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MUNKÁCSY.
Már több mint húszez-
ren voltak kíváncsiak a
Munkácsy-festményekre
Nyíregyházán. Érkeznek
látogatók Amerikából,
Japánból is.

ELHUNYT SZERETTEINKRE EMLÉKEZÜNK

Az elõttünk álló hosszú hétvégén szinte minden családban, sõt még az egyedül-
állók körében is a legfontosabb esemény a temetõk és a sírkertek látogatása lesz.
Mindenszentekhez kötõdõen a Katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, hogy a te-
metõkben megemlékezõknek körültekintõnek kell lenniük, mert nemcsak a felgyü-
lemlett avar, hanem az elszáradt, illetve a mûvirágok is könnyen lángra kaphatnak.
A tavalyi évben több temetõtûzhöz is riasztották a tûzoltókat, többségük egy-két
négyzetméteres területre korlátozódott. Jellemzõen az elszáradt virágok, koszorúk,
valamint a száraz avar gyulladt meg. Ha valaki a temetõben tüzet észlel, csak saját
testi épsége kockáztatása nélkül próbálja meg azt eloltani, értesítse a temetõ bizton-
sági személyzetét, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.

AZ IDEI 500 EZREDIK LÁTOGATÓ

Egy szerencsi család vásárolta meg az állatpark idei 500
ezredik belépõjegyét. Dékányékat ebbõl az alkalomból ün-
nepélyesen fogadta a polgármester és az állatpark igazga-
tója hétfõn, és még ajándékot is kaptak. Több mint félmillió
látogatója utoljára 2010-ben volt az intézménynek, akkor
adták át a Zöld Piramist. A fenntartó önkormányzat és az
állatpark azt mondja, idén megdõlhet a 8 éves rekord, ami
fejlesztéseknek és az idei „baby boom”-nak köszönhetõ.

  Indiai orrszarvú, afrikai elefánt, sõt még négyes iker
varik is születtek idén a Nyíregyházi Állatparkban. És nem-
csak a cuki bébiknek, hanem a folyamatos és vonzó fej-
lesztéseknek is örülhettek a látogatók – volt miért (akár újra)
eljönni Sóstóra. Az 500 ezredik belépõt a szerencsi Dékány
család vásárolta meg. Õket meglepetéssel fogadták; egy
ingyen éjszaka az egyedülálló, nyártól mûködõ Pangea
Hotelben, amihez természetesen ingyen belépõ is dukál.

RENDSZERESEN VISSZATÉRNEK
A szerencsi családfõ szerkesztõségünknek elmondta,

nagyon örültek a meglepetésnek, mert a lányai kedvenc
kirándulóhelye a SóstóZoo. – Szerencsiek vagyunk, de
amióta az eszüket tudják a lányok, minden hónapban el-
hozzuk ide õket. Az egyik kedvenc programjuk – fogalma-
zott az apa, Dénes.  A Dékány lányok arról is beszámoltak,
miért szeretnek Nyíregyházára látogatni. –  Az állatokat szép
helyen tartják, és itt sok minden található egy helyen.

VONZÓ FEJLESZTÉSEK
A Nyíregyházi Állatpark igazgatója azt mondta, a ma

már nemzetközileg is elismert szakmai munka és a folya-
matos fejlesztések vonzzák a látogatókat. – Minden év-
ben fejlõdünk! Két évvel ezelõtt elkezdõdött egy olyan,
hétmilliárd forintos fejlesztési csomag, ami Nyíregyháza
város, jelesül a polgármester és a magyar kormány, egé-
szen pontosan a miniszterelnök úr jóvoltából alakult ki.
Elkészült idén a látogatócentrum, a hópárduckifutó, a Hotel
Pangea, a közeljövõben pedig megépül a Jégkorszak att-
rakció – emelte ki Gajdos László.

A KÜLFÖLDIEK IS SZERETIK
Az idei 500 ezer látogatóból 200 ezer ráadásul külföld-

rõl érkezett. Fõként a szlovákok, a románok és az ukránok
szeretik a parkot. A polgármester elmondta, a látogatók nagy
számának köszönhetõen még arra is képes, hogy külsõ tá-
mogatás nélkül mûködjön. – Egyedüli állatpark az ország-
ban a nyíregyházi, amely nem veszteséges, a mûködtetése
önfenntartó. Persze a fejlesztéseket külön kell finanszíroz-
ni. Nagyon jó érzés, hogy ilyen népszerû, tavaly még az
év turisztikai attrakciója címet is elnyerte a közönség jó-
voltából – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

Címlapképünkön a szerencsés szerencsiek elefántot
etetnek.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A szerencsi Dékány család gyakran tér vissza az állat-
parkba. Ezúttal duplán örülhettek, hiszen az élmény
mellett ajándékot is kaptak a polgármestertõl és az

igazgatótól
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A ZEMPLÉNBEN KEREKEZTEK
Október közepén háromnapos ke-

rékpártúrát szervezett a zempléni he-
gyek közé a Zöld Kerék Alapítvány.
Nyíregyházáról indultak, Balsánál
komppal keltek át a Tiszán, s onnan-
tól kezdve egyre jobban kitárulkoztak
elõttük a Zemplén vonulatai.

HEGYEK ÉS FATEMPLOMOK
A „Sto Lat” Lengyel-Magyar Baráti

Társaság októberben a Beszkidekbe ki-
rándult. Jártak Újszandecben, drótkötél-
pályán feljutottak az 1114 méter magas
Jaworzyna Krynickára, utazásuk harma-
dik napján „a lengyel gyógyfürdõk gyön-
gyébe”, Krynica-Zdrójba jutottak el.

KÉPEKEN A TERMÉSZET
A naturArt Természetfotó Szövetség

25. pályázatán 2017-ben ismét a leg-
szebb képeket és a legtehetségesebb
fotósokat keresték. Ezekbõl 52 kép
most Nyíregyházán, a Váci Mihály Kul-
turális Központ portaszintjén is meg-
tekinthetõ november 25-éig.

ÁLLAMI ELISMERÉS
Az 1956-os Forradalom és Szabad-

ságharc Emléknapja alkalmából tartot-
tak ünnepséget Budapesten, pénteken.
A rendezvényen dr. Nagy István minisz-
ter állami elismerést adott át Sztojkov
Demeternek, a NYÍRERDÕ Nyírségi Er-
dészeti Zrt. nyugalmazott fõrevizorának.

ALMACHIPS A JÁRÓKELÕKNEK
A felmérések szerint a magyar lakos-

ság mintegy 30%-a nem fogyaszt rend-
szeresen gyümölcsöt. Ezért is indított al-
mafogyasztást ösztönzõ kampányt az
Agrárminisztérium és az Agrármarke-
ting Centrum. Az idei roadshow elsõ
állomása Nyíregyháza volt.

KIGYULLADT A MOTORTÉR
Péntek reggel az Egyház utcán me-

net közben kigyulladt egy autó motor-
tere. A helyszínre érkezõ tûzoltók egy
vízsugárral eloltották a lángokat. Sze-
mélyi sérülés nem történt. Nem ez volt
az elsõ ilyen eset az utóbbi három hó-
napban a városban.

BÚCSÚ AZ ERSZÉNYTÕL
A Nyíregyházi Állatpark óriásken-

guru bébije véglegesen elhagyta any-
ja erszényét, s már mellette ugrándo-
zik. Persze még visszajár szopni kö-
rülbelül 3-4 hónapig. A kicsinek vö-
rös bundája van, ami a hím állatokat
jellemzi.

REFORMÁCIÓ ÉVFORDULÓJA
A reformáció 501. évfordulóját ün-

nepelte a Nyíregyháza-Sóstói Refor-
mátus Egyházközség Tóth-Máthé Mik-
lós drámaíró Én, Károli Gáspár mono-
drámájával. Az elõadás helyszínéül a
gyülekezet temploma, a sóstói millen-
niumi református templom szolgált.

MENÕ MOSDÓ A BENCZÚR TÉREN
EMIATT MÁR NEM KELL HAZAMENNI...

Az már a néhány héttel ezelõtti átadás
környékén is látszott, hogy a felújított Ben-
czúr térre megépített nyilvános illemhely
egy más minõségi szint, de már a léte is
megnyugtató volt.

Nem csoda, hogy hamar népszerû lett,
és csak elõször lepõdtünk meg, amikor ezt
valaki a Naplónak írott levélben meg is
dicsérte. Egy szülõ szempontjából különö-
sen fontos ugyanis, ha a belvárosi játszó-
tér mellett van gyors „megoldási lehetõ-
ség”, s ezért nem kell külön hazamenni...
S természetesen a járókelõknek, turisták-
nak is könnyebb, ha van egy kulturált, a
megkönnyebbülést elõsegítõ helyszín –
melyek száma bõvül. Az olvasói sorok
kapcsán ugyanis utánajártunk a pillanat-
nyi állapotnak, és a jövõbeni terveknek is.

OLVASÓI LEVÉL
„Elõször nem hittem a szememnek.

Eddig a távolság miatt viszonylag rit-
kábban jártunk pont erre a játszótér-
re, és a felújítás miatt eleve kimaradt
mostanában, de a rendszeres progra-
munk része lesz. És nemcsak a minõ-
sége miatt, hanem mert van egy olyan
plusz is, ami egy kétgyermekes család-
nak valódi áldás. Igaz, hogy egy szá-
zassal mûködik az új mosdó a Ben-
czúr téren, de tudjuk, hogy minden
szolgáltatásért fizetni kell, és ez eltör-
pül a sok kellemetlenség mellett, amit
a hiánya okozna. Ráadásul az illem-
hely teljesen európai, talán Pesten lát-
tam hasonlót legutóbb. Tiszta nagyvá-
rosi érzés, reméljük, sokáig partner
lesz mindenki abban, hogy ilyen álla-
potban is maradjon. Köszönet érte!”

ÖT IDÕSZAKOS MÛKÖDIK

– Nyíregyházán jelenleg öt nyilvános
WC mûködik – kaptuk az összefoglaló tá-
jékoztatást a NYÍRVV-tõl. – Sóstón, az Er-
dei Tornapályán, illetve a Bujtoson talál-
ható mosdók a kirándulóhelyek látogatott-

ságának, a lakosság igényeinek megfele-
lõen üzemelnek, az idei évben áprilistól
október végéig térítésmentesen használha-
tók. Új, automata mosdó nyílt a Benczúr
téren, melynek használata 100 forintba
kerül, és 5 órától 22 óráig üzemel a téli
idõszakban is. A Hõsök terén található
mellékhelyiség a városi rendezvények ide-
je alatt tart nyitva – tájékoztatott a Város-
üzemeltetõ cég sajtószolgálata.

ÚJAKAT ÉPÍTENEK SÓSTÓN
ÉS A BUJTOSON

A nyilvános illemhelyek száma nõni
fog Nyíregyházán – ezt pedig már az
önkormányzat Pályázatok és Projekt-
menedzsment Referatúrájától tudtuk
meg. Hogy miért onnan? Mert a város
lehetõség szerint nem saját forrásaiból
valósítja meg a beruházásokat, hanem
igyekszik pénzt szerezni rá. Ismert,
hogy a Benczúr és Bessenyei terek
komplex felújítása is uniós támogatás-
sal volt lehetséges, az úgynevezett
Zöld város projekt keretében. Ugyan-
ennek a programnak a része a Bujtosi
Városliget rehabilitációja. Pontosab-
ban, annak a fejlesztéssorozatnak a to-
vábbi folytatása, amit a városvezetés
elkezdett a nyíregyháziak által egyre
többet és szívesebben használt liget-
ben. A jó hír, hogy a következõ lépé-
sek egyikeként ott is épül majd illem-
hely, vagy több is annál. Egy teljesebb,
pelenkázóhelyiséget is tartalmazó,
mondjuk úgy: családbarát mosdót ál-
modtak oda a tervezõk, kiszolgálva a
növekvõ igényeket. Egy másik város-
rész is komfortosabb lesz ebbõl a
szempontból. Nemrégiben beszámol-
tunk róla, hogy Sóstófejlesztésre újabb
egymilliárd forintot nyert az önkor-
mányzat. Mint a városházán megtud-
tuk, ez a beruházás is tartalmaz nyil-
vános illemhelyet, amit egyértelmûen
indokol a Nemzeti Gyógyhely egyre
bõvülõ látogatottsága.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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FÁSÍTÁSI PROGRAM INDULT NYÍREGYHÁZÁN

Folyamatosan újulnak Nyíregyháza zöldfelületei. Gon-
doljunk az Újéletfa-ligetben napokban zajlott ültetések-
re, vagy a nemrég átadott, komplexen felfrissített Ben-
czúr és Bessenyei terekre, miközben a Pazonyi téren gõz-
erõvel dolgoznak. Hétfõn pedig egy fásítási program vet-
te kezdetét dr. Kovács Ferenc polgármester kezdeménye-
zésére. Nyíregyházi cégek, vállalkozások felajánlásának
köszönhetõen mintegy 30 darab juharcsemetébõl álló
fasort telepítettek a Szegfû utcára – és ez a tervek szerint
csak az elsõ lépés volt.

