelvû elõadásról van
szó, csodálatos színészekrõl. Számomra külön öröm volt
tõle átvenni a díjat, mert amikor pályám elején három fon-
tos évet töltöttem a Radnóti Színházban, kollégák voltunk,
õ is akkor kezdte a pályát.

KÜLÖNLEGES CARMENÜNK VAN

Mint elmondta, most is meg kellett küzdeniük azzal,
hogy az elõadás a MÛvész Stúdió speciális terére készült.
Tatabányán is a nagyszínpadon kellett megvalósítaniuk a

játékteret és a nézõteret egyaránt, akárcsak most a Pesti
Magyar Színházban. Más lett a nézõtér alakja, az arányok
is változtak, nem lehetett teljesen reprodukálni a szokott
intim légkört. Színészeink azonban most is fantasztikusan
„odatették” magukat, s ez nagyban hozzájárult a produk-
ció sikeréhez. A Carmen név mindannyiunk tudatában
ehhez a szenvedélyes, tragikus sorsot megélõ, végzetesen
vonzó cigánylányhoz kapcsolódik, erre utalt Nóra a da-

rab címével. Az õ mûve sajátos, személyes olvasata az
ismert történetnek.

MÁTÉ MONODRÁMÁJA

– Nyíregyházán bérletben „kijátszottuk” már A név:
Carment, de Hajdúnánáson márciusban elõadjuk majd, s
felmerült más vendégjáték lehetõsége is – folytatta
Sediánszky Nóra. – Érdemes megmutatni a kollégáim re-
mek, összeszokott munkáját, ahogy azt is, milyen külön-
leges Carmen Kosik Anita. Bár ezt az elõadást, sajnos,
Nyíregyházán már nem, de Martinkovics Máté Az egér-
lyukból címû monodrámáját még láthatják a nézõk, amely-
ben én is segítettem kicsit Máténak.

„ÉRZÉKENY SZÍNHÁZI LÉTEZÉSE VAN”

Társulatunk új tagja idén végzett Zsámbéki Gábor és
Fullajtár Andrea osztályában. Nagyra tartom Máté tehet-
ségét, jó vele együtt dolgozni, gondolkodni; szeretem ér-
zékeny színházi létezését, amiben ugyanakkor sok humor
is van. A mai – sokszor túlhangsúlyozott teatralitású – vi-
lágban ritka, hogy egy fiatal színész egyedül, csupán né-
hány tárgy segítségével beszéljen közvetlenül és nagyon
személyesen az emberi lélek magányosságáról, esendõ-
ségérõl, a gondolkodó, túlérzékeny ember perifériára ke-
rülésérõl. Bár mindannyian szeretnénk valamilyen közös-
séghez tartozni, szeretnénk, ha befogadnának, ugyanak-
kor meg akarjuk õrizni önmagunkat is. Mindenképpen
érdemes megtekinteni, mert egy nagy gonddal létrehozott,
értékes elõadást láthatnak a nézõk.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

... ÉS MEGKAPTA A KIVÁLÓ SZÍNHÁZI MÛHELYMUNKÁÉRT JÁRÓ DÍJAT
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AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 30., vasárnap 18.00 NYKC–Mizse
KC férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése
Október 1., hétfõ 20.30 ETO FC Gyõr–Nyíregy-
háza Spartacus labdarúgó-mérkõzés közvetítése

Szeptember 29., szombat
18.00 Continental Aréna,
NYKC–Mizse KC férfi kézilab-
da-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

MICSODA? SÁRBAN, VÍZBEN, GÁTON ÉS TÜSKEFALON?
TÖBB MINT FÉLEZREN A KÜZDÉST VÁLASZTOTTÁK!

Ha el kellene dönteni, hogy a hétvégét délig tartó al-
vással, egész nap henyéléssel és filmezéssel töltsük, ne-
tán több mint nyolc kilométeren át esõben, hidegben tüs-
kefalat másszunk, dinnyét cipeljünk, mázsás gumit for-
gassunk, nyakig érõ sárban, sziklákon, köveken, bozót-
ban kússzunk-másszunk, az emberek többsége bizonyá-
ra gondolkodás nélkül az elõbbit választaná. Persze, csak
egy ideig: amíg nem látja, és nem próbálja ki, hogy ext-
rém akadályokat leküzdeni, életeket változtató élmény.

