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FELÚJÍTOTT TORNATERMEK.
Új sportpadlóval, ered-
ménykijelzõvel és öltö-
zõvel lett gazdagabb a
Zrínyi Ilona Gimnázi-
um tornaterme.NYIT A JÉGPÁLYA

2

NÍVÓDÍJAT KAPTUNK

11

BÕVÜLT A CSOK

6
ZÖLDHULLADÉK.
Novemberben a
biokuka mellõl, a kuka
tartalmán felül, egy
zsák vagy egy köteg
zöldhulladékot is
elszállítanak.

EZEN A SZOMBATON (IS) MUNKANAP LESZ

Hosszú hétvégék, szombati munkanapok és munkanap-áthelyezések 2018 utol-
só negyedévében. Lesz bõven, de itt vannak a részletek: mivel november 2., péntek
pihenõnap volt, ezért november 10-én, szombaton dolgozni kell. Mivel munkanap
lesz, ezért a NYÍRVV Nonprofit Kft. felhívja a városlakók figyelmét, hogy fizetni kell
majd a parkolásért a társaság által üzemeltetett parkolókban – viszont pénteken
egész nap ingyenes lesz a Városüzemeltetõ cég parkolóiban. Mindezeken túl még
két szombaton dolgoznunk kell idén. December 1-je és 15-e szombat is munkanap
lesz. Cserébe viszont december 24-én, hétfõn és december 31-én, hétfõn nem kell
mennünk dolgozni, ezek pihenõnapok lesznek.

ROBOTOK ÉS VARRÓGÉPEK BARÁTSÁGA VÁROSUNKBAN!
 
Digitális alkotómûhelyektõl várja a kormány a magyar

szakképzés megújítását és azt, hogy minél több diák ta-
nuljon valamilyen szakmát. Ez derült ki a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotómûhelyé-
nek keddi átadásán.

 
A digitális alkotómûhelyben jól megfér a fûrész, a var-

rógép a lézervágóval, a 3D nyomtatóval és a játékrobo-
tokkal. A célja az, hogy a modern technológiák beépülje-
nek az iskolai oktatásba. A diákok játékos formában ked-
veljék meg a szakmákat.

– Vonzóvá kell tennünk a szakképzést, és ezek a gé-
pek, az alapfelszereltsége lehetõvé teszi, hogy bárki, aki
ide bejön egy ötlettel, szakmai segítséggel meg tudja azt
valósítani. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos
szakképesítések mellett megjelenjenek a robotok, drónok,
azok az eszközök, amelyek azt gondolom, hogy közel
állnak a fiatalokhoz – fogalmazott Gurbánné Papp Mária,
a Nyíregyházi Szakképzési Centrum fõigazgatója.

Egy LEGO-robot szállította a távirányítót a digitális al-
kotómûhely hivatalos megnyitásához és egy gombnyomás-
sal át is adták a speciális oktatócsarnokot. A hagyomá-
nyos és a digitális eszközök felhasználásával egy vadonatúj

oktatási tér jött létre, amivel az egész szakképzést kívánja
a kormányzat megreformálni. Errõl már a szakképzésért
és felnõttképzésért felelõs helyettes államtitkár beszélt.
Hozzáfûzte, egy éven belül az ország mind a 44 szakkép-
zési centrumában kialakítanak digitális alkotómûhelyeket,
hogy a diákok szakmát tanuljanak.

– Célunk, hogy a szakgimnáziumok a mérnökképzés
elõszobái legyenek, a szakgimnáziumok versenyre tudja-
nak kelni a legjobb gimnáziumokkal és ezáltal a legjobb
gyerekek válasszák a szakképzést, mert ebben van a gaz-
daság jövõje – hangsúlyozta Pölöskei Gáborné, az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és fel-
nõttképzésért felelõs helyettes államtitkára. A Nyíregyhá-
zi Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotómûhe-
lye 300 négyzetméteres és a kialakítása 30 millió forintba
került. A fejlesztéshez szükséges forrást a Gazdaságfejlesz-
tési és Innovációs Operatív Program biztosította.

Számos infrastrukturális fejlesztés és beruházás jellem-
zi a várost. Errõl már a polgármester beszélt. Dr. Kovács
Ferenc azt mondta, az önkormányzat az oktatási intéz-
mények rekonstrukcióját is támogatja.

– Ebben és a következõ évben együtt több mint 4,2
milliárd forintos fejlesztést valósít meg az önkormányza-

tunk óvodákban, bölcsõdékben, iskolákban. Konkrétan a
szakképzési centrum tanintézményei között idén a Sipkay,
jövõre az ÉVISZ felújítását vállaljuk – emelte ki dr. Kovács
Ferenc polgármester.

  A Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz 10 tagintéz-
mény tartozik, amelyekben összesen 7500 diák tanul. A
polgármester kiemelte, minden olyan beruházást támogat
a város, ami erõsíti a helyi gazdaság fejlõdését.

  (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

BAJNOKOT AVATNAK NYÍREGYHÁZÁN

Csikorgó gumik, õrült verseny és akár 20 ezer nézõ is várható az I. Nyíregyháza Rallyn. A szabolcsi megyeszékhely
elsõ alkalommal ad helyet az országos bajnokság egyik (ez esetben záró) futamának.  A Nyíregyháza Rally tétje
hatalmas, ezen a futamon dõl el, ki lesz az idei bajnokság abszolút gyõztese. A címre – matematikailag – többen is
esélyesek, köztük a képünkön is látható Deák Attila–Hadik András duó, valamint a Turán Frigyes–Bagaméri László
páros, akik a szerdai, beharangozó sajtótájékoztató után pózoltak fotósunknak. Részletek az 5. és a 14. oldalon.

A helyettes államtitkár és a polgármester az alkotómû-
helyt birtokba vevõ diákok körében
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HOSPICE VILÁGNAP
A Hospice Világnap a hospice és

palliatív ellátás támogatásának egysé-
ges napja szerte a világon. Errõl a Nyír-
ségi Hospice Alapítvány is megemlé-
kezett a VMKK-ban. Prevenciós szûrõ-
vizsgálatokkal várták az érdeklõdõket,
és elõadást tartott dr. Zacher Gábor.

ENERGIAKÖVET
A Magyar Energetikai és Közmû-

szabályozási Hivatal pályázatán Ener-
giakövet 2018 címet elnyert Fehér
Anna a Nyíregyházi Móra Ferenc Ál-
talános Iskola Petõfi Sándor Tagintéz-
ményében a 7. osztályos tanulóknak
tartott rendhagyó tanórát.

JELMEZES DÉLUTÁN
A halloween jegyében családi ve-

télkedõvel egybekötött jelmezes dél-
utánt tartottak a Jósavárosi Mûvelõdé-
si Házban. A vetélkedõn 18 család ap-
raja-nagyja oldott meg ügyességi, kre-
atív, memória és puzzle feladatokat,
de volt tökkeresõ és tökfaragás is.

MEGNYITOTT A JÚLIA
A terveknek megfelelõen október

utolsó napjától újra fogadja a vendé-
geket a felújított, többek között hõszi-
getelt Júlia Fürdõ. A kültéri medencék-
nél is végeztek rekonstrukciós munká-
latokat, azok szintén új burkolatot kap-
tak. (Részletek korábbi számainkban.)

HÕSÖK TEMETÕJE
2800 darab mécses gyújtásával em-

lékeztek meg az elsõ világháborúban
elhunyt katonákra a Hõsök temetõjé-
ben. Az ünnepi liturgiát Takács Tamás
ezredes, kiemelt vezetõ tábori lelkész
tartotta a temetõben nyugvó elhuny-
takért.

HATÁRTALANUL
A Nyíregyházi Szakképzési Cent-

rum Széchenyi István Közgazdasági,
Informatikai Szakgimnáziuma és Kol-
légiumának 11. B osztályos tanulói
fogadták a Határtalanul program ke-
retében a Nyíregyházára érkezõ csík-
dánfalvai diákokat.