A program célja az összetartás, valamint hogy a város
élhetõbb és tisztább legyen. A felajánlók és elsõként fát ül-
tetõk között a kezdeményezõ dr. Kovács Ferenc mellett a
két alpolgármester, Jászai Menyhért és dr. Ulrich Attila is
ott volt (jobb oldali képeinken).

KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM

– A fásítási program lényege, hogy a városunk szebb
legyen. Ez nemcsak a városvezetésnek fontos, hanem az
embereknek, és a mostani példa szerint az itt dolgozó
cégeknek – ez egy közösségi felelõsségvállalás is. Így
egészségesebb lesz a levegõ, valamint a közösség is for-
málódik, hiszen ezeknek a fáknak nemcsak tárgyi értékük
van, hanem elültetésük egy szemléletmódot is jelez. Mind-
annyian tehetünk azért, hogy még szebb legyen a váro-
sunk, s feladatunk, hogy átadjuk a következõ generáció-
nak, hiszen ez a program is a jövõrõl szól – mondta az
ültetés idején a polgármester (jobb felsõ képünkön).

A ZÖLD GONDOLKODÁS ÚJABB JELEIT HÉTFÕN ÜLTETTÉK EL

VÁLLALKOZÓK IS SEGÍTENEK

A juharcsemetéket helyi cégek képviselõi ültették el, a
fákon szalaggal jelölték meg az adott felajánlót. A Vállalko-
zók Nyíregyházáért Egyesület több éve segíti a város mun-
káját, ebben a programban 10 fát vásároltak és ültettek el.
Lakatos Tibor (alul a középsõ fotónkon), az öt éve alulról
jövõ kezdeményezéssel létrejött, ma már több mint ötven
tagot számláló egyesület elnöke azt mondta, fontos szá-
mukra, hogy a jövõ generációja is szép környezetben él-
jen. – Nagyon sok karitatív munkát végzett az egyesüle-
tünk, támogattunk már iskolákat, óvodákat, részt vettünk
park kialakításában is. Jó kezdeményezésnek tartjuk, ezért
csatlakoztunk a faültetéshez, hiszen ez segíti Nyíregyháza
levegõjének frissítését.

A fásítási programban a Nyíregyházi Sportcentrum is
részt vett, melynek programigazgatója, Hajnal Gusztáv azt
mondta, számukra is fontos a környezettudatosság (bal
szélsõ képünkön, Kósa Árpád kabinetvezetõ társaságában).
– A Continental Aréna épületfelújításánál nem volt alkal-
munk arra, hogy a Szegfû utcai oldalt parkosítsuk. Ezt a
tavasz folyamán elkezdtük és szerettünk volna minden-
képpen még fákat is ültetni, így egy ligetes, árnyékos részt
biztosítani a városlakóknak.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. is részt vett a
fásítási programban, a társaság 10 facsemetét ajánlott fel.
A projektet a NYÍRVV Nonprofit Kft. koordinálja, az elül-
tetett fákat a társaság munkatársai gondozzák, a 30 cse-
metén túl pedig további 16 fával gazdagította a területet a
városüzemeltetõ. A fásítási program várhatóan tovább foly-
tatódik, várják a vállalkozások, felajánlók jelentkezését.
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ÚJABB ELISMERÉS NYÍREGYHÁZÁNAK
CSALÁDBARÁT DÍJAT KAPOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT

Legutóbbi számunkban beszámoltunk arról, Nyíregy-
háza is azon harminc település között van, melyek meg-
kapták a Családbarát Önkormányzat Díjat. A Nagycsalá-
dosok Országos Egyesületének díjátadóján Jászai Meny-
hért alpolgármester vett részt a városvezetés képvisele-
tében az Országházban, majd múlt csütörtökön sajtótá-
jékoztatót is tartott a témában.

A rendezvényen Novák Katalin, család- és ifjúságügyért
felelõs államtitkár hangsúlyozta: akkor családbarát egy te-
lepülés, ha több generáció békés együttélését teszi lehe-

születik és több házasságot kötnek. Csak idén is több böl-
csõdét és óvodát újítottak fel (folytatva az évekkel ezelõtt
kezdett rekonstrukciósorozatot), sõt 2018-ra építettek olyan
intézményt is, amely az egészségügyi dolgozók gyerme-
keit fogadja (Orgonasíp Óvoda). A város saját forrásból
segít a családoknak, hiszen a települési támogatás rend-
szerének köszönhetõen kaphatnak többek között albér-
let- és bérlettámogatást, a gyermekek táborozási vagy ét-
kezési lehetõséget.

FONTOSAK AZ IDÕSEK

Jászai Menyhért hangsúlyozta, az idõsekre is kiemelt
figyelmet fordítanak, hiszen mûködik nálunk Idõsügyi Ta-
nács, melynek javaslatait rendszeresen meghallgatják, s
a szépkorúak több pályázaton is részt vehetnek. A Moz-
dulj Nyíregyháza!, az önkormányzat által szervezett in-
gyenes mozgásprogram keretében több foglalkozás van,
amit kifejezetten az õ kedvükért szerveznek. Idén pedig
egy program keretében tízezer ingyenes fürdõbelépõ várt
a nyíregyházi nyugdíjasokra, és az év végi, már megszo-
kott figyelmesség tavaly sem maradt el: karácsonyi cso-
magot kaptak a szépkorúak. Az önkormányzat emellett
mintegy 100 civil szervezettel is együttmûködik, számos
területen.

HIVATAL ÉS HATÁRTALANSÁG

S bár nem közvetlen elõzménye mindennek, de tágabb
értelemben a témához kapcsolódó tény, hogy 2016-ban
és 2017-ben is elnyerte az önkormányzat a Családbarát
Munkahely Díjat. A 2016/2017-es tanév õszi és tavaszi

LIKE 4 – MEGTALÁLTÁK
A TEHETSÉGEKET!

Szombaton megtartották a LIKE 4 tehetségkutató verseny
válogatóját a Váci Mihály Kulturális Központban. A verseny-
zõk tánc és ének kategóriában, ezeken belül ifjúsági és fel-
nõtt korosztályban mérettethették meg magukat.

MUNKATÁRSUNK IS
A JELÖLTEK KÖZÖTT
Idén már 13. alkalommal adják át Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében a Prima Díjat. A VOSZ
megyei szervezete fontosnak tartja, hogy az orszá-
gos Prima Primissima Díj mellett a megyebeli, kiemel-
kedõ tevékenységet végzõ személyek munkáját is el-
ismerjék. Ezúttal Dankó László, a Város-Kép Nonprofit
Kft. (tehát a Nyíregyházi Televízió és Napló, valamint
a  nyiregyhaza.hu) szerkesztõ-riportere, mûsorveze-
tõje is a jelöltek között van.

 
Az országos Prima Primissima Díjhoz kötõdve Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megyében 2006 óta díjazzák az
irodalom, a tudomány, a kultúra, az építészet és a sport
területén kiemelkedõ tevékenységet végzõ személye-
ket. A VOSZ megyei szervezete összeállította idei je-
löltlistáját, a 10 jelölt közül hárman vehetnek át me-
gyei Prima Díjat, emellett különdíjat is odaítélnek. Az
elismerést és az ezzel járó 1 millió forintot a megyé-
ben már 13. alkalommal adják át, ezúttal november
9-én, a megyeháza dísztermében. Az idei jelöltek:
Magyar Irodalom kategóriában dr. Kováts Judit író, Ma-
gyar Színház- és Filmmûvészet kategóriában Rák Zol-
tán színmûvész, Magyar Képzõmûvészet kategóriában
Pál Ágnes mandalafestõ, Magyar Tudomány kategóri-
ában dr. Fábián Gergely fõiskolai tanár, Magyar Ok-
tatás és Köznevelés kategóriában Sallai József testne-
velõ tanár, Magyar Építészet és Építõmûvészet kate-
góriában Szabolcsiné Rezsõfi Ágnes építész, Magyar
Sajtó kategóriában Dankó László újságíró, Magyar
Népmûvészet és Közmûvelõdés kategóriában Nagy
Csaba tárogatómûvész, Magyar Zenemûvészet kate-
góriában Kazár Ticiána mûvésztanár, Magyar Sport
kategóriában pedig Rózsa Gábor karateedzõ.

Számos programot szervez az önkormányzat az idõskorúaknak

Jászai Menyhért alpolgármester
az elismeréssel

A nyíregyházi iskolások táborozását is támogatja
a város

tõvé. Nyíregyháza önkormányzata pedig kiemelt figyel-
met fordít a családbarát település kialakítására és folya-
matos fejlesztésére.

MINDEN KOROSZTÁLYRA FIGYELVE

Ez a városvezetés szándéka, melyet néhány héttel ez-
elõtt egy országos elismerés is visszaigazolt, mondta az
alpolgármester. Jászai Menyhért a sajtótájékoztatón hang-
súlyozta, hogy amikor a város szlogenjét használjuk (Nyír-
egyháza többet ad), az különösen érvényes ezeken a te-
rületeken, hiszen minden korosztályra gondolnak.

JÓ ÚTON HALADUNK

– Nagyon fontos, hogy olyan életkörülményeket teremt-
sünk Nyíregyházán, ahol lehet gyermeket nevelni, jó fel-
nõni, ahol lehet munkát találni, hogy egy virágzó közös-
séget teremtsünk – ez az elsõdleges cél. A számbeli muta-
tók azt igazolják, hogy csökken a munkanélküliség, lát-
szanak az infrastrukturális fejlesztések elõnyei, s intézmé-
nyeket újítunk fel, mindezt azért, hogy a családok életkö-
rülményei javuljanak. Amikor egy ilyen díjat kapunk, az
visszaigazolás számunkra, hogy jó úton haladunk – fogal-
mazott Jászai Menyhért.

CSALÁDOK ÉS FIATALOK

Az alpolgármester összegzése szerint Nyíregyháza já-
rási és megyei szinten is gazdasági központnak számít, az
itt lévõ cégek, vállalkozások nagyban segítik a munkanél-
küliség csökkentését. Az elmúlt években folyamatosan
növekszik a nyíregyházi lakosok száma, több gyermek

szünetében például önerõbõl gyermekprogramokat szer-
veztek a Polgármesteri Hivatalnál dolgozó szülõk cseme-
téinek. S mivel 2018 a Családok Éve, a vonatkozó kor-
mányprogram támogatja az adott településhez közel esõ
határon túli magyar közösségekkel való kapcsolatépítést,
találkozók, kulturális események megszervezését. Ennek
keretében a Sóstói Múzeumfalu adott helyet a Kárpátaljai
Magyar Családok Fesztiválja júniusi programjainak, melyre
több száz családot vártak.

(Szerzõ: Horváth Kíra)

A helyezetteknek járó okleveleket és az ajándékutalvá-
nyokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város képviseletében
Halkóné dr. Rudolf Éva, a Köznevelési, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke és Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója
adta át.

Ifjúsági tánc kategória: 1. Toy Soldiers, 2. Golden Era,
3. Litle Stars.

Felnõtt tánc kategória: 1. Kucsmár Szintia és Fonalka
Marcell, 2. Glam Crew, 3. Tóth Amina.

Zsûri: Thiard-Laforestné Széles Erika (a Mûvészeti Szak-
gimnázium balettmestere), Borbély Csaba (a Princess Tánc-
iskola tánctanára) és Asztalos Gyula (a 2 Step Tánciskola
vezetõje).

Ifjúsági ének kategória: 1. Kulcsár Hanna, 2. Rausz Tícia,
3. Juhász Flóra Viktória. Különdíj: Kovács Miklós.