Mindenki eljut egyszer az életében arra a pontra, hogy
azt érzi, a problémái kezdik maguk alá temetni. Egyik
napot követi a másik, mígnem az évek elõrehaladtával
azon veszi észre magát, hogy akár még fiatalon is, de kezd
siránkozó „öregemberré” válni, aki csak azon bánkódik,
hogy mennyi mindent nem próbált ki az életben. Pedig
megtehette volna! Bizonyítani azonban soha nem késõ!
Vallják az alig másfél évvel ezelõtt megalakult, nyíregy-
házi székhelyû Extreme Trail Hungary SE tagjai, akik te-
rep- és akadályversenyeket rendeznek, töretlen sikerrel,
az elmúlt hétvégén már negyedjére.

TÖBB TUCAT AKADÁLY

Szemerkélõ esõ, 12 fok, heves szél, na meg persze kö-
zel 700, elszánt résztvevõ. Szombaton rendezték meg a
III. Extreme Trail Akadályversenyt, amelynek – a hagyo-
mányokhoz híven  – újra Tokaj adott otthont. Az esemény
különlegességét az adta, hogy a Terepfutók Országos Szö-

SPORTESZKÖZÖK
A SPORTCENTRUMNAK

PÁR ÉVE MÉG MOSOLYOG-
TUNK A NÕI FOCIN...

vetség tagjaként az egyesület rendezhette meg az OB
zárófutamát is, mint a leghosszabb távú versenyt. A ver-
senyzõknek amellett, hogy Magyarország legszebb szõ-
lõbirtokán vezetett át az útja – 8,5 és 18,2 km-es távon –,
porban, sárban, cipekedve, csúszva, mászva, hegyre fel,
hegyrõl le lehetett tesztelniük teljesítõképességeik határa-
it. (A gyerekpályán a Mini futamban – 4–10 éves korosz-
tály – a város kis utcáiban végigvezetett 1 km-es akadály-
pályán, míg a nagyobbak a Junior – 10–14 éves korosz-
tály – futamban 2 km-es távot teljesítettek.) A felnõtt rövi-
debb távon 28, a hosszabb futamon pedig mintegy 33
akadályt állítottak a versenyzõk elé. A szervezõk a koráb-
biak mellé újabb, nagyobb akadályokat építettek. Az erõt
igénylõ feladatok közé ügyességieket is becsempésztek

(pl. csúzli, íjászat). Az életre szóló élmény mellett pedig,
valamennyi célba érõ egyedi fém emlékérmet, az ese-
ményre készített egyesületi ajándékpólót és a támogatók
termékeivel jól megrakott befutócsomagot vehetett át, em-
lékeztetve rá õket, hogy: csak akarni kell!

JÖN A II. EXTREME TARCAL-TOKAJ KÖR
(TEREPFUTÁS)

Helyszín:  Tarcal, Majoros pince
Idõpont:  2018. december 29. 9.00 óra

Jelentkezés, részletek: www.extremetrail.hu

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Új sporteszközökkel gyarapodott a Nyír-
egyházi Sportcentrum a Hübner-H Kft. jó-
voltából. Az eszközök a rehabilitációs és
az egészséges testnevelést segítik, melye-
ket a Melsungen csapatánál dolgozó dr.
Lothar Nieber és July Smith (képünkön), a
Hübner Kft. németországi munkatársa mu-
tatott be a Sportcentrum szakembereinek a
Continental Arénában a napokban.

– Nagy köszönettel tartozunk a Hübner
cégnek az általuk gyártott és tõlük ajándék-
ba kapott eszközökért. Jó volt látni, hogy
Németországban hogyan használják pre-
ventív, illetve rehabilitációs célra ezeket.
Biztos vagyok benne, hogy nagy hasznunk-
ra lesznek mind a sérülésmegelõzés, mind
a pályára történõ visszatérés folyamatában

– mondta el Heim Gábor, a Nyíregyházi
Sportcentrum gyógytornásza.