SOKSZÍNÛ NÉMETORSZÁG
A Nyíregyházi Szakképzési Cent-

rum Sipkay középiskolája német
nyelvû kétfordulós országismereti ve-
télkedõt szervezett Sokszínû Német-
ország címmel. A döntõbe 10 csapat
jutott be, az elsõ helyezett a Szent
Miklós iskola lett.

TÁRSASHÁZAK NAPJA
A Társasházak napja elnevezésû or-

szágos tájékoztató kampányhoz a
megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság is csatlakozott. Minden lakástulaj-
donos, bérlõ, közös képviselõ, lakás-
szövetkezeti tag és érdeklõdõ közvet-
lenül kérdezhetett.

ÉLESÍTHETIK KORCSOLYÁIKAT
A TÉLI SPORT SZERELMESEI!

Az idén márciusban átadott jégpálya
november 12-én nyitja újra kapuit és elõ-
re láthatólag öt hónapon keresztül várja
a korcsolyázás szerelmeseit.

A Nyíregyházi Sportcentrum üzemelte-
tésében mûködõ létesítmény 1800 négy-
zetméter jégfelülettel rendelkezik. Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város a 2018/2019-
es tanévben ismét jégidõt biztosít nyíregy-
házi köznevelési intézmények tanulói és
a város óvodásai számára. Az oktatási in-
tézmények a tanítási napokon reggel 8 és
délután 16 óra között elõzetes bejelentke-
zés alapján, szervezetten, csoportosan té-
rítésmentesen vehetik igénybe a mûjégpá-
lyát. Bejelentkezni a 06-30/488-8341-es
telefonszámon vagy a jegkorong@nyir-
egyhazisc.hu e-mail-címen lehet. Akinek
nincs korcsolyája, az sem akadály, mert
kedvezményes áron bérelhet a helyszínen.
A hétköznap délutáni utánpótlásedzések
után, 19.00–21.00-ig, hétvégén egész nap,
9.30-tól este 21.00-ig a városlakóké a te-
rep.

A Nyíregyházi Sportcentrum a korcso-
lyázni vágyó közönség számára érdekes
programokkal is készül, melyekrõl folya-
matosan tájékoztatják majd az érdeklõdõ-
ket. A jégpálya nyitvatartásáról és a belé-
põárakról a Nyíregyházi Városi Jégpálya

ÚJRA JÖN A 100 FT-OS NAP!

A hagyományokhoz híven a Nyíregy-
házi Állatpark idén is megrendezi a 100
Ft-os napot. A park hatodik éve ajánlja fel
a látogatóknak, hogy jelképes összegért
tekinthetik meg a világszerte híres állat-
gyûjteményt, az általuk közzétett plakát
szerint.

Az állatpark jótékonysági napjára min-
den évben tömegek érkeznek, várhatóan
nem lesz ez másként idén sem. Decem-
ber 1-jén mindenkinek 100 Ft-ba kerül
majd a belépõjegy. Annyit kérnek csupán,
aki megteheti, ezen a napon hozzon egy
ajándékot. Az adományt az állatpark elõt-
ti parkolóban lehet leadni, egy hatalmas
tábla jelzi majd az elfogadóhelyet. Hogy
milyen adományokat várnak? Egyeztetve

Facebook-oldalon vagy a www.nyiregyha-
zisc.hu oldalon tájékozódhatnak.

JÉGPÁLYA BELÉPÕÁRAK
Felnõtt 1000 Ft
Gyerek, diák, nyugdíjas 700 Ft
Családi belépõ (újdonság)
1 felnõtt + 1 gyerek, 14 év alatti 1500 Ft
1 felnõtt + 2 gyerek, 14 év alatti 2200 Ft
2 felnõtt + 1 gyerek, 14 év alatti 2500 Ft
2 felnõtt + 2 gyerek, 14 év alatti 3200 Ft

a városi és megyei szervezetekkel, alapít-
ványokkal: tartós élelmiszer, játék, könyv,
tisztítószer stb. De mindenért nagyon há-
lásak a szervezetek. (Ezeket az adományo-
kat még aznap továbbadják, hiszen azok
tárolására nincs lehetõségük.)

Nyitvatartás a téli idõszámítás szerint:
9.00–16.00.
A pénztár zárása 15.00 (tehát 15.00-
ig lehet jegyet venni).
Az Állatházak (Zöld piramis, Hüllõovi,
Viktória ház stb.) zárása 15.30.

Tavaly tízezren látogatták meg a Nyíregy-
házi Állatparkot és a felajánlásokból közel
kéttucat családsegítõ és karitatív szervezet
adhatott ajándékot a rászorulóknak.

Fotó: archív
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ÖT NYÍREGYHÁZI ISKOLA TORNATERMÉT ÚJÍTOTTA FEL A SPORTCENTRUM
A ZRÍNYIBEN AVATTÁK FEL A TAO-PÁLYÁZATBÓL MEGVALÓSULT, TÖBB VÁROSRÉSZT ÉRINTÕ FEJLESZTÉSEKET

Új sportpadlóval, eredménykijelzõvel és öltözõvel lett
gazdagabb a Zrínyi Ilona Gimnázium tornaterme. Az
önkormányzat egyik cége, a Nyíregyházi Sportcentrum
Nonprofit Kft. TAO-pályázata keretében öt iskola torna-
terme újult meg, köztük a Széchenyi utcai intézményé.

A Magyar Kosárlabda Szövetség elnöke próbálta ki el-
sõként múlt szerdán a Zrínyi Ilona Gimnázium felújított
tornacsarnokát. Szalay Ferenc szerint a jó sporteredmé-
nyekhez megfelelõ sportlétesítményekre van szükség. –
Új, jó minõségû vagy felújított létesítményekben lehet a
kosárlabdát ûzni, de dicséret a többi sportágnak, mert nem
kevés atlétikai pálya épült, labdarúgó-stadion, uszoda va-
lósult meg az országban, így könnyebben vihetik a szülõk
a gyerekeket sportolni.

APÁCZAI, ARANY, KÖLCSEY, KERTVÁROSI

A felújítás pályázati pénzbõl és önerõbõl valósult meg.
De nemcsak a Zrínyiben volt fejlesztés, 195 millió forin-
tot költöttek különbözõ oktatási intézmények korszerûsí-
tésére, TAO-forrásokból és az Emberi Erõforrások Minisz-
tériuma támogatásával, mely összesen öt intézményt érint.
Korszerûsödött az Apáczai Csere János Általános Iskola,
az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, a Kölcsey
Ferenc Gimnázium és a Móricz Zsigmond Általános Isko-
la Kertvárosi Tagintézmény tornacsarnoka is. Olyan léte-
sítményeket választottak, ahol a sport tradicionálisan je-
len van a tanulók életében, az iskolai idõn túl pedig folya-
matos edzéslehetõséget biztosít a Nyíregyházi Sportcent-
rum utánpótlás-csapatai számára.  A felújítások során min-
den teremben egy ízületeket kímélõ sportparkettát helyez-
tek le a talaj megfelelõ elõkészítésével, eredményjelzõt,

kosárlabdapalánkokat, kézilabdakapukat szereltek fel,
valamint az öltözõket és a termekben található sportesz-
közöket is felújították.