Felnõtt ének kategória: 1. Papp Petronella, 2. Illés Ni-
koletta, 3. Severa Ágnes.

Zsûri: Puskás Bernadett (a Vasvári Pál Gimnázium ének-
tanára), Varga Katalin (a Mûvészeti Szakgimnázium ma-
gánének tanára) és Gulácsi Tamás (a Móricz Zsigmond
Színház színmûvésze).

December 2-án tartják a LIKE 4 gálát, ahol a helyezést
elért résztvevõk és különdíjasok, valamint a Level Up tánc-
csapat és Kovács Bence, illetve Istenes Márkó énekes csil-
logtatja meg tehetségét újra.



KÁLLAY IVÁN
EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Az I. világháború befejezésének 100. évfordulóján,
a Kállay család egyetlen hõsi halottja, Kállay Iván
huszár fõhadnagy emlékére nyílt kiállítás a Kállay
Gyûjteményben, a Széchenyi u. 1. szám alatt, és 2019.
január végéig fogadja a látogatókat.

A kiállításon megtekinthetõk Kállay Iván személyes
tárgyai, illetve az ezredhez és a korhoz köthetõ doku-
mentumok is. E történelmi tabló az iratokon, fotókon
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodá-

si Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat
keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI
az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti idõpontokban és tar-
talommal nyújtható be a pályázat.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban
meghatározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszá-
ban a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

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

AMERIKÁBÓL IS VANNAK VENDÉGEI
MUNKÁCSYNAK

Már több mint húszezren voltak kíváncsiak a Mun-
kácsy-festményekre Nyíregyházán. Érkeznek látogatók
Szlovákiából és Ukrajnából, de köszöntöttek amerikai,
japán, ausztrál és angol vendégeket is a lenyûgözõ kiállí-
táson.

Június végén, a Múzeumok Éjszakáján nyílt meg a Mun-
kácsy-kiállítás Nyíregyházán. Azóta kiegészült a tárlat to-
vábbi 20 festménnyel, amelyek Oroszország legnagyobb
és leghíresebb múzeumából, az Ermitázsból érkeztek a
szabolcsi megyeszékhelyre. Az elsõ tervek szerint októ-
ber 14-éig lett volna látogatható a tárlat, de dr. Kovács
Ferenc polgármester a közelmúltban bejelentette: decem-

ber 16-áig Nyíregyházán marad az ötven alkotás. A kiállí-
tásra hétfõig 23 125-en váltottak jegyet.

REGISZTRÁCIÓVAL, EGYSZERÛBBEN
Munkácsy festményeit kis csoportokban, tárlatvezetés-

sel is meg lehet tekinteni. Aki így szeretné megcsodálni a
képeket, az bármikor regisztrálhat a kiállítás honlapján:
www.munkacsy.josamuzeum.hu. A hét minden napján,
9.00 és 17.00 óra között várják az érdeklõdõket. Dohanics
Lászlótól, a múzeum PR menedzserétõl megtudtuk, bár
ajánlott regisztrálni a kiállításra, aki ezt nem teszi meg, az
elõtt is nyitva áll a „kiállítás kapuja”, ugyanis személye-
sen is jelezheti látogatási szándékát a múzeumban.

MÉG JAPÁN NYUGDÍJASIGAZOLVÁNNYAL IS
– Határon túlról is nagyon sok látogató érkezett és ér-

kezik hozzánk, hogy megtekintse a Munkácsy-kiállítást.
Fogadtunk érdeklõdõket Szlovákiából, Ukrajnából, de még
sokkal messzebbrõl is: Angliából, Amerikából, Ausztráli-
ából és Japánból is. Az utóbbi országból például egy nyug-
díjas hölgy, aki a japán nyugdíjasigazolványát is nálunk
szerette volna érvényesíteni. Természetesen meghagytuk
neki a lehetõséget, büszkék vagyunk arra, hogy ennyire
távolról is érkeznek hozzánk látogatók.

A fantasztikus Seuso- és a Munkácsy-kiállítás után jö-
võre újabb ámulatba ejtõ meglepetésekkel szolgálnak majd
az érdeklõdõknek. Többek között elhozzák a Jégkorszak
kiállítást és Szinyei Merse Pál festményei is láthatók lesz-
nek Nyíregyházán!                            (Szerzõ: Bruszel Dóra)

és személyes tárgyakon túl huszártiszti kardot és ka-
tonai érdemkeresztet is a látogató elé tár. Az emléke-
ket egy barna színû mappában Kállay Iván édesapja,
Kállay Rudolf kezdte összegyûjteni.

A Kállay Gyûjteményben január végéig láthatják e
bemutatót. A gyûjtemény nyitott múzeum szeretne
lenni, ezért fogad két amatõr természetfotóiból novem-
ber közepén egy tárlatra valót.
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AUTÓ GÖRDÜLT BE A BÁNKI AULÁJÁBA

DIÁKOK SEGÍTETTEK A BÛNMEGELÕZÉSBEN

KÉT ÉVIG EGY AJÁNDÉK JÁRMÛVET HASZNÁLHATNAK

Egy Ford Fiesta gépkocsit ajándékozott a Ford Közép-
és Kelet-Európai Értékesítõ Kft. a Nyíregyházi Szakkép-
zési Centrum Bánki Donát Mûszaki Középiskolája és Kol-
légiumának, melyet két évig használhatnak az oktatás
területén.

– A minõségi szakképzés elképzelhetetlen a szakkép-
zési iskolák és a vállalatok szoros együttmûködése nélkül.
Erre egy kiváló példa a Ford és a Bánki kapcsolata – emel-
te ki Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum igazgatója.

Az autónak az autószerelõ, autóelektronikai mûszerész,

illetve az autótechnikus szakon tanuló diákok, azaz tíz
osztályban több százan veszik majd hasznát az elkövet-
kezendõ idõszakban. A tanulók elsõsorban különbözõ mé-
réseket és a hibamegállapítást gyakorolhatják rajta, ezzel
is közelebb kerülve a mai kor technikájához.

MEG AKARJÁK SZERETTETNI A SZAKMÁT

A márka társadalmi felelõsségvállalásának keretében
megvalósuló Ford Karrierprogram betekintést ad napjaink
technológiájába, és kifejezett célja a szakmák közötti ver-
senyben is elõre hozni az „autós” szakmákat és emelni
azok presztízsét.

A Nyíregyházi Rendõrkapitányság és az önkormányzat
szoros kapcsolatban áll, így a diákokat is bevonták a bûn-
megelõzési feladatokba. Öt évvel ezelõtt kezdõdött el a
Tourist Police program, melyben az érettségihez szüksé-
ges 50 óra közösségi szolgálatot teljesíthették a tanulók.

Nyíregyházán egyre meghatározóbb a turizmus, fõleg
a nyári szezonban. Augusztusban a VIDOR Fesztiválra is
sokan érkeztek, valamint Sóstóra is, így fontos, hogy a tu-
risták értékeiket minél nagyobb biztonságban tudják. Dr.
Illés László, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság vezetõje
elmondta, nagy szükség volt a diákok segítségére.

– A Tourist Police programban idén 76 diák vett részt.
Õk ezzel teljesíthették a közösségi szolgálatukat is. Fel-
adatuk közé tartozott, hogy Sóstón, illetve a frekventált
helyeken bûnmegelõzési szóróanyagokat osszanak ki,
valamint jó tanácsokkal lássák el az embereket.

A foglalkoztatott diákok közül tízen elismerésben ré-
szesültek, hiszen kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak.
Ajándékcsomagot és oklevelet kaptak a rendõrkapitány-

ságtól és az önkormányzattól. Dr. Ulrich Attila alpolgár-
mester is büszke a fiatalokra és arra, hogy hasznosan töl-
tötték szabadidejüket.

MÉG MOST IS LEHET JELENTKEZNI

– Ez egy különleges, speciális és komoly területe a rend-
védelemnek, hiszen bûnmegelõzéssel is foglalkoztak. Szá-
munkra nagy öröm, hogy a rendõrség a társadalmasítás
programjain keresztül bevonja a fiatalokat, így õk hasz-
nosíthatják az iskolában megszerzett tudásukat – gondo-
lok itt például a nyelvtudásra. Nyáron a tanulók 6 órában
dolgoztak, így kialakult náluk egy rendszeresség, amit re-
mélünk, az iskolában is hasznosítanak majd.

Azok a fiatalok, akik kedvet kaptak a bûnmegelõzési
vagy járõrözési feladatok ellátására, jelentkezhetnek a
Tourist Police programra. A mindenszentek idõszakában
és a karácsonyi forgatagban is szükség lesz a lelkes diá-
kok segítségére.

  (Szerzõ: Horváth Kíra)

ÖT ÉVVEL EZELÕTT KEZDÕDÖTT EL A TOURIST POLICE PROGRAM

DRÓNOK ÉS KÉZI
HÕKAMERÁK

Egy uniós projekt keretében 122 darab eszközt
szerzett be a megyei kormányhivatal. Olyan mûsze-
reket, berendezéseket választottak, amelyek a kor-
mányhivatal szervezeti egységeinek mindennapjait,
a hatósági eljárásokat könnyítik majd meg.

– A lehetõ legmodernebb eszközöket sikerült be-
szereznünk, ezekkel a munkánkat is hatékonyabbá
tudjuk tenni és nagyobb biztonságban is érezhetik
magukat a megyében élõk – hangsúlyozta Román Ist-
ván megyei kormánymegbízott.

Kézi hõkamerákkal, lézeres távolságmérõkkel,
talajmintavételi fúrógéppel, gázszivárgást érzékelõ
mûszerekkel, vízvizsgáló eszközökkel és elektromos
hûtõtáskákkal is bõvült a megyei kormányhivatal esz-
közállománya.

DIÁKÖNKORMÁNYZA-
TOK TALÁLKOZTAK

A Kárpát-medencei Diákönkormányzatok Találko-
zóját idén is Nyíregyházán rendezték meg.

A projekt célja az volt, hogy a Kárpát-medencében
levõ aktív diákönkormányzati fiataloknak legyen egy
találkozási pontjuk, ahol tapasztalatokat cserélhetnek,
új tudásra tehetnek szert és ismerkedhetnek. A pro-
jekt idei neve a Co-Operation, amely arra utalt, hogy
a fiatalok együttmûködve szerezhetnek tapasztalato-
kat és élményeket, amelyeket helyi közösségükben és
jövõjükben felhasználhatnak.

Drónokat is használnak majd ezután a szervezeti
egységeknél, fõosztályoknál és járási hivataloknál. Dr.
Galambos Ildikó, a Nyíregyházi Járási Hivatal veze-
tõje elmondta, ezek többek között a természeti ka-
tasztrófáknál, akár ár- vagy belvízhelyzetnél jelente-
nek majd segítséget, de a drónokat egyszerûbb felde-
rítéseknél is tudják majd használni.

Az ellenõrzéseket, hatósági eljárásokat is segítõ be-
rendezések mintegy 20 millió forint értékûek.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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TÁJÉKOZTATÁS
az Erzsébet-utalványok rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre jogosultak részére történõ kézbesítésérõl

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal felnõtt-
nek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgy-
év november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, alapösszegû
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzõje
annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév november 1-jén fennáll, a
tárgyév november hónapjára tekintettel, emelt összegû természetbeni támogatást
nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható
Erzsébet-utalvány formájában.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (6) bekezdése alapján önkormányzatunk
az Erzsébet-utalványok jogosultak részére történõ kézbesítését 2018. november
hónapban postai úton biztosítja. A Magyar Posta Zrt. 2018. 11. 30. napjáig kézbe-
síti az Erzsébet-utalványokat a jogosultak címére.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési
értesítõt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról,
idejérõl. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követõ 10. munkanapig van mód-
ja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidõ eredménytelen elteltét követõen
az át nem vett küldemények az önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.

Az önkormányzat részére visszaküldött Erzsébet-utalványok jogosultjait értesítõ
levélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyérõl és az ügyfél-
fogadási idõrõl.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosultsága, valamint hátrányos vagy halmozottan hát-
rányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
2018. november 1. napján fennállt, azonban Erzsébet-utalványt 2018. november
30. napjáig nem kapnak, azt legkésõbb 2018. december 4. napjáig jelezzék a Nyír-
egyháza Megyei Jogú  Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, a
25-ös ablaknál.

További információ a 42/524-589-es telefonszámon kérhetõ.