Átlagos szerda este az NYVSC-pályán.
Érkezõ autók, gyerek kiszáll, elindul az öl-
tözõ felé. Kezében sporttáska és focicipõ.
Eddig semmi különös. Csakhogy mindannyi-
an lányok. Pár éve ezen még mosolyogtunk
volna, mint a nõi vízilabdán és a jégkoron-
gon, aztán tessék. De a foci valamiért tar-
totta magát. Az csak férfiaknak való. Eddig.

– Nézd azt a kislányt! Julcsika. Még csak
kilencéves, nem tudom egy korosztályos
csapatba sem betenni, mert nem éri el az
alsó korhatárt. De fut, cselez, passzol. Egy
õstehetség – mutat az egyik kislányra Ma-
kay Robin vezetõedzõ. És aztán sorolja a
többieket. A 14 éves Bogit, aki világ életé-
ben kapus akart lenni, vagy Petrát, aki szin-
tén hálóõr, és ha nem focizik, akkor lova-
gol. A bemutatást az szakítja meg, hogy egy
család érkezik. A kis szõke lány illedelme-
sen bemutatkozik, és kiderül, hogy mind-
össze másodikos a Mórában, de focizni
szeretne. A tánc nem jött be neki, meg a
fiú testvér is labdarúgó, így szeretné õ is

kipróbálni a sportágat. Így megy ez most a
Szparinál.

– Idén a felnõtt mellett U14-es, U16-os
és U19-es csapatot is neveztünk a bajnok-
ságban. A megye távoli pontjairól és a kör-
nyezõ megyékbõl is jönnek hozzánk lányok
focizni. Idõt, pénzt, energiát nem kímélve.
Az egyik fiatal játékosunk Botpaládról jár
a tréningekre, nyáron három órát utazott
azért tömegközlekedéssel, hogy itt legyen
az edzéseken. Fehérgyarmatról, Vállajról is
vannak gyerekek, sokszor a szülõk össze-
fognak és egy kocsival hozzák õket – me-
séli a tréner.

Ami a sportágat illeti, hihetetlen gyorsa-
sággal fejlõdik. Németországban, Francia-
országban, az Egyesült Államokban és Bra-
zíliában is egyre több lány focizik profi szin-
ten. Talán csak pár év, és a nõi fociról ugyan-
úgy beszélünk majd, mint a kézilabdáról
és a kosárlabdáról? Már természetes lesz,
ha egy kislány otthon azt mondja: focizni
akarok...                 (Szerzõ: Dankó László)
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PROGRAMOK LIKE 4 – LÉPJ A REFLEKTORFÉNYBE!
Szeptember 30-áig (vasárnap 16 óráig) még lehet je-

lentkezni a Like 4 elnevezésû nyíregyházi tehetségkuta-
tó versenyre. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a Váci
Mihály Kulturális Központ közös szervezésében létre-
hozott versenyre két kategóriában (ének és tánc) lehet
nevezni, illetve ifjúsági és felnõtt korcsoportban. A meg-
mérettetés jó lehetõséget biztosít a tapasztalatszerzésre
és arra, hogy nagyközönség elõtt is kipróbálja magát az,
aki számára újdonság a reflektorfények világa. Jelent-
kezni postai úton (Váci Mihály Kulturális Központ, 4400
Nyíregyháza, Szabadság tér 9. A borítékra írd rá, hogy
LIKE 4) vagy elektronikusan (like4.nyh@gmail.com) le-
het. Jelentkezési lap letölthetõ a www.vacimuv.hu hon-
lapról. Válogatóverseny: 2018. október 27. (szombat)
9.00, Váci Mihály Kulturális Központ.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati

képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. október 1., 17.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Rákóczi u. 23.,
Számítástechnikai üzlet

Bajnay Kornél (14. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. október 1., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Borbányai Mûv. Ház.
Idõpont: 2018. október 2., 17.00 óra.

Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2018. október 3., 17.00 óra.

Helyszín: Nyírjes

Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin (2. sz.
vk. önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. október 4., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Ungvár stny.,

Jósavárosi Polgárõr Egyesület.