TORNAÓRÁK ÉS UTÁNPÓTLÁS

– Rossz állapotban voltak a padlók, a körülmények nem
voltak megfelelõek, a nyílászárók, a fûtési rendszer, vala-
mint az öltözõk is használhatatlanná váltak – erre már dr.
Kovács Ferenc emlékeztetett az átadás során. A polgár-
mester a Nyíregyházi Televíziónak hozzátette: – Mostan-
tól nagyon jó körülmények között tudnak a diákok tor-
názni, és ne felejtsük, hogy nemcsak testnevelésórákat

tartanak majd az intézményben, hiszen több mint 1000
utánpótlás-sportoló edz ebben a csarnokban. Ez is egy
nagyon fontos szempont. Ha arról beszélünk, hogy a vá-
rosban zajló nagyszabású sport-infrastrukturális fejlesztés
milyen szerteágazó, elõször azt emelném ki, hogy a város
minden korosztályát érinti – fogalmazott. Kósa Árpád pol-
gármesteri kabinetvezetõ pedig arra utalt az ünnepség so-
rán, hogy ez az öt felújított tornaterem is azt mutatja, a
város mindent megtesz azért, hogy a gyerekeknek és a
felnõtteknek ilyen és hasonlóan európai színvonalú lehe-
tõséget biztosítson a mozgáshoz, hiszen „ma már Nyír-
egyháza többet ad a sportolási lehetõségek terén is”.

(Szerzõ: Horváth Kíra)

KÉSZ A LUJZA, INDUL A TÜNDE: FEJLESZTÉSEK BORBÁNYA KÖRNYÉKÉN
A TÜNDE UTCA TELJES HOSSZÁBAN IS ELINDUL A MUNKA, AMI JÖVÕRE LESZ TELJESEN KÉSZ

November végére elkészül a Lujza utca burkolatának
felújítása, és ebben a hónapban megkezdõdik a Tünde
utca burkolatának teljes felújítása is a Kállói úttól a Deb-
receni útig 2,5 kilométeres hosszon. Emellett egy másik
projekt keretében folytatódik a kerékpárút-építés is, az
új szakasz a Kígyó utcától egészen a város határáig ér
majd el a Kállói úton.

Annyira megszoktuk már, hogy szinte el is felejtettük,
milyen volt, amikor még két sávon szûkölködtünk az az-
óta duplájára bõvített Szegfû utcán. Azért kívánkozik ide
ez a tény, mert az a beruházás is egy olyan csomagnak a
része („Gazdaságösztönzõ közlekedésfejlesztés a Szegfû
utca bõvítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis
utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása ré-
vén”), melynek keretén belül most valósult meg a Lujza
utca burkolatának felújítása 781 méter hosszan a Kállói
úti csomóponttól a Tünde utcai csomópontig. (A többirõl
jövõ heti számunkban tervezünk friss információkat.)

RENDEZETT LUJZA

De most maradjunk a 155 millió forintból (a „szokott”, 100
százalékos támogatási intenzitással) újjávarázsolt Lujzánál:
kiépültek a hiányzó járdaszakaszok, valamint egy irányhelyes
kerékpáros létesítmény, ami majd a Tünde utcán épülõ kerék-
párúthoz fog csatlakozni. Jelenleg a kapubejárók, útcsatlako-
zások és parkolósávok elõkészítõ munkái folytatódnak, vala-
mint padkarendezés és egyéb utómunkálatok várhatóak. A
mûszaki átadásra november végén kerül sor.

INDUL A TÜNDE!

Egy másik – a Gazdaságfejlesztést és munkaerõ mobili-
tás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyhá-
za délkeleti és délnyugati területein elnevezésû – projekt
keretében novemberben elkezdõdik a Tünde utca burko-
latának felújítása is. Hagymási Gyula, a Polgármesteri
Hivatal Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
vezetõje a helyszínen hangsúlyozta, egy régi, nagy álom
válik azzal valóra, hogy a Tünde utcát a Kállói úttól a
Debreceni útig teljesen felújítják, 2459,96 méter hosszan.

TAVASZRA TELJESEN MEGÚJUL
A beruházás része a meglévõ járdák akadálymentesíté-

se, a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, ahol szükséges,
forgalombiztonsági berendezések beépítése. Az autóbusz-
megállóhelyeknél bazaltburkolat létesül, megtörténik a
peronok átépítése, akadálymentesítése is. Fontos tudni,
hogy a  Tünde  utcai beruházás most „csak” elkezdõdik,
de idén csupán a legrosszabb szakasz rendbe hozásáig
fog eljutni a munka. Ám a részletes tájékoztatás szerint
ettõl nem kell megijedni, hiszen tavasszal teljesen új bur-
kolat várja majd az autósokat!

KERÉKPÁRÚT IS ÉPÜL RAJTA
Egy másik projekt keretében pedig folytatódik a kerék-

párút-építés is, az új szakasz a Kígyó utcától egészen a
város határáig nyújtózik majd a Kállói úton (és annak másik
irányában, egészen a belvárosig), melynek fontos része a
Tünde utcai szakasz is. A Tünde utca komplex felújítása
bruttó 506 millió forintba kerül, szintén 100 százalékos
támogatási intenzitással.

AMIT MÉG AZ IDÉN TERVEZNEK
Most a Kállói út–Ipari utca közötti szakaszon a profil-

marás, illetve kötõréteg és kopóréteg építése, a meglévõ

burkolat marása, majd aszfaltréteg építése kezdõdik el. A
Kállói út–Lujza utca közötti szakaszon csapadékvíz-csa-
tornát építenek, valamint a Lapály és Gömb utca között is
felújítják a pályaszerkezetet. A teljes munkálatok befeje-
zésének várható ideje 2019 tavasza.

VISSZATEKINTÉS

A Tünde utca rendezése, logikus sorrendben egyébként
már korábban elkezdõdött: a „Nyíregyháza Borbánya és
Malomkert városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ
hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” címû
projekt részeként 2017-ben megvalósult a meglévõ zárt
csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése a
meglévõ beton csõcsatornák megszüntetésével és a na-
gyobb keresztmetszetû mûanyag csõcsatornák beépítésé-
vel 1421 méter hosszan.

KITEKINTÉS

Ennek a „Tünde utcás” projektnek a további része a
Legyezõ, Dugonics, Derkovits, Rókabokori utcák és a
Tiszavasvári út–Szélsõbokori út csomópont fejlesztése.
Ezekrõl elõzetesen már hírt adtunk, a részletek késõbb
várhatóak.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Az ünnepélyes átadáson (balról): Kósa Árpád kabinetvezetõ, Gaszperné Román Margit tankerületi igazgató
(az iskolák fenntartójának képviseletében), Szalay Ferenc elnök és dr. Kovács Ferenc polgármester
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NOVEMBER MÁSODIKA NYÍREGYHÁZA GYÁSZNAPJA
A Nyíregyházáról elhurcoltakra emlékeztek hétfõn dél-

után városunkban. A gyászünnepséget idén is az Északi
temetõben tartották, felelevenítették a második világhá-
borút követõ szovjet megtorlás eseményeit. Nyíregyhá-
záról 1944. november elején mintegy 2300 embert vit-
tek málenkij robotra, közülük csupán 300-an tértek haza.

Nyolcszázezer magyar katonát és civilt internált a Vörös
Hadsereg a második világháború után a Szovjetunióba. A
kollektív bûnösség bélyegét rájuk sütve bántak el a velük
korábban hadban álló magyarokkal. A trianoni Magyar-
ország területérõl több mint 130, a megyébõl pedig össze-
sen 13 ezer embert kényszerítettek arra, hogy elhagyják
otthonukat. A szovjet hadsereg 1944. október 31-én fog-
lalta el Nyíregyházát, majd november 2-án a hadifoglyaik
pótlására elkezdték összegyûjteni a férfiakat. Volt, akit a
munkahelyérõl, volt, akit az utcáról fogdostak össze. A
málenkij robotra összeszedett szabolcsiakat elõször átme-
neteltették Debrecenbe, ahol vagonokba terelték õket. A
szerelvények egy részüket Szibériába, másokat a Kauká-
zusba szállították. Sokan már az odaúton meghaltak a hi-
deg és az embertelen körülmények miatt, a többiekre pe-
dig a lágerek pokla várt.