ÚJ BEKÖTÕÚT SEGÍTI A PIACI
BEHAJTÁST

VÁRHATÓAN HÉTVÉGÉN IS CSÖKKENHET A TORLÓDÁS
A TOKAJI ÚTI VÁSÁRTÉRNÉL

Tavaly a gépjármûvek elhelyezésére
szolgáló terület bõvült a Tokaji úti vásár-
téren, most pedig egy zúzott köves út se-
gít abban, hogy a zsúfoltság csökkenjen a
kiemelt piacnapokon. Aki járt már arrafe-
lé ilyenkor, tudhatja, hogy egy-egy vasúti
sorompó lezárásnál micsoda sorok alakul-
hatnak ki. A NYÍRVV a saját eszközeivel,
folyamatos fejlesztésekkel igyekszik orvo-
solni a helyzetet.

Mint emlékezhetünk: a NYÍRVV Nonprofit
Kft. a tavalyi évben egy 3000 négyzetméte-
res zúzott köves területet alakított ki a gép-
jármûvek elhelyezésére a Tokaji úti vásárté-
ren. A növelést a hétvégi, jelentõs forgalom
tette nélkülözhetetlenné, mely során napon-
ta átlagosan 2200–2500 jármû hajt be a piac
területére.

 
PLUSZ 300 HELY

A munkálatok eredményeként a koráb-
bi, 700 férõhely mellett további 250–300
jármû számára biztosított megállási lehe-
tõséget és kényelmesebb belsõ közlekedést.
A bõvítés egyúttal lehetõvé tette, hogy dup-
la sávon biztosítsák a piaci behajtást a jár-
mûvek számára.

 

BÕVÜLT A TERÜLET

Ignéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit
Kft. ügyvezetõjének tájékoztatása szerint az
idei évben folytatódtak a fejlesztések a hét-
végenként kialakult forgalomtorlódás javí-
tása érdekében. Tavasszal egy közel 2000
négyzetméteres ingatlan megvásárlásával
bõvült a vásártér. Az új területen lapzár-
tánk idején még zajlott egy 6 méter széles,
zúzott köves út építése, amely a nagybani
piacot köti össze a tavalyi évben kialakí-
tott új helyekkel. Az út elõreláthatóan no-
vember elejére készül el. 

KAPUN BELÜL KEZELIK

A nagybani piac Tokaji úti bejáratától az
épülõ átkötõ útig egy kétsávos utat kerített el
a városüzemeltetõ. – A 250 méter hosszú út
célja, hogy a továbbiakban a jármûvek a  vá-
sártéri  bejutásra ne a Tokaji úton várakozza-
nak, hanem a piac területén belül kezeljük a
torlódást. Ennek megfelelõen az elkerített sza-
kaszon tilos a megállás, és a behajtási díjat
sem a Tokaji úti bejáratnál kell megfizetni,
hanem a behajtósáv végén kialakított új
beléptetõponton. Kérjük a látogatókat, hogy
a megváltozott forgalmi rendnek megfelelõ-
en közlekedjenek – hívta fel a figyelmet
Ignéczi Csabáné.      (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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JÖVÕ HÉTEN MINDEN A RALIRÓL FOG SZÓLNI NYÍREGYHÁZÁN
PÉNTEKEN LÁTVÁNYOS VERSENYNEK LEHETÜNK SZEMTANÚI, BAJNOKOT IS AVATNAK MAJD VASÁRNAP A SZABOLCSI MEGYESZÉKHELYEN

Alig két hónap telt el azóta, hogy bejelentették: õrüle-
tes verseny házigazdája lesz Nyíregyháza, mi adunk ott-
hont november 9. és 11. között az I. Nyíregyháza Rallynak.
Annyit már akkor is lehetett tudni, hogy egy gyorsasági
szakasz a belvárosi utakat fogja érinteni, mostanra pedig
már a teljes útvonal nyilvános, sõt tudni lehet azt is, hol
lesznek a szurkolói pontok és merre számítsanak a közle-
kedõk útlezárásokra.

Túlzás nélkül lehet állítani, jövõ hétvégén történelmi
pillanatoknak lehetnek szem- és fültanúi a nyíregyháziak
és a városunkba látogatók. 150 versenyzõ autójának mo-
torja bõg majd fel és méretik meg magukat az I. Nyíregy-
háza Rallyn. A verseny igazi kuriózum lesz, hiszen most
rendezik meg elõször. A tét pedig nem kicsi! Ez lesz az
országos bajnoki zárófutam, amelynek egyik különleges-
sége, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség ezzel
idén pályázik az Európa-bajnoki verseny megrendezésére
is, 2019-tõl ötéves idõtartamra. Mindez azt jelenti, hogy a
FIA Nemzetközi Autósport Szövetség illetékesei, ha elége-
dettek lesznek, akkor szabad az út és a jövõ évtõl Európa-
bajnoki futam valósulhat meg Nyíregyházán.

A belvárosi gyorsasági szakasz érinti majd a Bethlen Gábor utcát, az Országzászló teret, a Bocskai utcát,
a Bujtos utcát, és többek között a Vay Ádám körutat is. Az útvonalat az alábbi térképen tekinthetik meg:

November 9-én, pénteken délután veszi kezdetét az I. Nyíregyháza Rally. Ezen a napon 13.00 és 21.00 között
rendõrségi lezárásokra kell számítani.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ITT LESZ A KÖZPONT

A gyorsaságik a zempléni hegyek között és a tokaji bor-
vidéken lesznek, a verseny központja pedig a szabolcsi
megyeszékhelyen. A Tokaji úti vásártéren alakítják ki a szer-
vizparkot – minden reggel onnan indulnak el a versenyau-
tók a gyorsaságikra és oda fognak visszatérni este, eseten-
ként akár még napközben is. Ott lehet majd találkozni a
versenyzõkkel, beszélgetni velük, autogramot kérni, be-
pillantani az autókba.

A SZERVIZPARK NYITVATARTÁSA

2018. 11. 8., csütörtök 12.00–23.00
2018. 11. 9., péntek 6.00–23.00
2018. 11. 10., szombat 5.30–23.00
2018.11. 11., vasárnap 5.30–20.00

A Tokaji úti vásártér kétharmadát foglalja majd el a
szervizpark, tehát az árusítást nem befolyásolja.

A Continental Arénában lesz a versenyközpont és a
médiacentrum, a Kossuth téren a rajt és a cél, valamint
egy 4,1 kilométeres gyorsasági szakasz is a belvárosi
utakat fogja érinteni. Õry Tamás, az I. Nyíregyháza
Rally társrendezõje arról tájékoztatta szerkesztõségün-
ket, hogy négy szurkolói pontot is kialakítanak a vá-
rosban, ahonnan a legjobban lehet majd nézni a ver-
senyt.

SZURKOLÓI PONTOK

1. Kossuth tér

2. Országzászló tér

3. Váci Mihály Kulturális Központ

4. Continental Aréna – Géza utca

A BETHLEN GÁBOR UTCÁTÓL A BELSÕ KÖRÚTIG

– A városvezetéssel és a hatóságokkal együttmûködve,
közösen egyeztetve jelöltük ki a gyorsasági szakasz útvo-
nalát Nyíregyházán. Ez egy idõre lezárásokat fog eredmé-
nyezni, de bízunk abban, hogy a verseny olyan élményt
nyújt majd, ami feledteti a városlakókkal az ezzel járó kel-
lemetlenségeket.

Fotók: internet

PÉNTEKEN DÉLUTÁN INDUL A PROGRAM

Másnap, szombaton kora reggeltõl a gyorsaságik a
zempléni hegyek között folytatódnak majd, csakúgy mint
vasárnap, de november 11-én délután már újra a Kos-
suth téré lesz a fõszerep, hiszen ott lesz kialakítva a cél-
dobogó.

– Ez lesz a bajnokság zárófutama, az elsõ négy hely
tulajdonképpen még nyitott. Mivel az I. Nyíregyháza Rallyn
másfélszeres szorzót kapnak a versenyzõk, vagyis a meg-
szerzett pontjukat 1,5-tel szorozzák be, ezért az itteni fu-
tam nagyban befolyásolja majd, hogy ki lesz az idei baj-
nok – hangsúlyozta Õry Tamás, aki hozzátette, szeretnék
a magyar ralibajnokság vérkeringésébe bekapcsolni a ke-
leti régiót, ennek pedig – remélhetõleg – tökéletes házi-
gazdája lesz Nyíregyháza.

INGYENES LESZ A PARKOLÁS

Elõzetes információink szerint a városvezetés dönté-
se értelmében a rali Nyíregyháza belvárosát is érintõ
napján, tehát november 9-én, jövõ pénteken ingyenes
lesz a parkolás a NYÍRVV Nonprofit Kft. összes parko-
lóhelyén. Természetesen az eseményrõl egyre több in-
formáció érkezik majd a következõ napokban, amiket
– mivel újabb  lapszámunk pont aznap jelenik meg –
elsõsorban a Nyíregyházi Televízió Híradójában és a
nyiregyhaza.hu városi webportálon érdemes keresni.



HIRDETÉS

2018. OKTÓBER 31.10

CÍMFELÜLVIZSGÁLATI HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE XXI. RÉSZ

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

Nyíregyháza, Horgony utca
Ssz. hrsz. cím
1. 24237/3 Horgony 1.
2. 24236/8 Horgony 2/A-B
3. 24236/8/A Horgony 2/A-B
4. 24236/8/A/1 Horgony 2/A
5. 24236/8/A/2 Horgony 2/B
6. 24237/2 Horgony 3.
7. 24236/9 Horgony 4.
8. 24237/1 Horgony 5.
9. 24236/4 Horgony 6.

10. 24228 Horgony 7.
11. 24236/1 Horgony 8.
12. 24227 Horgony 9.

Nyíregyháza, Íjász utca
Ssz. hrsz. cím
1. 24260 Íjász 1.
2. 24253 Íjász 2.
3. 24253/A Íjász 2.
4. 24253/A/1 Íjász 2/A
5. 24253/A/2 Íjász 2/B
6. 24259 Íjász 3.
7. 24240/6 Íjász 4.
8. 24258 Íjász 5.
9. 24257 Íjász 7.

10. 24256 Íjász 9.
11. 24255 Íjász 11.

Nyíregyháza, Kerék utca
Ssz. hrsz. cím
1. 0504/1 Kerék 1.
2. 28637/14 Kerék 2.
3. 28636 Kerék 4.
4. 28635 Kerék 4/A
5. 28632/1 Kerék 6.
6. 28622 Kerék 8-10.
7. 28623 Kerék 12.
8. 28624 Kerék 14.
9. 28625/3 Kerék 16.

10. 28626 Kerék 18.
11. 28627 Kerék 20-22.
12. 28628/1 Kerék 24.
13. 28628/2 Kerék 26.
14. 28628/3 Kerék 28.
15. 28628/4 Kerék 30.
16. 28628/12 Kerék 32.
17. 28628/6 Kerék 34.
18. 24200 Kerék 36.
19. 24198/1 Kerék 38.
20. 24198/8 Kerék 40.
21. 24198/3 Kerék 42.
22. 24198/13 Kerék 44.
23. 24198/16 Kerék 46.
24. 24197 Kerék 48.
25. 24196/2 Kerék 50.
26. 24196/1 Kerék 52.
27. 24195 Kerék 54.
28. 24194 Kerék 56.
29. 24193 Kerék 58.
30. 24192 Kerék 60.
31. 24191 Kerék 62.
32. 0524/36 Kerék 64.
33. 0524/36/A Kerék 64.
34. 0524/36/A/1 Kerék 64.
35. 0524/36/A/2 Kerék 65.
36. 0524/16 Kerék 66.
37. 0524/24 Kerék 68.
38. 0524/4 Kerék 70.
39. 0524/5 Kerék 72.
40. 0524/24 Kerék 74.
41. 0524/6 Kerék 76.
42. 0524/7 Kerék 78.
43. 0524/8 Kerék 80.
44. 0524/9 Kerék 82.
45. 0524/10 Kerék 84.
46. 0524/26 Kerék 86.
47. 0524/14 Kerék 88.
48. 0526/1 Kerék 90.
49. 0526/5 Kerék 92.
50. 0526/7 Kerék 94.
51. 0529/1 Kerék 96.