Mussó László (12. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. október 1., 16.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.,

Fidesz Iroda.
Idõpont: 2018. október 1., 18.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Koszorú utcai Ált. Isk.

Dr. Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. október 1., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Honvéd utca

41., Alvégesi Mûvelõdési Ház.

MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA
A SÓSTÓI MÚZEUMFALUVAL

Bár 2018. július 1-jétõl a Sóstói Múzeumfalu felújí-
tás miatt nem látogatható, ennek  ellenére az országos
õszi múzeumi megmozduláshoz idén is csatlakozott.

A FESZTIVÁL PROGRAMJAI:
Október 3., szerda 14.00–16.00 A Lámpás én vagyok!
címû tanároknak, tanítóknak szóló múzeumpedagó-
giai információs nap. Helyszín: Pálinkaház. A prog-
ram ingyenes. Regisztráció: +36-42/479-704.
Október 6., szombat 10.00–15.00 ELMEFUTTATÁS.
Családi futóverseny a Kulturális örökségtúrák program-
hoz kapcsolódóan. (Erdei Tornapályáról induló, közel
4 km-es szakaszon át tartó furfangos, ügyességi „ver-
seny”.) A végcél a Pálinkaház, ahol frissítõvel és ke-
mencés finomságokkal várják a résztvevõket. Hely-
szín: Erdei Tornapálya. A program ingyenes. Esõnap:
október 13.
Október 15., hétfõ 13.30–15.30 Teréz-napi találkozó
óvodapedagógusoknak. Ízelítõ új fejlesztésû interak-
tív mesefoglalkozásokból. Helyszín: Pálinkaház. A
program ingyenes. Regisztráció: +36-42/479-704.
Október 18., csütörtök 13.00–15.30 „Tükröm-tük-
röm”. Témanap középiskolásoknak. Helyszín: Pálin-
kaház. A program ingyenes.
November 5–9., hétfõ–péntek „A csõsz felállott egy
vigyázó-fára...” Utazó interaktív tanulmányi kiállítás
középiskolásoknak. A skanzen munkatársai a kiállí-
tást fogadó középiskolákban rendhagyó magyarórá-
kat tartanak. Regisztráció: +36-42/479-704.

További információ: info@muzeumfalu.hu, 06-42/
479-704.

FOLYTATÓDIK A SZÉPKORÚAK
AKADÉMIÁJA

Idén már negyedik éve, hogy útjára indul a Kelet-
Magyarországi Szépkorúak Akadémiája.  A második
félév elsõ óráját október 3-án, délután 3-tól tartják
meg a Váci Mihály Kulturális Központban.

A Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája
2015-ben indult a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Kar Gerontológiai Tanszékének és a Debreceni Aka-
démiai Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Al-
bizottsága Gerontológiai Munkabizottságának a kez-
deményezésére, Nyíregyháza város önkormányzatá-
nak és a Váci Mihály Kulturális Központnak a közre-
mûködésével. Az akadémia továbbvitte azokat a ha-
gyományokat, melyek során az idõsek számára tartal-
mas elõadás-sorozatokat tartottak különbözõ témakö-
rökben. A rendezvény éves szinten tizenkét elõadást
foglal magába, melynek szervezésében 2015. április
15-étõl a Váci Mihály Kulturális Központ is részt vesz.
A programsorozat sikerességét fémjelzi, hogy elõadá-
sonként átlagosan 100 fölötti az érdeklõdõk száma. A
szervezõk bíznak benne, hogy nem lesz ez másként
ebben a félévben sem.

A II. FÉLÉV ELÕADÁSAI:
Október 3. Dr. Jászberényi József fõiskolai tanár: A
fogyasztói társadalom hatása az idõsek életére.
Október 17. Kovácsné Magyari Hajnalka szépségtör-
ténész: Szépségápolás idõskorban, múltidézõ szépség-
receptek.
Október 31. Dr. Papp Katalin ápoló, fõiskolai docens:
Élet a katasztrófa után.
November 14.Dr. Boga Bálint orvos, geriáter szakor-
vos: Életminõség, élettér idõskorban.
November 28.Bene Ágnes PhD hallgató: Fogyasztó-
védelem, meggyõzési tudatosság.
December 12. Dr. Semsei Imre dékán, tudományos
tanácsadó, tanszékvezetõ: Az öregedés mûvészete III.