2300 KÖZÜL CSUPÁN 300 TÉRT VISSZA

Nyíregyházáról összesen 2300 civilt vittek málenkij
robotra. Az Északi temetõben az Elhurcoltak Emlékhelyé-
nél dr. Ulrich Attila alpolgármester mondott beszédet.
Hangsúlyozta, ebben az a szomorú, hogy a 2300 ember-
bõl csupán 300 tért vissza. Ez egy óriási veszteség, egy
olyan szenvedés, amit mi hál’ istennek el sem tudunk kép-
zelni, és sem mi, sem az utánunk következõ generáció

valószínûleg itt, Nyíregyházán már nem fog megismerni.
A történelmi egyházak képviselõi is megemlékeztek az
elhurcoltakról, értük közösen mondtak imádságot. Ezt
követõen politikai és civil szervezetek képviselõi, vala-
mint a gyászünnepségen megjelent túlélõk, leszármazot-
tak és hozzátartozók közösen koszorúzták meg az elhur-
coltak nyíregyházi emlékmûvét.

  (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

KÖSZÖNET A SZOLGÁLATÉRT
Elismerésekkel és ajándékokkal

jutalmazta dr. Illés László r. alez-
redes, városi kapitányságvezetõ és
Jászai Menyhért alpolgármester
2018. október 31-én a Nyíregyhá-
zi Rendõrkapitányságon azokat a
polgárõröket, közterület-felügye-
lõket és rendõröket, akik az idei
turisztikai szezonban kiemelkedõ-
en teljesítettek szolgálatot. Az ün-
nepélyes rendezvényen összesen
34 fõt jutalmaztak.

NEKROLÓG

ELHUNYT BÁRSONY JÁNOS POLGÁRÕR
Életének 61. évében elhunyt Bársony Já-

nos, a felsõsimai polgárõrség tagja, aki hosszú
évekig teljesített szolgálatot az egyesületnél.
Feladatát mindig nagy odaadással teljesítet-
te, elsõdleges célja volt, hogy a közrend és a
közbiztonság szilárd legyen az illetékességi
területén.

Mindig számíthattunk rá, nagyon fog hiá-
nyozni, emlékét kegyelettel megõrizzük.
Munkáját a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban is lelkiismeretesen végezte.

Szeretett társunkat 2018. november 14-én,
szerdán 14.00 órakor kísérjük utolsó útjára a
Korányi F. utcai ravatalozóból.

Nyíregyházi Polgárõr Egyesületek

VESZÉLYEZTET A MIGRÁCIÓ

– Európa válaszút elé érkezett, dönte-
nünk kell abban, hogy milyen irányba me-
gyünk tovább, így ez egy közös sorskér-
dés. Ezért kérdezi meg újra a magyar kor-
mány a választópolgárokat, ami nem elsõ
eset, hiszen 2010 óta nyolc nemzeti kon-
zultáció zajlott le különbözõ témákban –
nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak
Takács Szabolcs múlt kedden este.

A Miniszterelnökség európai uniós politi-
kák kialakításáért és koordinációjáért felelõs
államtitkára fórumot tartott városunkban Eu-
rópa jövõje kapcsán, a biztonság, a kultúra
és a nemzeti önrendelkezés fogalmai men-
tén. Szerinte a biztonság, ami évtizedekig
adottság volt Európában, mára megkérdõje-
lezõdött, és elsõ számú kérdéssé vált 2015
óta, ezért is emeljük azoknak az erõknek a
létszámát, kapacitását, melyek képesek arra,
hogy a magyar határokat védjék. Ez szerin-
tünk elsõsorban és kiemelten nemzeti hatás-
körbe tartozik, ennek kapcsán vannak vitá-
ink az európai intézményekkel – mondta.

NEM AKARNAK EURÓPAIVÁ VÁLNI

Takács Szabolcs szerint Európa keresz-
tény identitású, és szeretnénk megvédeni
közös identitásunkat, kultúránkat, amely
komoly támadás és kihívás alatt van rész-
ben a nyílt társadalomra vonatkozó, Euró-
pától idegen, multikulturális elképzelések,
részben pedig a tömeges migráció által. Az
államtitkár szerint Európában is egyre han-
gosabban szólalnak meg a társadalmak
ebben a kérdésben, a választásokon keresz-
tül is. – Ami a leginkább veszélyezteti az
identitásunkat, az nyilvánvalóan az a tö-
meges migráció, amely a világ olyan térsé-
geibõl indul ki, amelyek erõs identitással
rendelkeznek. És eszük ágában sincs elfo-
gadni azt, hogy õk európaivá váljanak,
európai módon éljenek, hanem ezzel szem-
ben õk a saját identitásukat akarják megél-
ni Európában, amely egy gazdaságilag fej-
lettebb és biztonságosabb térség – fogal-
mazott a Miniszterelnökség államtitkára.
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I. NYÍREGYHÁZA RALLY – RÁNK FIGYEL AZ ORSZÁG

Sportdiplomáciai sikert alapozhat meg a ma kezdõdõ
I. Nyíregyháza Rally. Ha a rali Európa-bajnokság promó-
tere és a Nemzetközi Automobil Szövetség megfigyelõi a
rendezés körülményeit illetõen mindent megfelelõen ítél-
nek meg, 2019-tõl öt évig Európa-bajnoki futamnak ad-
hat otthont Magyarország, amire hazánkban még nem
volt példa. 

Az I. Nyíregyháza Rally igazi kuriózum lesz, hiszen most
rendezik meg elõször. A tét pedig nem kicsi! Ez lesz az
országos bajnoki zárófutam. Az abszolút gyõztesnek járó
címért az összetettben vezetõ Turán Frigyes–Bagaméri László
páros, a második helyezett Vincze Ferenc–Igor Bacigál ket-
tõs, valamint a Hadik András–Deák Attila duó küzd majd
meg, de matematikailag még akár többen is esélyesek.

„A RALI ODA MEGY, AHOL SZERETIK”

Oláh Gyárfás, a Nemzeti Autósport Szövetség elnöke
az eseményt megelõzõ sajtótájékoztatón kiemelte, a rali
oda megy, ahol szeretik. Nyíregyházán pedig bebizonyo-
sodott, itt helye van a versenynek. A városvezetés támo-
gatta törekvéseiket, segítette az együttmûködést a helyi
hatóságokkal, és a lakosság részérõl is nagy az érdeklõ-
dés. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy útjára indítják Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város és a Magyar Nemzeti Autó-
sport Szövetség közös vándorserlegét, a Nyíregyháza Rally
vándorserleget, amit most már minden évben az abszolút
gyõztes páros vehet majd át. Az elnök hangsúlyozta, ez is
bizonyítja, hogy a várossal hosszú távú terveik vannak a
ralit illetõen.

Hadik András – bajnoki esélyes,
Mecsek Rally-gyõztes

– Szoros és kemény versenyre szá-
mítok, hiszen kicsit több lesz a gyor-
sasági szakasz, mint amit Magyaror-
szágon megszokhattunk. Bár az elõ-
rejelzések szerint napsütéses idõ
várható, a párával minden bizonnyal
számolnunk kell majd, vagyis nehéz
lesz tökéletes gumira számítani.

Turán Frigyes – bajnoki esélyes
– Itt nem lehet majd taktikázni,

minden attól függ, hogy ki mennyi-
re lesz bátor. A maximumot fogjuk
kihozni magunkból. A mádi gyorsa-
sági szakasz fenomenális lesz. A né-
met rali vb köszön vissza. Számunk-
ra az is fontos, hogy a versennyel a
nézõket kiszolgáljuk. Ez a mezõny
képes lesz arra, hogy szórakoztassa
a nézõket.

FONTOS STRATÉGIAI LÉPÉS

Dr. Kovács Ferenc polgármester hozzátette, öröm és
megtiszteltetés, hogy ilyen rangos eseménynek adhat ott-
hont Nyíregyháza, az pedig büszkeségre ad okot, hogy
rangos nevek szállnak harcba a bajnoki címért. Ifj. Érdi
Tibor kétszeres ERC2-es bajnok kilenc év után itt indul
elõször ismét hazai ralin, és két legendás magyar ralis, ifj.
Tóth János és Bútor Róbert is rajthoz áll (a szerk.).