Nyíregyháza, Tiszavasvári út
Ssz. hrsz. cím

1. 6705/27 Tiszavasvári 2.
2. 6743 Tiszavasvári 4.
3. 7227 Tiszavasvári 6.
4. 28648 Tiszavasvári 7.
5. 7228/1 Tiszavasvári 8-10.
6. 28646 Tiszavasvári 9.
7. 28645 Tiszavasvári 11.
8. 31653 Tiszavasvári 12.
9. 28644 Tiszavasvári 13.

A HÉTEN A HIVATAL A TISZAVASVÁRI UTAT ÉS AZ ATTÓL ÉSZAKRA LÉVÕ TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ UTCÁKAT KÖZLI

10. 31656/1 Tiszavasvári 14.
11. 28643 Tiszavasvári 15.
12. 0667/230 Tiszavasvári 16.
13. 28642 Tiszavasvári 17.
14. 0667/92 Tiszavasvári 18.
15. 28641 Tiszavasvári 19.
16. 0667/93 Tiszavasvári 20.
17. 28637/11 Tiszavasvári 21.
18. 0667/94 Tiszavasvári 22.
19. 28638/2 Tiszavasvári 23-25.
20. 0667/236 Tiszavasvári 24.
21. 0667/238 Tiszavasvári 26.
22. 28609/2 Tiszavasvári 27-29.
23. 0667/240 Tiszavasvári 28.
24. 0667/242 Tiszavasvári 30.
25. 0667/244 Tiszavasvári 32.
26. 28608 Tiszavasvári 33.
27. 0667/246 Tiszavasvári 34.
28. 28604 Tiszavasvári 35.
29. 28603/3 Tiszavasvári 35/A
30. 28603/5 Tiszavasvári 35/B
31. 28602/2 Tiszavasvári 35/C
32. 28602/1 Tiszavasvári 35/D
33. 28601 Tiszavasvári 35/E
34. 28661/13 Tiszavasvári 35/F
35. 28661/12 Tiszavasvári 35/G
36. 0667/248 Tiszavasvári 36.
37. 28661/9 Tiszavasvári 37/A
38. 28660/5 Tiszavasvári 37/B
39. 28658 Tiszavasvári 37.
40. 0667/250 Tiszavasvári 38.
41. 28657 Tiszavasvári 39.
42. 28656 Tiszavasvári 39/A
43. 28655 Tiszavasvári 39/B
44. 28654 Tiszavasvári 39/C
45. 28653/6 Tiszavasvári 39/D
46. 28653/5 Tiszavasvári 39/E
47. 28653/4 Tiszavasvári 39/F
48. 28653/3 Tiszavasvári 39/G
49. 0667/211 Tiszavasvári 40.
50. 31607 Tiszavasvári 41.
51. 0667/226 Tiszavasvári 42.
52. 31610 Tiszavasvári 43.
53. 0667/252 Tiszavasvári 44.
54. 31614 Tiszavasvári 45-47.
55. 0667/256 Tiszavasvári 46-48.
56. 0520/24 Tiszavasvári 49.
57. 0672/23 Tiszavasvári 50.
58. 0672/54 Tiszavasvári 50/A
59. 0520/19 Tiszavasvári 51.
60. 0672/52 Tiszavasvári 52.
61. 0520/135 Tiszavasvári 53.
62. 0520/138 Tiszavasvári 53/A
63. 0672/35 Tiszavasvári 54.
64. 0672/36 Tiszavasvári 54/A
65. 0520/130 Tiszavasvári 55.
66. 0674/10 Tiszavasvári 56.
67. 0520/140 Tiszavasvári 57.
68. 0520/35 Tiszavasvári 57/A
69. 0520/124 Tiszavasvári 57/B
70. 0520/125 Tiszavasvári 57/C
71. 0520/126 Tiszavasvári 57/D
72. 0520/127 Tiszavasvári 57/E
73. 0520/128 Tiszavasvári 57/F
74. 0520/129 Tiszavasvári 57/G
75. 0520/40 Tiszavasvári 57/H
76. 0520/41 Tiszavasvári 57/I
77. 0520/42 Tiszavasvári 57/J
78. 0520/43 Tiszavasvári 57/K
79. 0520/44 Tiszavasvári 57/L
80. 0520/45 Tiszavasvári 57/M
81. 0520/46 Tiszavasvári 57/N
82. 0520/47 Tiszavasvári 57/O
83. 0520/48 Tiszavasvári 57/P
84. 0520/49 Tiszavasvári 57/R
85. 0520/19 Tiszavasvári 57/S
86. 0520/19 Tiszavasvári 57/T
87. 0683/2 Tiszavasvári 58.
88. 0520/142 Tiszavasvári 59.
89. 0520/121 Tiszavasvári 59/A
90. 0683/209 Tiszavasvári 60.
91. 0661/36 Tiszavasvári 61.
92. 0661/35 Tiszavasvári 61/A
93. 0683/208 Tiszavasvári 62.
94. 0661/6 Tiszavasvári 63.
95. 0683/193 Tiszavasvári 64.
96. 0683/195 Tiszavasvári 64/A
97. 0683/136 Tiszavasvári 64/B
98. 0661/6 Tiszavasvári 65.
99. 0683/197 Tiszavasvári 66.

100. 0659/17 Tiszavasvári 67.
101. 0683/53 Tiszavasvári 68.
102. 0659/18 Tiszavasvári 69.
103. 0683/137 Tiszavasvári 70.
104. 0683/138 Tiszavasvári 70/A
105. 0659/19 Tiszavasvári 71.
106. 0683/143 Tiszavasvári 72.
107. 0659/23 Tiszavasvári 73.

108. 0685/38 Tiszavasvári 74.
109. 0658/60 Tiszavasvári 75.
110. 0690/69 Tiszavasvári 76.
111. 0658/61 Tiszavasvári 77.
112. 0690/65 Tiszavasvári 78/A
113. 0690/64 Tiszavasvári 78/B
114. 0690/63 Tiszavasvári 78/C
115. 0690/62 Tiszavasvári 78/D
116. 0690/61 Tiszavasvári 78/E
117. 0690/60 Tiszavasvári 78/F
118. 0690/59 Tiszavasvári 78/G
119. 0690/58 Tiszavasvári 78/H
120. 0690/57 Tiszavasvári 78/I
121. 0690/56 Tiszavasvári 78/J
122. 0690/55 Tiszavasvári 78/K
123. 0658/73 Tiszavasvári 79.
124. 0690/54 Tiszavasvári 80.
125. 0690/53 Tiszavasvári 80/A
126. 0658/76 Tiszavasvári 81.
127. 0690/52 Tiszavasvári 82/A
128. 0690/51 Tiszavasvári 82/B
129. 0658/74 Tiszavasvári 83.
130. 0690/50 Tiszavasvári 84.
131. 0651/57 Tiszavasvári 85.
132. 0690/49 Tiszavasvári 86.
133. 0651/51 Tiszavasvári 87.
134. 0690/48 Tiszavasvári 88/A
135. 0690/47 Tiszavasvári 88/B
136. 0690/46 Tiszavasvári 88/C
137. 0690/45 Tiszavasvári 88/D
138. 0690/44 Tiszavasvári 88/E
139. 0690/43 Tiszavasvári 88/F
140. 0690/42 Tiszavasvári 88/G
141. 0690/41 Tiszavasvári 88/H
142. 0690/40 Tiszavasvári 88/I
143. 0651/49 Tiszavasvári 89.
144. 0690/39 Tiszavasvári 90/A
145. 0690/38 Tiszavasvári 90/B
146. 0690/37 Tiszavasvári 90/C
147. 0690/36 Tiszavasvári 90/D
148. 0690/35 Tiszavasvári 90/E
149. 0690/34 Tiszavasvári 90/F
150. 0690/33 Tiszavasvári 90/G
151. 0690/32 Tiszavasvári 90/H
152. 0690/31 Tiszavasvári 90/I
153. 0690/30 Tiszavasvári 90/J
154. 0651/47 Tiszavasvári 91.
155. 0690/29 Tiszavasvári 92/A
156. 0690/28 Tiszavasvári 92/B
157. 0690/27 Tiszavasvári 92/C
158. 0690/26 Tiszavasvári 92/D
159. 0690/25 Tiszavasvári 92/E
160. 0690/24 Tiszavasvári 92/F
161. 0690/23 Tiszavasvári 92/G
162. 0690/22 Tiszavasvári 92/H
163. 0690/21 Tiszavasvári 92/I
164. 0690/20 Tiszavasvári 92/J
165. 0651/80 Tiszavasvári 93.
166. 0690/19 Tiszavasvári 94/A
167. 0690/18 Tiszavasvári 94/B
168. 0690/17 Tiszavasvári 94/C
169. 0690/16 Tiszavasvári 94/D
170. 0690/15 Tiszavasvári 94/E
171. 0690/14 Tiszavasvári 94/F
172. 0690/13 Tiszavasvári 94/G
173. 0690/12 Tiszavasvári 94/H
174. 0690/11 Tiszavasvári 94/I
175. 0651/43 Tiszavasvári 95.
176. 0690/10 Tiszavasvári 96/A
177. 0690/9 Tiszavasvári 96/B
178. 0690/8 Tiszavasvári 96/C
179. 0690/7 Tiszavasvári 96/D
180. 0690/6 Tiszavasvári 96/E
181. 0690/5 Tiszavasvári 96/F
182. 0690/4 Tiszavasvári 96/G
183. 0690/3 Tiszavasvári 96/H
184. 0690/2 Tiszavasvári 96/I
185. 0651/13 Tiszavasvári 97.
186. 0690/1 Tiszavasvári 98.
187. 0651/15 Tiszavasvári 99.
188. 0696/42 Tiszavasvári 100.
189. 0651/55 Tiszavasvári 101.
190. 0696/43 Tiszavasvári 102.
191. 0648/36 Tiszavasvári 103.
192. 0696/44 Tiszavasvári 104.
193. 0648/34 Tiszavasvári 105.
194. 0696/45 Tiszavasvári 106.
195. 0648/32 Tiszavasvári 107.
196. 0696/46 Tiszavasvári 108.
197. 0648/7 Tiszavasvári 109.
198. 0696/47 Tiszavasvári 110.
199. 0648/31 Tiszavasvári 111-113.
200. 0696/48 Tiszavasvári 112.
201. 0696/49 Tiszavasvári 114.
202. 0648/30 Tiszavasvári 115.
203. 0696/50 Tiszavasvári 116.
204. 0648/27 Tiszavasvári 117/A
205. 0648/26 Tiszavasvári 117/B