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.

II. OROSI GUIDO LOMBHULLATÓ PATACSATA fogathaj-
tó verseny szeptember 29-én a Guido Lovasparkban. 8.00–
9.00: Fogatok érkezése. 9.00–10.00: Megnyitó, pálya bejá-
rása. 10.00–12.00: Elsõ forduló. 12.00–13.00: Ebéd. 13.00–
15.00: Második forduló. 15.30–16.00: Eredményhirdetés. Ér-
deklõdni: 30/219-6396.

NYÍRERDÕ NAP. Az Erdõk Hete országos programsoro-
zat részeként ismét NYÍRERDÕ Nap lesz Nyíregyházán, a
Sóstói-erdõben. Mindenkit várnak az ingyenes rendezvényre
szeptember 29-én 9.30-tól az Erdei Tornapályánál! Ízelítõ a
programokból: elõadások, erdei futóversenyek, erdészeti-va-
dászati bemutatók, kézmûves foglalkozások, akadályverseny,
madárgyûrûzés, erdei termések kóstolója, fakitermelõ bemu-
tató, lovaskocsizás... Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

MÁGIKUS MESENAPRA várják az érdeklõdõket szeptem-
ber 29-én a Vasutas Mûvelõdési Házba. A Magyar Népmese
Napja alkalmából megrendezendõ programon 9.45-tõl a ze-
nés-mesés délelõtt Tündértánc muzsikával kezdõdik a Tüneth
Együttes közremûködésével, majd 10.45-tõl Benedek Elek
meséi elevenednek meg, ahol mesebeli szereplõk kedvenc
meséiket mondják el kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A be-
lépés díjtalan. Helyszín: VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és
Könyvtár – Hetedhét Mesevilág NépmesePont (Toldi u. 23.).
Információ: 42/504-490, vmh@t-online.hu.

VILLAMOS. A Hõsök terén álló villamos május 1-tõl tartó
nyári látogatási ideje szeptember 29-én véget ér. Szombaton
10.00–20.00 óra között a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület
várja az érdeklõdõket az utastérben. Ezt követõen csoportos
látogatás a nyirvave@gmail.com elektronikus levélcímen egyez-
tetett idõpontban lehetséges. Az érdeklõdõk az egyesület ki-
adványaihoz szerdánként 16.00–18.00 óra közötti ügyeleti
idõben juthatnak hozzá az Õz utca 21. alatti irodában.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: szeptember 29-én 10.00: Babaangol. Október
2-án 14.00–16.00: Katicabogárka készítése. 3-án: 16.30:
Sakkszakkör. 4-én 14.00–16.00: Õszi asztali dísz készítése
vegyes technikával.

NYÁRBÚCSÚZTATÓ magyarnóta- és operettgála szeptem-
ber 29-én 16.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

CSIPKECSODÁK és Sukta Bertalanné beregi szõttesei – Nyír-
egyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség kiállítása a Váci Mihály
Kulturális Központban. Megnyitó: október 1-jén 13.30-tól. Meg-
tekinthetõ: október 14-éig, naponta 9.00–19.00 óráig.

A KODÁLY TÁRSASÁG évadnyitó elõadása október 1-jén
17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

SZABOLCSI SZIMFONIKUS ZENEKAR – Zenei világnapi
hangverseny október 1-jén 18.00 órától a Vikár Sándor Ze-
neiskola hangversenytermében. Mûsoron: Vivaldi-mûvek.
Közremûködik: dr. Fátyol Rudolf hegedûmûvész. Vezényel:
Szabó Soma. A belépés díjtalan!

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Október 2-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj!
5-én 10.00: Kerekítõ.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Jelenések könyve. A hét pe-
csét üzenete – vetítéssel egybekötött elõadás október 2-án
17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: He-
gyes Horváth Géza.

GYÓGYFÜVES tradicionális rongybaba készítése – beszél-
getéssel, teázással Homoljak Viktória art- és babaterapeuta

vezetésével, a Kárpátaljai Reneszánsz Alapítvány szervezésé-
ben október 2-án 17.30-tól a Jósavárosi Mûvelõdési Házban.