– Kijelenthetjük, Nyíregyháza készen áll. 10–15 ezer
érdeklõdõre számítunk, ami a szervezõknek is óriási fel-
adat és kihívás. Mivel a verseny miatt a közlekedésben

ELFOGYTAK A SZÁLLÁSHELYEK, 15 EZER NÉZÕRE SZÁMÍTANAK PÉNTEKTÕL

fennakadások lesznek, a nyíregyháziak megértését és tü-
relmét kérjük. Az I. Nyíregyháza Rally sikeres lebonyolí-
tása hosszú távon egy nagyon fontos stratégiai lépést je-
lenthet. Egyben jó felvezetése annak, hogy kormánydön-
tés született arról még szeptemberben: multifunkciós autó-
és motorsport aréna épülhet a városban.

GRANDIÓZUS RENDEZVÉNY LESZ

– Az I. Nyíregyháza Rally egy grandiózus rendezvény
lesz – errõl már Adamovits Márk, a verseny fõrendezõje
beszélt. – Ami a számokat illeti: 600 ember dolgozik majd
a verseny sikeres lebonyolításán, 26 km a leghosszabb
gyorsasági szakasz és 52 önkormányzattal állnak kapcso-
latban a szervezõk. A Nyíregyházát érintõ belvárosi sza-
kaszok mellett ugyanis még további 113 kilométer hosszú
szakaszt lezárnak a Zemplénben, ahol szombattól a
gyorsaságik folytatódnak.

POTENCIÁLIS TURISTÁK ÉRKEZHETNEK

A szervezõk szerint ezzel a rendezvénnyel potenciális
turisták érkeznek majd Nyíregyházára. A hétvégére gya-
korlatilag az összes szálláshely elfogyott a szabolcsi me-
gyeszékhelyen.

– Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy a
nemzetközi megfigyelõk elégedettek legyenek a verseny
lebonyolításával, a biztonságra és a nézõi igények kiszol-
gálására fókuszálunk. Úgynevezett szurkolói pontokat ala-
kítunk ki, ahol a közönség biztonságban elhelyezhetõ, és
a közelben büfét, mosdókat, lelátót alakítunk ki, valamint
kivetítõn követhetik az eseményeket. A célunk az, hogy a
lakosságot minél közelebb hozzuk a versenyhez és a ver-
senyautókhoz – fejtette ki Õry Tamás, a rendezvény társ-
rendezõje, hozzátéve, pénteken egy több mint 8 kilomé-
teres városi gyorsasági szakaszra kerül sor Nyíregyházán,
ami lezárásokkal jár, ugyanakkor bárki díjmentesen meg-
tekintheti. Szombat-vasárnapra egységesen 2500 forintba
kerül a belépõ, amellyel mindkét nap összes gyorsasági
szakasza látható.

ÓRIÁSI KIVETÍTÕN IS NÉZHETIK
Szombaton egy teljes gyorsasági szakaszt – a mádi

borvidéken rendezik meg, a szõlõk között – élõben
közvetítenek a Kossuth téren.

Az I. Nyíregyháza Rally pénteken 17.00-kor veszi kez-
detét a rajtceremóniával. Ezen a napon nem kell fizetni a
NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett parkolókban.

A SZERVIZPARKOT ÉRINTÕ
VÁLTOZÁSOK

Az I. Nyíregyháza Rally szervizparkja a Tokaji úti
Vásártéren lesz. November 8-án, 9-én és 10-én a Nagy-
bani zöldség-gyümölcs piacot változatlanul megren-
dezik. Helyszíne az Acél utca felõl megközelíthetõ,
úgynevezett „Állatvásár” területe. Nyitás a megszo-
kottak szerint 5 óra. November 11-én, vasárnap az
autópiac elmarad. November 8-9-10-11-én az Ipar-
cikk piac árusainak a Vásártér területére a behajtás a
megszokottak szerint történik. A Városüzemeltetõ cég
kérésére a vásárló szándékkal érkezõk november 9-
10-11-én a Vásártér területét lehetõség szerint gyalo-
gosan közelítsék meg, a gépjármûvekkel a Tokaji út
környezõ parkolóiban igyekezzenek megállni. Kérik
a látogatókat, hogy a megváltozott forgalmi rendnek
megfelelõen közlekedjenek!

ÚTLEZÁRÁSOK PÉNTEKEN
Az I. Nyíregyháza Rally miatt a város több pontján

forgalomelterelések és útlezárások várhatóak pénte-
ken 13 órától 21 óráig.
A verseny ideje alatt nem lehet behajtani:
– a Hunyadi utcára a Pazonyi út–László utca–Ferenc
körút irányából,
– a Belsõ körútra a László utcáról,
– a Szegfû utcára a László utcáról, illetve az Inczédy
sorról, valamint a Szegfû utca pláza felõli részérõl,
– az Inczédy sorról a Bujtos utcára,
– a Bocskai utcára az Inczédy sorról, illetve a Bocskai
utca kórház felõli részérõl,
– a Luther utcára a Debreceni út, az Eötvös és a Ke-
reszt utcák irányából,
– a Szarvas utcára az Arany János utca irányából,
– a Széchenyi utcára a Benczúr Gyula tértõl,
– a Bethlen Gábor utcára a Bessenyei tértõl,
– a Vay Ádám körútra a Rákóczi, illetve a Kossuth utca
irányából,
– az Egyház utcára a Bethlen Gábor utca felõl,
– a Síp utcára a Vay Ádám krt., a Rákóczi, illetve a
Kossuth utca irányából,
– a Dózsa György utcára a Ferenc krt., a Korányi Fri-
gyes utca, illetve a Pazonyi tér felõl,
– a Kürt utcában 13–21 óráig ideiglenes forgalmirend-
változás lép életbe, a Kereszt utcából a behajtás en-
gedélyezve lesz.
A lezárással érintett útszakaszokon a forgalmat rend-
õrök irányítják. Felhívják az állampolgárok figyelmét,
hogy a verseny útvonalára senki sem engedhetõ be,
de a környezõ utcákba a rendõr vagy a biztosító sze-
mélyzet tagja – a lakcímkártya bemutatása ellenében
– az ott lakókat, valamint indokolt esetben az oda ér-
kezõket beengedi.
Kérnek mindenkit, hogy a verseny napján 13 és 21
óra között a belvárost csak gyalogosan közelítsék meg,
a jármûvek közlekedésére a körutat és az azon kívül
esõ útszakaszokat használják!

Az útlezárás ideje alatt – elõreláthatólag 13 és 21 óra
között – azon helyi és helyközi autóbuszjáratok, amelyek
útvonala érinti a rally útvonalát, terelõ útvonalon közle-
kednek (bõvebben: emkk.hu és nyiregyhaza.hu).

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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BÕVÜL A CSOK, TART A FELLENDÜLÉS
Az ingatlanpiac nem pihent az elmúlt hónapokban sem,

akár az árakat, akár a tranzakciószámokat vizsgáljuk. A
statisztikák szerint 2018 harmadik negyedévében meg-
duplázódott az ingatlanok ára a tíz évvel ezelõtti érték-
hez képest. A tranzakciószámok tekintetében pedig az
idei legerõsebb negyedévét zárta az ingatlanpiac.

Az egyik ingatlanforgalmazó által közzétett statisztikai
adatok alapján: július és szeptember között közel 41 ezer
adásvétel történt, amely a tavalyi év azonos idõszakához
képest 1,3 százalékos, 2016-hoz képest pedig 17 százalé-
kos növekedést jelent. A lakásépítési kedv pozitív trendje
az építési engedélyezések száma alapján persze, Nyíregy-
házán is érvényes.