206. 0648/25 Tiszavasvári 117/C
207. 0696/51 Tiszavasvári 118.
208. 0648/17 Tiszavasvári 119.
209. 0696/52 Tiszavasvári 120.
210. 0648/11 Tiszavasvári 121.
211. 0696/53 Tiszavasvári 122.
212. 0645/36 Tiszavasvári 123.
213. 0696/54 Tiszavasvári 124.
214. 0645/35 Tiszavasvári 125.
215. 0696/185 Tiszavasvári 126.
216. 0645/34 Tiszavasvári 127.
217. 0696/186 Tiszavasvári 128.
218. 0645/33 Tiszavasvári 129.
219. 0696/187 Tiszavasvári 130.
220. 0645/17 Tiszavasvári 131.
221. 0696/188 Tiszavasvári 132.
222. 0645/12 Tiszavasvári 133.
223. 0696/189 Tiszavasvári 134.
224. 0645/27 Tiszavasvári 135.
225. 0696/191 Tiszavasvári 136.
226. 0645/32 Tiszavasvári 137/A
227. 0645/31 Tiszavasvári 137/B
228. 0645/30 Tiszavasvári 137/C
229. 0645/29 Tiszavasvári 137/D
230. 0696/192 Tiszavasvári 138.
231. 0645/28 Tiszavasvári 139.
232. 0696/194 Tiszavasvári 140.
233. 0645/8 Tiszavasvári 141.
234. 0696/195 Tiszavasvári 142.
235. 0645/7 Tiszavasvári 143.
236. 0696/160 Tiszavasvári 144.
237. 0645/6 Tiszavasvári 145.
238. 0696/2 Tiszavasvári 146.
239. 0645/5 Tiszavasvári 147.
240. 0696/163 Tiszavasvári 148.
241. 0645/16 Tiszavasvári 149.
242. 0696/206 Tiszavasvári 150.
243. 0645/15 Tiszavasvári 151.
244. 0696/180 Tiszavasvári 152.
245. 0645/21 Tiszavasvári 153.
246. 0696/181 Tiszavasvári 154.
247. 0645/25 Tiszavasvári 155.
248. 0696/209 Tiszavasvári 156.
249. 0645/24 Tiszavasvári 157.
250. 0696/208 Tiszavasvári 158.
251. 0645/46 Tiszavasvári 159.
252. 0698/8 Tiszavasvári 160.
253. 0645/19 Tiszavasvári 161.
254. 0698/7 Tiszavasvári 162.
255. 0644/4 Tiszavasvári 163.
256. 0698/6 Tiszavasvári 164.
257. 0644/3 Tiszavasvári 165.
258. 0698/4 Tiszavasvári 166.
259. 0644/2 Tiszavasvári 167.
260. 0698/3 Tiszavasvári 168.
261. 0641/55 Tiszavasvári 169.
262. 0698/23 Tiszavasvári 170.
263. 0641/54 Tiszavasvári 171.
264. 0698/17 Tiszavasvári 172.
265. 0641/53 Tiszavasvári 173.
266. 0698/9 Tiszavasvári 174.
267. 0641/10 Tiszavasvári 175.
268. 0698/10 Tiszavasvári 176.
269. 0641/9 Tiszavasvári 177.
270. 0698/14 Tiszavasvári 178.
271. 0641/8 Tiszavasvári 179.
272. 0807/32 Tiszavasvári 180.
273. 0641/7 Tiszavasvári 181.
274. 0807/55 Tiszavasvári 182.
275. 0641/6 Tiszavasvári 183.
276. 0807/23 Tiszavasvári 184.
277. 0641/5 Tiszavasvári 185.
278. 0807/20 Tiszavasvári 186.
279. 0641/4 Tiszavasvári 187.
280. 0807/26 Tiszavasvári 188.
281. 0641/3 Tiszavasvári 189.
282. 0805/89 Tiszavasvári 190.
283. 0641/52 Tiszavasvári 191.
284. 0805/90 Tiszavasvári 192.
285. 0633/7 Tiszavasvári 193.
286. 0805/80 Tiszavasvári 194.
287. 0633/9 Tiszavasvári 195.
288. 0805/81 Tiszavasvári 196.
289. 0633/10 Tiszavasvári 197.
290. 0805/34 Tiszavasvári 198.
291. 0630/7 Tiszavasvári 199.
292. 0805/54 Tiszavasvári 200.
293. 0628/11 Tiszavasvári 201.
294. 0805/57 Tiszavasvári 202.
295. 0628/10 Tiszavasvári 203.
296. 0805/58 Tiszavasvári 204.
297. 0628/9 Tiszavasvári 205.
298. 0805/59 Tiszavasvári 206.
299. 0628/8 Tiszavasvári 207.
300. 0805/3 Tiszavasvári 208.
301. 0628/7 Tiszavasvári 209.
302. 0805/44 Tiszavasvári 210.
303. 0628/5 Tiszavasvári 211.

304. 0805/18 Tiszavasvári 212.
305. 0628/4 Tiszavasvári 213.
306. 0810/5 Tiszavasvári 214.
307. 0628/2 Tiszavasvári 215.
308. 0811/18 Tiszavasvári 216.
309. 0628/14 Tiszavasvári 217.
310. 0811/5 Tiszavasvári 218.
311. 0628/13 Tiszavasvári 219.
312. 0811/13 Tiszavasvári 220.
313. 0628/17 Tiszavasvári 221.
314. 0814/3 Tiszavasvári 222.
315. 0628/16 Tiszavasvári 223.
316. 0814/4 Tiszavasvári 224.
317. 0628/15 Tiszavasvári 225.
318. 0814/5 Tiszavasvári 226.
319. 0613/8 Tiszavasvári 227-229.
320. 0814/6 Tiszavasvári 228.
321. 0814/7 Tiszavasvári 230.
322. 0613/7 Tiszavasvári 231.
323. 0814/43 Tiszavasvári 232.
324. 0613/3 Tiszavasvári 233.
325. 0814/42 Tiszavasvári 234.
326. 0613/4 Tiszavasvári 235.
327. 0814/41 Tiszavasvári 236.
328. 0613/5 Tiszavasvári 237.
329. 0814/40 Tiszavasvári 238.
330. 0814/39 Tiszavasvári 238/A
331. 0814/38 Tiszavasvári 238/B
332. 0814/37 Tiszavasvári 238/C
333. 0612/10 Tiszavasvári 239.
334. 0814/36 Tiszavasvári 240.
335. 0612/9 Tiszavasvári 241.
336. 0814/35 Tiszavasvári 242.
337. 0611/9 Tiszavasvári 243.
338. 0814/34 Tiszavasvári 244.
339. 0814/33 Tiszavasvári 244/A
340. 0814/32 Tiszavasvári 244/B
341. 0611/3 Tiszavasvári 245.
342. 0814/31 Tiszavasvári 246.
343. 0611/2 Tiszavasvári 247.
344. 0814/30 Tiszavasvári 248.
345. 0814/29 Tiszavasvári 248/A
346. 0611/8 Tiszavasvári 249.
347. 0814/28 Tiszavasvári 250/A
348. 0814/27 Tiszavasvári 250/B
349. 0814/26 Tiszavasvári 250/C
350. 0814/25 Tiszavasvári 250/D
351. 0814/24 Tiszavasvári 250/E
352. 0814/23 Tiszavasvári 250/F
353. 0814/22 Tiszavasvári 250/G
354. 0814/21 Tiszavasvári 250/H
355. 0609/1 Tiszavasvári 251.
356. 0609/2 Tiszavasvári 251/A
357. 0609/3 Tiszavasvári 251/B
358. 0814/20 Tiszavasvári 252.
359. 0606/22 Tiszavasvári 253.
360. 0814/10 Tiszavasvári 254.
361. 0606/23 Tiszavasvári 255.
362. 0814/9 Tiszavasvári 256.
363. 0816/19 Tiszavasvári 256/A
364. 604 Tiszavasvári 257.
365. 0816/18 Tiszavasvári 258.
366. 0816/22 Tiszavasvári 260.
367. 0816/21 Tiszavasvári 262.
368. 0816/16 Tiszavasvári 264.
369. 0816/14 Tiszavasvári 266.
370. 0816/13 Tiszavasvári 268.
371. 0816/11 Tiszavasvári 270.
372. 0816/4 Tiszavasvári 272.
373. 0816/3 Tiszavasvári 274.
374. 0816/21 Tiszavasvári 276.
375. 0816/22 Tiszavasvári 278.

Nyíregyháza, Vitorlás utca
Ssz. hrsz. cím
1. 24242 Vitorlás 1.
2. 24220/2 Vitorlás 1/A
3. 24238 Vitorlás 1/B
4. 24228 Vitorlás 2.
5. 24229 Vitorlás 2/A
6. 24230 Vitorlás 2/B
7. 24232 Vitorlás 2/C
8. 24245 Vitorlás 3.
9. 24217 Vitorlás 4.

10. 24246 Vitorlás 5.
11. 24218 Vitorlás 6.
12. 24249 Vitorlás 7.
13. 24240/8 Vitorlás 8.
14. 24250 Vitorlás 9.
15. 24240/4 Vitorlás 10.
16. 24253 Vitorlás 11/A-B
17. 24253/A Vitorlás 11/A-B
18. 24253/A/1 Vitorlás 11/A
19. 24253/A/2 Vitorlás 11/B
20. 24240/3 Vitorlás 12.
21. 24240/6 Vitorlás 14.
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A LUJZA MÁR ÚJRAASZFALTOZVA

Jó hír a Lujza utcán közlekedõknek, hogy a fõpálya
aszfaltozása már múlt idõbe tehetõ. A Bottyán utcán ez
még a jelen, több helyen pedig a közeli jövõ. A négyna-
pos munkaszünet miatt elõrehozott lapzárta idõpontjá-
hoz illeszkedõ, aktuális útinformációkkal jelentkezünk a
Kertvárostól az Örökösföldig. A még frissebbekért pedig
érdemes figyelni a nyiregyhaza.hu városi webportált, mert
szinte naponta változhat a helyzet.

A Lujza utcán az aszfaltozás után kezdõdhet a kapube-
járók, útcsatlakozások és parkolósávok elõkészítése. To-
vábbra is csak egy irányban lehet közlekedni, a behajtás a
Kállói út felõl, a Tünde utca irányába megengedett. S ter-
mészetesen még számítani kell útszûkületre és sebesség-
korlátozásra is.

KERTVÁROSI FELÚJÍTÁS
A Bottyán utca felújításánál a Tó utca és Szirom utca

között szakaszosan parkoló-, útszegély- és járdaépítés
zajlik. Félpályás korlátozással még tart a csapadékvíz-át-
kötõ vezetékek nyomvonalának helyreállítása. A teljes
útszakaszon az akna-szintbeemeléseken dolgoznak. Itt is
a fõpálya aszfaltozása a következõ lépés, amit a Szirom
utca felõl kezdenek el. A munkálatok itt ugyancsak útszû-
külettel és sebességkorlátozással járnak.

ÖRÖKÖSFÖLDÖN, TÖBB PONTON
Jó ütemben halad a Törzs utca felújítása, burkolatmeg-

erõsítése (a Szalag utca és Orosi út közötti szakaszon), itt

jelenleg az utca mindkét oldalán szegélykõépítés miatt
kell forgalomkorlátozásra számítani. A Törzs utca és 41-
es fõút csomópontjában a jobbra kanyarodó sáv kialakítá-
sának munkálatainál egy 80 méteres szakaszon továbbra
is forgalomkorlátozás van érvényben. A Szalag utcán is a
szegélykõépítés és az akna-szintbeemelések zajlanak, itt
mindkét forgalmi sávban útszûkülettel és 30 km/h-s se-
bességkorlátozással kell számolniuk az arra közlekedõk-
nek. A Semmelweis utcában is a szegélykõ építésén dol-
goznak, itt is  forgalomkorlátozásra kell számítani. A busz-
öblök felújítása miatt a Szalag és a Semmelweis utcában 
is ideiglenesen áthelyezték a buszmegállókat.

ZÖLD VÁROS – MÉG KÉT HELYEN

Folyamatban van a Zöld Város program keretében az 
Arany János utca zöldfelületeinek megújítása, ahol jelen-
leg közmûfeltárás zajlik. Itt nincs forgalomkorlátozás. A 
Pazonyi tér egyik oldalán térkövezési munkálatok zajla-
nak, a másik oldalban elkezdõdött a szegélyépítés. Itt a
Selyem utca Pazonyi tér melletti szakaszán kisebb for-
galomkorlátozásra kell számítani anyagtárolás miatt. A
kivitelezõk kérik a járókelõk és az autóvezetõk megér-
tését, fokozott figyelmét, s hogy ne megszokásból köz-
lekedjenek az érintett szakaszokon.

Pénteken még javában dolgoztak a Lujza utcán

TÖBB HELYEN ZAJLANAK MÉG ÚTREKONSTRUKCIÓK, ÉPÍTKEZÉSEK
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 2., péntek 19.30 Macbeth, Vörösmarty kamara bérlet, Krúdy Kamara
November 3., szombat 19.00 Meseautó, Bérletszünet, Nagyszínpad
November 5., hétfõ 10.00 Világszép nádszálkisasszony, Hamupipõke bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ

14.00 Meseautó, Eötvös bérlet, Nagyszínpad
14.30 Világszép nádszálkisasszony, Csõrike bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
19.00 Meseautó, Vasvári bérlet, Nagyszínpad

November 6., kedd 10.00 Világszép nádszálkisasszony, Róbert Gida bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
14.00 Világszép nádszálkisasszony, Garfield bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
19.00 Bencs-estek – A mi Krúdynk, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 Meseautó, Széchenyi bérlet, Nagyszínpad

November 7., szerda 14.00 Meseautó, Móra bérlet, Nagyszínpad
19.00 Meseautó, Korányi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Az egérlyukból, Bérletszünet, MÛvész Stúdió

November 8., csütörtök 19.00 Gyilkosság meghirdetve, Kelet bérlet, Nagyszínpad
19.30 Macbeth, Kölcsey „A” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

November 9., péntek 19.00 Meseautó, Simor kombinált és nagyszínpadi bérlet, Nagyszínpad

Az elõzõ évadban nyújtott teljesítményük alapján ti-
zenhat esetben kaptak voksot a Móricz Zsigmond Szín-
ház színészei, illetve produkciói a kritikusok céhének 
jelölést megelõzõ szavazásán.