SENIOR ÖRÖMTÁNC a Mozdulj Nyíregyháza! program
keretében a Váci Mihály Kulturális Központban, szerdánként
11.00 órától.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA. A Nyíregyházi Szociális Gondo-
zási Központ immár 23. alkalommal indította útjára az Idõ-
sek akadémiája címû ismeretterjesztõ programsorozatát,
melynek helyszíne a Római Katolikus Plébánia díszterme.
Október 2-án Idõsellátás a Nyíregyházi Szociális Gondozá-

si Központ keretében címmel Szilvásiné Bojda Márta tart
elõadást.

KAMASZ TERASZ – beszélgetés középiskolás írókkal, köl-
tõkkel október 3-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Vezeti: Nagy Zsuka költõ és Béres Tamás író.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: A felkelõ Nap országa –
Kasó László elõadása október 4-én 17.00 órától a Városma-
jori Mûvelõdési Házban.

XV. ESÉLYTEREMTÕ CSALÁDI ÉLETMÓD NAP október 6-
án 10.00 órától a Jósavárosi Görög Katolikus Egyházközség
közösségi háza és templomkertjében (Korányi F. u. 15/A).
Részletek: www.nyiregyhaza.hu.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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LAPOK A NYÍRVIDÉK TÖRTÉNETÉBÕL 2.
A Nyírvidék hetente egyszer, csütörtökön, majd va-

sárnaponként jelent meg. Ifjabb Jóba Elek fejlesztései-
nek köszönhetõn a lap 1912 decemberétõl már heti két
alkalommal jutott el az olvasókhoz, 1914-ben pedig be-
költözhettek az új, Széchenyi u. 9. sz. alatti házukba
(képünkön). A szecessziós homlokzatú, Szabolcs Ferenc
és Papp Gyula által tervezett épület egyszerre szolgált
lakóházul és a nyomdahelyiségeket is magába foglalta.
Korszerûsítették a nyomdai gépeiket is. 1915-ben vásá-
rolták az elsõ sorszedõgépet, majd a következõ évben
egy újabbat, amivel még gyorsabbak lettek.

Fontos dátum a lap történetében 1917. január 18-a:
„lépést tartva a szükségszerû fejlõdéssel, a mai napon a
Nyírvidék politikai napilappá alakult át”. Az eddigi 38
év alatt „a nyugodt komolyság, a pártatlan elfogulatlan-
ság, a higgadt hang és komoly tónus jellemezték”, amit
igyekeztek továbbra is megtartani a szerkesztõk. A napi
megjelenéssel frissebbek lettek, amit már az olvasók is
joggal elvártak a vármegye „legöregebb újságjától”. In-
nentõl kezdve hétfõ kivételével mindennap, délután öt
órára mindenki hírekkel, információkkal töltekezhetett
az ekkoriban 1500 példányszámban megjelenõ lapból.

A háborús évek alatt virágkorát élõ nyomda vállalta
más lapok, idõszaki kiadványok, nyomtatványok, isko-
lai értesítõk, könyvek kiadását, sõt fõvárosi lapok ter-
jesztését is. E lendületet törte meg a mindössze 33 éves
Jóba Elek halála 1918-ban. A vállalatot özvegyére és

Weisz Manó üzletvezetõjére bízta, akik nem tudtak
megbirkózni a forradalmak, a papírhiány, a koronarom-
lás miatti kihívásokkal, s a nyomda fokozatosan eladó-
sodott, amit még az özvegy túlköltekezése is rontott.

1928-ban még ünnepeltek és díszes albummal kö-
szöntötték a Nyírvidék 50. évfordulóját. E nagy múltú
lap 1933. február 26-án jelent meg utoljára, átadva he-
lyét a Szabolcsi Hírlapnak, amelynek harmadik Jóba Elek
felelõs szerkesztõje lett. Neki sikerült elérnie, hogy 1934.
július 1-tõl Nyírvidék Szabolcsi Hírlap néven jelent meg
1944. október végéig.