MÁR KÉTGYEREKESEKNEK IS ELÉRHETÕ

Az ingatlanpiac fellendülése többek között a CSOK,
azaz a Családi Otthonteremtési Kedvezmény sikerességét
is bizonyítja. Elindulása óta több mint 90 ezer család ré-
szesült összesen 250 milliárd forint otthonteremtési támo-
gatásban. Most pedig, miközben maradt a vissza nem té-
rítendõ támogatás, változott a családi otthonteremtési ked-
vezményhez kapcsolódó hitellehetõség. A módosított kor-
mányrendelet értelmében mostantól a kétgyermekes csa-
ládok, illetve a két gyermeket vállaló fiatalok számára is
elérhetõ lesz a CSOK-hoz kapcsolódó hitelfelvétel: 10
millió forintos kedvezményes kamatú hitellehetõség nyí-
lik meg számukra, a három- vagy többgyermekes csalá-
doknál pedig 15 millió forint lesz a hitelösszeg.

A NYÍREGYHÁZI PIACRA IS ÉRVÉNYES

Verebélyi János, a Selyem-Ber ügyvezetõ tulajdonosa
elmondta, a CSOK bevezetésével a nyíregyházi ingatlan-
piac is fellendült.

– Óriási lendületet adott, köszönhetõ ez a jelentõs vissza
nem térítendõ támogatásnak, meg a kedvezményes hitel-
nek. Véleményem szerint látható a városban is, hogy meg-
nõtt az építési és a vásárlási kedv egyaránt. Gyakorlatilag
minden lakást, házat el tudnak adni a tervezõk, bízunk
benne, hogy ez a lendület továbbra is megmarad. Vannak
rá kezdeményezések, hogy ne törjön meg az építõipar
lendülete annak ellenére, hogy az áfa hamarosan vissza-
áll 27 százalékra. 2018-ban bevezették a kétgyermeke-
seknek is a támogatott hitelt, így nagyobb esély van az
építõipar további fellendülésére.

CSAK FIATAL HÁZASPÁROKNAK

Változatlanul csak fiatal házaspárok vállalhatnak „elõ-
re” gyermeket, ami azt jelenti, hogy legalább az egyik fél-
nek 40 év alattinak kell lennie. Egy gyermek vállalása ese-
tén 4 év alatt, két gyermek esetén pedig 8 év alatt kell
teljesíteni a vállalást. Új lakás vásárlása vagy új ingatlan
építése esetén egy gyermek után 600 000 forint a CSOK
összege, két gyermek esetén 2 millió 600 ezer forint, 3
vagy több gyermek után jár a 10 millió forintos támogatás.

Használt ingatlan vásárlásánál egy gyermek esetén szin-
tén 600 ezer forint jár, 2 gyermek esetén 1 millió 430 ezer
forint, 3 gyermek után 2,2 millió forint, 4 vagy több gyer-
mek után pedig 2,75 (század) millió forint jár. 2018-tól
pedig bõvítésre is fel lehet használni a CSOK-ot.

(Szerzõ: Horváth Kíra)

(Fotó: illusztráció)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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.
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NEM JÁTÉKSZER, SZERSZÁM!
JAPÁN HASZONJÁRMÛ NYÍREGYHÁZÁN IS

EGYRE NÉPSZERÛBB HAZÁNKBAN IS A PICK-UP. A CSÕSZ KFT.
ELKEZDTE AZ                               MÁRKA FORGALMAZÁSÁT. 

Aki néhány évvel ezelõtt dízel Opelt ke-
resett a hirdetési oldalakon, gyakran olvas-
hatta a mondatot: „Isuzu motoros”. Az el-
adó ezzel azt szerette volna jelezni, hogy ja-
pán erõmû hajtja az autót. Egy olyan gyártó
motorja, mely több mint száz éve épít autó-

kat, és a II. világháború után teherautóival
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a japán
gazdaság talpra állt. Aztán a világ egyik leg-
nagyobb autóbusz- és teherautó-gyártója lett,
a Pick-Upok területén pedig az egyik legnép-
szerûbb. Európában ugyan csak késõbb is-
merték meg a márkát, de Magyarországon is
folyamatosan nõnek az eladások. Mostantól
Nyíregyházán is megvásárolható az Isuzu D-
MAX.

– Megkeresett bennünket az importõr,
ránk gondoltak, hogy próbáljuk ezt a márkát
sikeressé tenni a régióban. Ez a modell hi-
ányzott a mi cégcsoportunkból, az a célcso-
port, aki szereti a Pick-Upot, rendelkezésre
áll, így optimisták vagyunk a jövõt illetõen.
Haszongépjármûvekrõl van szó, melyek te-
repen is jól boldogulnak. Borászok, mezõ-
gazdaságban dolgozók, vadászok igénylik
elsõsorban ezt a modellt, nekik a munkájuk-
hoz tartozik – mondta Csõsz Ferenc, a Csõsz
Kft. tulajdonosa.

Kevesen tudják, de Isuzu dízel motorok
hajtják a Hummer által készített katonai te-
repjárókat, sõt tengeralattjárókat is ellátnak
erõforrásokkal. Jármûveik egyik nagy elõnye,
hogy ellentétben sok más gyártóval, nem sze-
mélyautót alakítanak át teherszállításra is al-
kalmas jármûvé, hanem egy teherautó-gyártó
cég készít személyautót, 1 tonnás teherbírás-
sal, összkerékhajtással. Ahogy fogalmaztak, az
autójuk nem játékszer, hanem szerszám.

– Régóta kapcsolatban állunk a Csõsz Kft.-
vel, és örülünk, hogy mostantól az Isuzut is
forgalmazzák. Nagy tapasztalat van mögöt-
tük, és nemcsak a magánvevõiktõl várunk si-
kereket, hanem erõsek a flottakapcsolataik, a
közmûcégekkel, mezõgazdasági cégekkel is
szoros a viszonyuk. Az egy dolog, hogy szép
környezetben árulják az autókat, de fontosabb
az a tudás, ami mögöttük van – mondta And-
rew Prest, a WAE Kft. ügyvezetõ igazgatója.

Balról: Rádi László, Andrew Prest és Csõsz
Ferenc a sajtótájékoztatón

A D-MAX különbözõ kiegészítõkkel és tar-
tozékokkal is felszerelhetõ, errõl már Rádi
László, a Maxliner tulajdonosa beszélt. Így
attól függõen, hogy ki mire szeretné hasz-
nálni az autót, megerõsíthetõ a futómûve, ja-
vítható a terepjáró képessége, kialakítható
zárható rakodórész.

A Pick-Up Amerikában évtizedek óta nép-
szerû, Európában sokan személyszállításra
használják. Így felszereltségtõl függõen bõr-
kárpitozás és számos kényelmi extra is ren-
delhetõ a D-MAX-hoz – immár Nyíregyhá-
zán is. (x)

INGYEN ELSZÁLLÍTJÁK A „PLUSZ” ZÖLDHULLADÉKOT

Õsz végén a természet rendje szerint a város családi
házas övezeteiben lehull a fák lombja, ez jelentõsen meg-
növeli a biohulladék mennyiségét. Az Észak-Alföldi Kör-
nyezetgazdálkodási Nonprofit Kft. idén is segíteni próbál
a lakosság zöldhulladék-kezelésének problémáján, a no-
vemberi hónapra akciót hirdettek.

Petró Árpád ügyvezetõ a Nyíregyházi Televíziónak el-
mondta, novemberben a biokuka mellõl, a kuka tartalmán
felül, egy zsák vagy egy köteg zöldhulladékot térítésmente-
sen elszállítanak. Ennek feltétele, hogy a zöldhulladék ra-
kodható állapotban, zsákban – de ne a szelektív gyûjtésre
szánt zsákban – vagy kötegelve legyen kihelyezve.