Immár 39. alkalommal adták át a Színikritikusok díját
24 ítész szavazatainak eredményeként szeptember végén
17 kategóriában. A „verseny” óriási volt, hiszen a dönt-
nökök láttak az elmúlt évad „termésébõl” legalább 66,
sõt többségük 90 bemutatót határon innen és túl.

AZ ILLATSZERTÁR A LEGJOBBAK KÖZÖTT

A Mohácsi János rendezte Illatszertár a Pécsi Országos
Színházi Találkozó és a Városmajori Színházi Szemle után
ismét remekül teljesített. Bár „trófeát” ezúttal nem sikerült
hazahozni, de egy tucat alkalommal látták úgy a kritiku-
sok, hogy valamilyen szempontból a képzeletbeli dobogó-
jukon a legjobbak között a helye. A rendezõ, Mohácsi Já-
nos a szavazólapokon a második legtöbbet emlegetett al-
kotó volt. Az egyik kritikus hangsúlyozta, hogy kiemelkedõ
évadot zárt, akár a nyíregyházi, akár a miskolci munkáit
tekintik. Hab a tortán, hogy Mohácsi János az egyik szerzõ-
társa volt az Egy piaci napnak, amelyik a legjobb új magyar
dráma címet kapta. Öten jelölték a László Miklós által írt
Illatszertárból készült produkciót kiemelkedõnek, Horváth
László Attilát hárman látták esélyesnek a legjobb férfi fõ-
szereplõ címre, Szabó Mártát ketten mellékszereplõként,
valaki pedig Khell Zsolt díszletét ítélte rendkívülinek. Az
elõadás december 21-én, 27-én és 28-án bérletszünetben
látható a Móricz Zsigmond Színházban.

A LEGÍGÉRETESEBB PÁLYAKEZDÕK

A kiváló rendezõk közé sorolta egy kritikus Sediánszky
Nórát A név: Carmen címû alkotásának színre viteléért. A
gyermek- és ifjúsági elõadások között emelte ki egy ítész
A kisfiú meg az oroszlánokat, s ugyancsak aspiránsnak
tartották Forgách Andrást az Asszony asszonynak farkasa
címû darab fordításáért. Örömmel olvashattuk, hogy a
Móricz Zsigmond Színházban szereplõ három ifjú mûvész-
rõl is az a vélemény alakult ki, hogy ígéretes pálya elé
néznek: Zsigmond Emõkének a Chicagóban nyújtott ala-
kítását is kiemelték, de olvashattuk László Lili és Bárnai
Péter nevét is. A teátrumunkban dolgozó rendezõk közül
hárman is szerepeltek egyes kritikusok listáján a legjob-
bak között: Zsótér Sándor, Szabó Máté és Szõcs Artur.

SZÍNHÁZUNKRÓL KRITIKUS SZEMMEL
hattyú címû mûvébõl az Örkény Színház által készített
elõadás az idén négy kategória díját vihette haza váro-
sunkból, a Színikritikusok díjára pedig 19 különféle kate-
góriájú jelölést kapott. Szerepelt a listán az emlékezetes
Ádám almái, a Kartonpapa, a Lóvá tett lovagok, a Kivet-
tem a fejembõl egy gömböt, Molnár Piroska Emberi hang-
ja vagy A piszkosak Mucsi Zoltánnal.

A „VENDÉGEK” IS JÓL TELJESÍTETTEK

A vendégjátékoknak óriási a népszerûsége városunk-
ban. A Kritikusok díja esetében a legjobbakként emlege-
tettek között olvashatjuk a Dühöngõ ifjúságban szereplõ
Kovács Patríciát és Ötvös Andrást, a Võlegényt s a benne
játszó Tóth Ildikót, a nálunk egyebek mellett önálló mûso-
rával fellépõ Csákányi Esztert avagy a Second Life-ot. Ezek
az elõadások Orlai Produkcióban készültek. Az Életmûdí-
jat az idén Lázár Kati vehette át, akinek sosem feledjük
Kripli Mari címû, a Krúdy Kamarában is elõadott mono-
drámáját. A legjobb új magyar dráma kategória egyik je-
löltje Dragomán György Máglya címû mûve. A szerzõ a
Mûvészasztal egyik emlékezetes résztvevõje volt, Kalucs-
ni címû mûvét pedig márciusban láthatjuk a nagyszínpa-
don Szikszai Rémusz rendezésében. Kritikusok ide, díjak
amoda: sose legyen rosszabb évadunk!

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Sosem volt kétséges, hogy a VIDOR Fesztivál kincs a vá-
ros számára. Ezt bizonyítja, hogy a seregszemlén mi több
kiemelt produkciót láthattunk, például Molnár Ferenc A

Horváth László Attila az Illatszertárban
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MINDENT TÚLÉLT A VÁCI MIHÁLY MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Az összes újkori épület közül ennek volt legnagyobb a

sajtója, errõl írtak legtöbbet szakmai és „független” la-
pokban pro és kontra. Mindezek ellenére ez lett a város
emblematikus épülete, amely mindenkit megérint. Kul-
csár Attila, Ybl-díjas építészünk elemzõ sorait olvashat-
ják a folytatásban is, az utóbbi évtizedek meghatározó
épületeirõl szóló sorozatának részeként.

A ház két pilonon, hídlábon áll, és felemelkedik a köz-
területrõl. Ez a megvalósítás idején a Vésõ utca mentén
disszonánsabb volt az utca embere számára, mint ma, de

a várostervezés megértette, mert így hozott létre középü-
lethez nélkülözhetetlen városi teret – maga alatt –, mely a
környezet elõírt átépülésével és felmagasításával majd
beleillik a megváltozó beépítési struktúrába.

REKLÁMHÁZ...?
A szakma a japán metabolizmus jegyeit vélte felfedez-

ni benne, az utca embere a hidat, mely nem vezet seho-
vá. Az intézmény igazgatója pedig azt gondolta, hajó ez,
mely a kultúrához viszi annak szerelmeseit. A politikusok
kezdetben országos reklámháznak tekintették – lám, mi
ilyet is tudunk –, a finanszírozók szerint viszont – hoppá!
– ez elvitte az ötéves terv fejlesztési forrásainak jó részét.
A kivitelezõ SZÁÉV meg szidta az édesanyját annak, aki
ilyen helyzetbe hozta õket... A hídszerkezetbe annyi vas
kellett az elsõ változatban, hogy keresztmetszetébe nem
fért bele a beton. Ezért lettek a húzott rudak acélból, és

belekerült folyosóként két csõszerû belsõ tartó, és így már
minden karcsúbb lehetett, valamint tágas belsõ terek vol-
tak kialakíthatók szabadon a ház középsõ traktusában.
Próbatermek, stúdiók, kiállítótermek, amelyeknek amúgy
is mesterséges, koncentrált fényekre volt szüksége.

METABOLIKUS KONCEPCIÓ
Az idõ mindent megold, mindenféle sebet begyógyít. A

napjainkra felújított ház (Váci Mihály Kulturális Központ
néven), ma már a környezet morfológiájába beleillik, a
tervgazdálkodás nélküle is csõdöt mondott. A ház túlélte
az idõk változását, halálos ítéletét is, megújult, és a város
ikonikus épülete maradt. A metabolikus koncepció segí-
tette a túlélését. Ez a modern építészeti irányzat, biológiai
metafora. Élõ rendszereket teremt, amelyek túlélik kör-
nyezetük változásait. Az épületeket a fák analógiája sze-
rint szervezi. Törzse, ágai, levelei vannak. A fatartó szer-
kezeteit kívül hordja, és az éltetõ nedveket az ágak köz-
vetítik a levelek felé. A fák állandó és évszakonként válto-

zó elemeit utánozza a ház is. Ha ezek jól elkülönülnek
egymástól, az elavuló részek lecserélhetõk, az épület áll,
és a változó igényeket képes befogadni belsõ tereiben.
Párizsban a Pompidou központ épülete is ilyen. Látszik
tartószerkezete, a mûködtetés vezetékei, és mozgólépcsõit
is kívül vezették. A belsõ terei szabadon alakíthatók az
igények szerint. A mûvelõdési ház pillérein és hídszerke-

zetén is ez a koncepció érhetõ tetten. A belsõ, folyosót
formáló doboztartók a méretes ágai, a pilonban mennek
fel a közmûvezetékek, légcsatornák. Ez tette lehetõvé
metamorfózisát, és logikája folytatását. Ma már az új lép-
csõházait is kívül mutatja meg. A szabvány azóta válto-
zott. A kerekesszékes is színházlátogató, és a negyedik
emeletrõl is közvetlenül a szabadba kell menekülni a né-
zõknek tûz esetén. Ezért épült a körút felõl az a madárka-
litka lépcsõház. Nem szép, de hasznos, mint egy pelenka
a gyereken.

VETÉLYTÁRSAK

A debrecenihez hasonló sorstól – a lebontástól – a nyír-
egyházi mûvelõdési házat megmentette egy pályázati tá-
mogatás. De konkurenciája, a színház, a szabadtéri, a
Kodály, a galériák, az arénák, a stadion, a nyugdíjas- és
bodybuilder-klubok, az állatpark, a múzeumfalu, a plázák,

okostelefonok – és egyéb, kikapcsolódást, idõtöltést és
„kultúrát” kínáló szolgáltatások egyre szaporodnak. Meg-
újult állapotában új élettel, fiatal közönséggel kell meg-
tölteni a központot, és erre látszik is a törekvés.

LEGENDÁK ÉS VÁLTOZÁSOK
A házat Bán Ferenc, a Nemzet Építésze tervezte, szer-

kezettervezõje Scholtz Béla volt, építész munkatársa László
Zoltán. Az épület tíz évig tartó megvalósítása közbeni ádáz
csatározásokban jelentõs szerepet vállalt Plesz Antal, az
ifjú Bán miskolci Mestere. Az alapötlet legendája is hozzá
kötõdik. A konzultációk általában presszókban folytak. A
Mester két borospohárra rálökött egy kendõt. „Két nagy-
terem kell? Ide tedd a két árbóc alá az elõadótermeket.”
Így alakult ki az eredeti épület sziluettje... A jelenkor egy
multifunkcionális színháztér kialakítását kívánta. A két
pilon között két újabb acéltartó hidalja át a nagy nézõte-
ret. De az eredeti két ikerárbócos hajó formáját a rézle-
mez burkolat még õrzi. A pillérekre rárakott többletterhet

azért bírják meg az alapok a pletyka szerint, mert annak
idején, amikor a konzolok a ház végein lehajlottak, az
építésvezetõ rábetonozott vagy 30 centit is helyenként,
hogy a padló vízszintes legyen. Ezt most a könnyebb
nikecellre cserélték.

HÍD HÁZ
Az épület megelõzte kora Magyarországának építésze-

ti szellemiségét. A technológiai kényszer, a házgyárak dik-
tatúrája sokakat a rendszer járókeretéhez szoktatott, ho-
mokozójában való „szárnyalásra” ítélt. De nem a rajzai-
val mindenkit elkápráztató Bán Ferencet! Ez a ház meg
monolitbetonból zsaluzott vaskos tömegeivel és egyedi
acélszerkezetekkel okozott gondot. Nem volt rá felkészül-
ve az ipar, az iparos, még a kritikus sem talált a közelben
hasonlót. Így lett Nyíregyházának – ha nem is táncoló háza,
mint Prága új nevezetessége, hanem – egy Híd háza, amely
hajóként kikötött a körút mentén, és átvezet a hetvenes
évekbõl a jelenkorba. (Fotók: internet)



SPORT

2018. OKTÓBER 31.14

KICSINOSODOTT ÉS ENERGIABARÁTABB LETT A JÚLIA
Lapunk megjelenésével egy idõben,

szerdán az elõzetes információk szerint
újra kinyitott a Júlia Fürdõ. Nemrégiben
dr. Kovács Ferenc polgármester tartott
helyszíni szemlét a korszerûsítés alatt álló
épületben néhány meghívott törzsvendég-
gel együtt. Az alábbiakban összefoglaljuk,
mi minden változott a nyíregyháziak egyik
kedvenc rekreációs helyén, a patinás, kö-
zel ötvenéves gyógyfürdõben. Van, ami
látványos, van, ami kevésbé – de nagyon
hasznos.