KOMPOSZTOT KÉSZÍTENEK

Az elszállított biohulladék és a zöldhulladék is a Regio-
nális Hulladékkezelõ Üzembe kerül, ott komposztálják és
nagyon jó minõségû talajjavító anyagot készítenek belõ-
le. A komposztot a város közparkjainak tápanyag-vissza-
pótlására használják, de kiskerttulajdonosok, mezõgazda-
sági termelõk is hasznosíthatják, valamint például a Hul-
ladékért virágot akcióban, a virágosítás idején ajándékba
is adják. Fontos információ, hogy decemberben a biohulla-
dék elszállítása szünetel.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

(Fotó: illusztráció)
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CÍMFELÜLVIZSGÁLATI HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE XXII. 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

A HÉTEN A HIVATAL TÁRSASHÁZAKKAL FOLYTATJA A CÍMLISTÁK KÖZLÉSÉT
13. 1660/22/A/11   Sarkantyú u. 3. 3/11.
14. 1660/22/A/12   Sarkantyú u. 3. 4/12.
15. 1660/22/A/13   Sarkantyú u. 3. 4/13.
16. 1660/22/A/14   Sarkantyú u. 3. 4/14.

Nyíregyháza, Sarkantyú u. 5.
Ssz. hrsz. cím

1. 1660/23   Sarkantyú u. 5.
2. 1660/23/A   Sarkantyú u. 5.
3. 1660/23/A/1   Sarkantyú u. 5. fszt./1.
4. 1660/23/A/2   Sarkantyú u. 5. fszt./2
5. 1660/23/A/3   Sarkantyú u. 5. 1/3.
6. 1660/23/A/4   Sarkantyú u. 5. 1/4.
7. 1660/23/A/5   Sarkantyú u. 5. 1/5.
8. 1660/23/A/6   Sarkantyú u. 5. 2/6.
9. 1660/23/A/7   Sarkantyú u. 5. 2/7.

10. 1660/23/A/8   Sarkantyú u. 5. 2/8.
11. 1660/23/A/9   Sarkantyú u. 5. 3/9.
12. 1660/23/A/10   Sarkantyú u. 5. 3/10.
13. 1660/23/A/11   Sarkantyú u. 5. 3/11.
14. 1660/23/A/12   Sarkantyú u. 5. 4/12.
15. 1660/23/A/13   Sarkantyú u. 5. 4/13.
16. 1660/23/A/14   Sarkantyú u. 5. 4/14.

Nyíregyháza, Sarkantyú u. 7.
Ssz. hrsz. cím

1. 1660/24   Sarkantyú u. 7.
2. 1660/24/A   Sarkantyú u. 7.
3. 1660/24/A/1   Sarkantyú u. 7. fszt./1.
4. 1660/24/A/2   Sarkantyú u. 7. fszt./2
5. 1660/24/A/3   Sarkantyú u. 7. 1/3.
6. 1660/24/A/4   Sarkantyú u. 7. 1/4.
7. 1660/24/A/5   Sarkantyú u. 7. 1/5.
8. 1660/24/A/6   Sarkantyú u. 7. 2/6.
9. 1660/24/A/7   Sarkantyú u. 7. 2/7.

10. 1660/24/A/8   Sarkantyú u. 7. 2/8.
11. 1660/24/A/9   Sarkantyú u. 7. 3/9.
12. 1660/24/A/10   Sarkantyú u. 7. 3/10.
13. 1660/24/A/11   Sarkantyú u. 7. 3/11.
14. 1660/24/A/12   Sarkantyú u. 7. 4/12.
15. 1660/24/A/13   Sarkantyú u. 7. 4/13.
16. 1660/24/A/14   Sarkantyú u. 7. 4/14.

Nyíregyháza, Sarkantyú u. 9.
Ssz. hrsz. cím

1. 1660/25   Sarkantyú u. 9.
2. 1660/25/A   Sarkantyú u. 9.
3. 1660/25/A/1   Sarkantyú u. 9. fszt./1.
4. 1660/25/A/2   Sarkantyú u. 9. fszt./2
5. 1660/25/A/3   Sarkantyú u. 9. 1/3.
6. 1660/25/A/4   Sarkantyú u. 9. 1/4.
7. 1660/25/A/5   Sarkantyú u. 9. 1/5.
8. 1660/25/A/6   Sarkantyú u. 9. 2/6.
9. 1660/25/A/7   Sarkantyú u. 9. 2/7.

10. 1660/25/A/8   Sarkantyú u. 9. 2/8.
11. 1660/25/A/9   Sarkantyú u. 9. 3/9.
12. 1660/25/A/10   Sarkantyú u. 9. 3/10.
13. 1660/25/A/11   Sarkantyú u. 9. 3/11.
14. 1660/25/A/12   Sarkantyú u. 9. 4/12.
15. 1660/25/A/13   Sarkantyú u. 9. 4/13.
16. 1660/25/A/14   Sarkantyú u. 9. 4/14.

Nyíregyháza, Szarvas u. 65.
Ssz. hrsz. cím

1. 6410   Szarvas u. 65.
2. 6410/A   Szarvas u. 65.
3. 6410/A/1   Szarvas u. 65. 1/1.
4. 6410/A/2   Szarvas u. 65. 1/2.
5. 6410/A/3   Szarvas u. 65. 1/3.
6. 6410/A/4   Szarvas u. 65. 1/4.
7. 6410/A/5   Szarvas u. 65. 1/5.
8. 6410/A/6   Szarvas u. 65. 1/6.
9. 6410/A/7   Szarvas u. 65. 1/7.

10. 6410/A/8   Szarvas u. 65. 1/8.
11. 6410/A/9   Szarvas u. 65. 2/9.
12. 6410/A/10   Szarvas u. 65. 2/10.
13. 6410/A/11   Szarvas u. 65. 2/11.
14. 6410/A/12   Szarvas u. 65. 2/12.
15. 6410/A/13   Szarvas u. 65. 2/13.
16. 6410/A/14   Szarvas u. 65. 2/14.
17. 6410/A/15   Szarvas u. 65. 2/15.
18. 6410/A/16   Szarvas u. 65. 2/16.
19. 6410/A/17   Szarvas u. 65. 3/17.
20. 6410/A/18   Szarvas u. 65. 3/18.
21. 6410/A/19   Szarvas u. 65. 3/19.
22. 6410/A/20   Szarvas u. 65. 3/20.
23. 6410/A/21   Szarvas u. 65. 3/21.
24. 6410/A/22   Szarvas u. 65. 3/22.
25. 6410/A/23   Szarvas u. 65. fszt. G/1.
26. 6410/A/24   Szarvas u. 65. fszt. G/2.
27. 6410/A/25   Szarvas u. 65. fszt. G/3.
28. 6410/A/26   Szarvas u. 65. fszt. G/4.
29. 6410/A/27   Szarvas u. 65. fszt. G/5.
30. 6410/A/28   Szarvas u. 65. fszt. G/6.
31. 6410/A/29   Szarvas u. 65. fszt. G/7.
32. 6410/A/30   Szarvas u. 65. fszt. G/8.
33. 6410/A/31   Szarvas u. 65. fszt. G/9.
34. 6410/A/32   Szarvas u. 65. fszt. G/10.
35. 6410/A/33   Szarvas u. 65. fszt. G/11.
36. 6410/A/34   Szarvas u. 65. fszt. G/12.
37. 6410/A/35   Szarvas u. 65. fszt. G/13.
38. 6410/A/36   Szarvas u. 65. fszt. G/14.

Nyíregyháza, Tompa Mihály u. 23.
Ssz. hrsz. cím

1. 5231   Tompa Mihály u. 23.
2. 5231/A   Tompa Mihály u. 23.
3. 5231/A/1   Tompa Mihály u. 23. fszt./1.
4. 5231/A/2   Tompa Mihály u. 23. 1/2.
5. 5231/A/3   Tompa Mihály u. 23. 1/3.
6. 5231/A/4   Tompa Mihály u. 23. 1/4.
7. 5231/A/5   Tompa Mihály u. 23. 2/5.
8. 5231/A/6   Tompa Mihály u. 23. 2/6.
9. 5231/A/7   Tompa Mihály u. 23. 2/7.