Az üzemeltetõ Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.-
tõl kapott információink szerint ugyan az
energetikai modernizáció jegyében zajlott
kivitelezést több, elõre nem látható körül-
mény nehezítette, ezek ellenére a beruhá-
zást sikerült a tervezett idõben befejezni.
Mint megírtuk: a pályázaton szerzett 189
millió forintot így az önkormányzat továb-
bi 100 millió forinttal megtoldotta, hogy a
végeredmény megfeleljen a várakozások-
nak. A társaság a beruházástól a vendég-
elégedettség növekedését, illetve az ener-
giaköltségek jelentõs csökkenését várja,
melyeknek köszönhetõen hosszú ideig
fenntartható a város sokak által kedvelt für-

dõjének rangja, valamint napi szintû, ha-
tékony mûködése.

CÉLSZERÛ, TAKARÉKOS

Az egész épület homlokzata 15 centimé-
teres szigetelést és új nemesvakolat színe-
zést kapott, valamint új, 3 rétegû üveggel
szerelt nyílászárókat építettek be. A lapos
tetõk új szigetelést és vízzáró réteget kap-
tak. A fürdõ radiátortestei részben megújul-
tak, illetve egységesítésre kerültek. Az uszo-
da mennyezete a tartószerkezeten kívül
teljesen új fedést, szigetelést és vízzáró ré-
teget kapott. A lapos tetõn 25 kW össztel-
jesítményû napelemeket helyeztek el, me-
lyek nagyban szolgálják az energetikai költ-
ségek csökkenését. A medenceterek és az
öltözõ légkezelése új, energiatakarékos
automata vezérlést, az uszodáé új csöve-
zést és vezérlést kapott.

SZÉPSÉG ÉS KÉNYELEM

Rendbe tették a külsõ parkrészeket, a
füves területek felülvetést is kaptak. Látvá-
nyos a külsõ kerítésszakasz új festése, a
lábazati rész nemesvakolat színezést ka-
pott. Megvalósult a fõbejárati rész teljes

akadálymentesítettsége, valamint új dísz-
burkolatot építettek és kialakítottak egy 30
bicikli tárolására alkalmas kerékpártárolót.
Az épületen körbefutó falvédõ járdát fel-
újították, részben új díszburkolattal. A kül-
sõ iker termálmedence belsõ oldalaira, ülõ-
felületeire új csempeburkolat került, illet-
ve két nyakzuhany élményelem is épült. A
külsõ medence lábmosója teljesen meg-
újult, illetve külsõ zuhanyzó is épült.

AKADÁLYMENTESSÉG

A fürdõ fogadóterébe új, energiatakaré-
kos világítás került, melynek köszönhetõ-
en a korábbi fogyasztás a tizedére csökken.
A falfelületek új színt kaptak, a márvány-
burkolatot teljesen felújították. Az öltözõ-
ben és a gyógyászati részlegen tisztasági
festés történt. Két masszírozóágy az eme-
leti részre került, helyükön, a földszinten
új kezelésformaként iszapkezelõt alakíta-
nak ki a közeljövõben. Az öltözõtõl a für-
dõtér irányába haladva új nyílászáró ke-

rült, mely az öltözõ páramentességét hiva-
tott szolgálni. Az új nyílászáró után telje-
sen új, akadálymentes lábmosó épült, mellé
kapaszkodó.

CSÚSZÁSMENTESÍTÉS, VILÁGÍTÁS

A 64 köbméteres termálmedence, vala-
mint a gyermekmedence körüli járófelüle-
tek teljesen új, csúszásmentes burkolattal
rendelkeznek. A medencetér új világítást
kapott, az ivókút cseréje is megtörtént. A
25 méteres úszómedencének új csempe-
burkolata lett, az ugrókövek festése és csú-
szásmentesítése is megtörtént. Az uszoda-
térbe is teljesen új, energiatakarékos, a ko-
rábbinál nagyobb fényerejû világítótestek
kerültek, s a szauna csobbanóterébe is. A
nagy finn szauna teljes egészében új fabur-
kolatot és ülõpadokat kapott, a szauna-
kályha teljes felújításon esett át. A kis finn
szauna, valamint a felöntés nélküli szauna
kályháinak is új burkolata lett.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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TÚRA A ZÖLD KERÉKKEL

  A hidegebb idõ beköszöntével sem áll meg a Zöld
Kerék, vegyék elõ a túrabotokat és túrázzanak együtt,
november 17-én, szombaton barangolják be közösen
hazánk legszebb tájait.

VÁLTOZIK AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, Nyíregyhá-
za MJV Polgármesteri Hivatala vezetõje a november
1-jei mindenszentek ünneppel összefüggõ megválto-
zott ügyfélfogadási rendrõl az alábbiakban tájékoz-
tatja a lakosságot:

november 1. (csütörtök) munkaszüneti nap,

november 2. (péntek) pihenõnap,

november 9. (péntek) munkanap, a pénteki ügyfélfo-
gadási idõ szerint 8.00–12.00 között,

november 10. (szombat) munkanap, szintén a pénte-
ki ügyfélfogadási idõ szerint 8.00–12.00 között fogad-
ják ügyfeleiket.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Mussó László (12. sz. vk. önkormány-

zati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. november 5., 16.30 óra.

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

Idõpont: 2018. november 5., 18.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Koszorú utcai Ált. Isk.

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

Idõpont: 2018. november 5., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Borbányai

Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2018. november 6., 17.00 óra.

Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2018. november 7., 17.00 óra.

Helyszín: Nyírjes.

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

órát tart.
Idõpont: 2018. november 8., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Ungvár stny.,

Jósavárosi Polgárõr Egyesület.

SZÍVKLUB. A Városmajori Mûvelõdési Ház Szívklubjá-
nak elõadása október 31-én 17.00 órától a VMH-ban. Dr.
Pólya Zsófia onkológus fõorvos tart elõadást az onkológi-
ai kezelésekrõl.

DEPECHE MODE & 80’S VIDEO PARTY november 2-
án 21.00 órától a Club Hollywoodban (Bethlen Gábor u.
24.). Dj’s: dp, Josef, Zsola.

SENIOR ÖRÖMTÁNC a Mozdulj Nyíregyháza! prog-
ram keretében a Váci Mihály Kulturális Központban, hét-
fõnként és szerdánként 11.00 órától.

A KODÁLY TÁRSASÁG ELÕADÁSA november 5-én
17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Nagyné Petró Viktória fotókiállítása
a Móricz Zsigmond könyvtárban. A tárlat megtekinthetõ:
november 5-éig.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. November 6-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd,
énekelj! 9-én 10.00: Kerekítõ.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: november 6-án 14.00–16.00: Márton-
nap, lúd készítése könyvlapból. 7-én 16.30: Sakkszakkör.
8-án 14.00–16.00: A Dominó Napja, papírdominó készí-
tése.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Jelenések könyve. A nagy
küzdelem Krisztus és Sátán között – vetítéssel egybekötött
elõadás november 6-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Elõadó: Kerékgyártó János.

HALLOWEEN ZUMBA PARTY LESCH ZSÓFIÁVAL no-
vember 6-án 17.30-tól az Alvégesi Mûvelõdési Házban.
Bõvebb információ: 42/462-400, 30/221-1831.

TRADICIONÁLIS RONGYBABA-KÉSZÍTÉS beszélgetés-
sel, teázással – Homoljak Viktória, art- és babaterapeuta
vezetésével, a Kárpátaljai Reneszánsz Alapítvány szerve-
zésében november 6-án 17.30-tól a Jósavárosi Mûvelõ-
dési Házban.

KÖTETBEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁS. Kertész Sándor kö-
tetbemutatója és képregény-történeti anyag kiállítása no-
vember 7-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.
A tárlat megtekinthetõ: november 24-éig.

ÓVODABÁL november 10-én 19.00 órától a Man-
dabokori Mûvelõdési Házban.

„AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA 2017.” kiállítás a Váci
Mihály Kulturális Központban. Megtekinthetõ: november
25-éig.

MELANKÓLIA, DERÛ – Buhály József festõmûvész ki-
állítása a Nyíregyházi Városi Galériában és a Pál Gyula
Teremben. A tárlat megtekinthetõ: december 15-éig.

KAMASZ TERASZ – beszélgetés középiskolás írókkal,
költõkkel november 7-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vezeti: Nagy Zsuka és Béres Tamás.

MÁRTON-NAPI SZÖSZMÖTÖLÕ november 9-én
16.00–17.00 óráig a Vécsey utcai Fiókkönyvtárban.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Varga László festménykiállítása
a Móricz Zsigmond könyvtárban. A tárlat megtekinthetõ:
november 9-éig.

MOZDULJ-SZÜNET A HOSSZÚ HÉTVÉGÉN

Program:
Indulás: Nyíregyháza, Egyház utcai nagy parkoló-

ból november 17-én 7.00 órakor. Gyalogtúra útvona-
la: Hosszú-rét, Bodó-rét, László-tanya, Nagy-Milic, Kis-
Milic Károlyi kilátó, Csata-rét, Vár-forrás, Várhegy alatti
parkoló. Túratáv: 14 km, közepes nehézségû. Ajánlott
felszerelés: az évszaknak és idõjárásnak megfelelõ
réteges öltözet, vízálló kényelmes lábbeli, esõruhá-
zat, váltóruha.

Jelentkezési határidõ: november 10. Bõvebb informá-
ció: 70/220-3885, zoldkero@gmail.com, www.zold-
kero.hu.

Az õszi szünetben, november 1–4. között  a Mozdulj Nyíregyháza! minden foglalkozása elmarad. November
5-étõl már a megszokott órarend szerint várják az érdeklõdõket. (Részletek a 14. oldalon.)



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A „BÉKESSÉG, EGYETÉRTÉS ÉS A SZERETET”
HIRDETÉSÉRE ÉPÍTETT PALOTA

A római katolikus egyház 1927 õszén egy bizottságot
küldött ki annak megállapítására, hogy kieszközölhetõ-
e olyan kölcsön, amely egy háromemeletes bérpalota
építését kifizetõdõvé tenné? Mivel egy fõvárosi bank ked-
vezõ hitelfeltételeket kínált, így 1928 januárjában az egy-
ház képviselõi az építkezés mellett döntöttek.

A Nyírvidék tudósítója szerint a beruházás a „város
fejlõdése, lakásviszonyainak megjavítása, munkaalkal-
mainak fokozása szempontjából olyan jelentõs mérték-
ben szolgálja a város érdekeit”, hogy az „minden támo-
gatást és áldozatot megérdemlõ városfejlesztési érdek”.
Az egyház kérelmére a képviselõk ennek szellemében
a városszabályozási tervben eredetileg 26 méter széles-
re tervezett Bethlen utcai torkolatot 18 méterre csök-
kentették, hogy legyen elég tér az építkezéshez. Ugyan-
ilyen széles az ennél forgalmasabb Zrínyi Ilona utca is.
Március 24-én már meg is jelentek az elsõ munkások,
hogy elõkészítsék a terepet, de elõtte még Kardos István
kultúrtanácsnok lefotóztatta a régi város hangulatára
emlékeztetõ utcarészt, amely helyen kiemelkedik majd
„az új idõk, az új Nyíregyháza hirdetõje”.

Az épület terveit Wälder Gyula fõvárosi építész ké-
szítette el, míg a kivitelezéssel a versenytárgyalás után
ifj. Tóth Pál helyi építõmestert bízták meg. Fényes ün-
nepség közepette, május 31-én helyezték el az épület
alapkövét, amelyre Énekes János pápai prelátus, plébá-

nos e szavakkal mért három kalapácsütést: „Legyen ez
a kõ a békesség, egyetértés, szeretet sarkköve, a keresz-
tény nemzeti gondolat forrása”. Az alapkõbe helyezett
okmányból az is kiderül, hogy ekkor a mintegy 50 ezer
lakosú városban 12 544 a római katolikus hívek száma,
a bérpalotát pedig az egyház által fenntartott népisko-
lák finanszírozására építik.

Énekes János augusztus 4-én, már a bokrétaünnepé-
lyen mondott köszönetet az építõmunkásoknak, akik-
nek köszönhetõen november 1-jén beköltözhettek az
elsõ lakók és kinyithattak az üzletek.