10. 5231/A/8   Tompa Mihály u. 23. 2/8.

Nyíregyháza, Tóth Árpád u. 5/A-5/B
Ssz. hrsz. cím

1. 3467   Tóth Árpád u. 5/A-5/B
2. 3467/A   Tóth Árpád u. 5/A-5/B
3. 3467/A/1   Tóth Árpád u. 5/A fszt./1.
4. 3467/A/2   Tóth Árpád u. 5/B fszt./1.
5. 3467/A/3   Tóth Árpád u. 5/A 1/1.
6. 3467/A/4   Tóth Árpád u. 5/B 1/1.

Nyíregyháza, Törzs u. 58-60.
Ssz. hrsz. cím

1. 22201/35   Törzs u. 58-60.
2. 22201/35/A   Törzs u. 58-60.
3. 22201/35/A/1   Törzs u. 60. fszt./1.
4. 22201/35/A/2   Törzs u. 60. fszt./2.
5. 22201/35/A/3   Törzs u. 60. fszt./3.
6. 22201/35/A/4   Törzs u. 60. 1/4.
7. 22201/35/A/5   Törzs u. 60. 1/5.
8. 22201/35/A/6   Törzs u. 60. 1/6.
9. 22201/35/A/7   Törzs u. 60. 2/7.

10. 22201/35/A/8   Törzs u. 60. 2/8.
11. 22201/35/A/9   Törzs u. 60. 2/9.
12. 22201/35/A/ 10   Törzs u. 60. 3/10.
13. 22201/35/A/ 11   Törzs u. 60. 3/11.
14. 22201/35/A/ 12   Törzs u. 60. 3/12.
15. 22201/35/A/ 13   Törzs u. 60. 4/13.
16. 22201/35/A/ 14   Törzs u. 60. 4/14.
17. 22201/35/A/ 15   Törzs u. 60. 4/15.
18. 22201/35/A/ 16   Törzs u. 58. fszt./1.
19. 22201/35/A/ 17   Törzs u. 58. fszt./2.
20. 22201/35/A/ 18   Törzs u. 58. fszt./3.
21. 22201/35/A/ 19   Törzs u. 58. 1/4.
22. 22201/35/A/ 20   Törzs u. 58. 1/5.
23. 22201/35/A/ 21   Törzs u. 58. 1/6.
24. 22201/35/A/ 22   Törzs u. 58. 2/7.
25. 22201/35/A/ 23   Törzs u. 58. 2/8.
26. 22201/35/A/ 24   Törzs u. 58. 2/9.
27. 22201/35/A/ 25   Törzs u. 58. 3/10.
28. 22201/35/A/ 26   Törzs u. 58. 3/11.
29. 22201/35/A/ 27   Törzs u. 58. 3/12.
30. 22201/35/A/ 28   Törzs u. 58. 4/13.
31. 22201/35/A/ 29   Törzs u. 58. 4/14.
32. 22201/35/A/ 30   Törzs u. 58. 4/15.

Nyíregyháza, Törzs u. 70-72.
Ssz. hrsz. cím

1. 22201/32   Törzs u. 70-72.
2. 22201/32/A   Törzs u. 70-72.
3. 22201/32/A/1   Törzs u. 72. fszt./1.
4. 22201/32/A/2   Törzs u. 72. fszt./2.
5. 22201/32/A/3   Törzs u. 72. fszt./3.
6. 22201/32/A/4   Törzs u. 72. 1/4.
7. 22201/32/A/5   Törzs u. 72. 1/5.
8. 22201/32/A/6   Törzs u. 72. 1/6.
9. 22201/32/A/7   Törzs u. 72. 2/7.

10. 22201/32/A/8   Törzs u. 72. 2/8.
11. 22201/32/A/9   Törzs u. 72. 2/9.
12. 22201/32/A10   Törzs u. 72. 3/10.
13. 22201/32/A11   Törzs u. 72. 3/11.
14. 22201/32/A12   Törzs u. 72. 3/12.
15. 22201/32/A13   Törzs u. 72. 4/13.
16. 22201/32/A14   Törzs u. 72. 4/14.
17. 22201/32/A/15   Törzs u. 72. 4/15.
18. 22201/32/A/16   Törzs u. 70. fszt./1.
19. 22201/32/A/17   Törzs u. 70. fszt./2.
20. 22201/32/A/18   Törzs u. 70. fszt./3.
21. 22201/32/A/19   Törzs u. 70. 1/4.
22. 22201/32/A/20   Törzs u. 70. 1/5.
23. 22201/32/A/21   Törzs u. 70. 1/6.
24. 22201/32/A/22   Törzs u. 70. 2/7.
25. 22201/32/A/23   Törzs u. 70. 2/8.
26. 22201/32/A/24   Törzs u. 70. 2/9.
27. 22201/32/A/25   Törzs u. 70. 3/10.
28. 22201/32/A/26   Törzs u. 70. 3/11.
29. 22201/32/A/27   Törzs u. 70. 3/12.
30. 22201/32/A/28   Törzs u. 70. 4/13.
31. 22201/32/A/29   Törzs u. 70. 4/14.
32. 22201/32/A/30   Törzs u. 70. 4/15.

Nyíregyháza, Törzs u. 74.
Ssz. hrsz. cím

1. 22201/40   Törzs u. 74.
2. 22201/40/A   Törzs u. 74.
3. 22201/40/A/1   Törzs u. 74. fszt./1.
4. 22201/40/A/2   Törzs u. 74. fszt./2.
5. 22201/40/A/3   Törzs u. 74. 1/3.
6. 22201/40/A/4   Törzs u. 74. 1/4.
7. 22201/40/A/5   Törzs u. 74. 2/5.

8. 22201/40/A/6   Törzs u. 74. 2/6.
9. 22201/40/A/7   Törzs u. 74. 3/7.

10. 22201/40/A/8   Törzs u. 74. 3/8.
11. 22201/40/A/9   Törzs u. 74. 4/9.
12. 22201/40/A/10   Törzs u. 74. 4/10.

Nyíregyháza, Törzs u. 104-106.
Ssz. hrsz. cím

1. 22201/43   Törzs u. 104-106.
2. 22201/43/A   Törzs u. 104-106.
3. 22201/43/A/1   Törzs u. 106. fszt./1.
4. 22201/43/A/2   Törzs u. 106. fszt./2.
5. 22201/43/A/3   Törzs u. 106. fszt./3.
6. 22201/43/A/4   Törzs u. 106. 1/4.
7. 22201/43/A/5   Törzs u. 106. 1/5.
8. 22201/43/A/6   Törzs u. 106. 1/6.
9. 22201/43/A/7   Törzs u. 106. 2/7.

10. 22201/43/A/8   Törzs u. 106. 2/8.
11. 22201/43/A/9   Törzs u. 106. 2/9.
12. 22201/43/A/10   Törzs u. 106. 3/10.
13. 22201/43/A/11   Törzs u. 106. 3/11.
14. 22201/43/A/12   Törzs u. 106. 3/12.
15. 22201/43/A/13   Törzs u. 106. 4/13.
16. 22201/43/A/14   Törzs u. 106. 4/14.
17. 22201/43/A/15   Törzs u. 106. 4/15.
18. 22201/43/A/16   Törzs u. 104. fszt./1.
19. 22201/43/A/17   Törzs u. 104. fszt./2.
20. 22201/43/A/18   Törzs u. 104. fszt./3.
21. 22201/43/A/19   Törzs u. 104. 1/4.
22. 22201/43/A/20   Törzs u. 104. 1/5.
23. 22201/43/A/21   Törzs u. 104. 1/6.
24. 22201/43/A/22   Törzs u. 104. 2/7.
25. 22201/43/A/23   Törzs u. 104. 2/8.
26. 22201/43/A/24   Törzs u. 104. 2/9.
27. 22201/43/A/25   Törzs u. 104. 3/10.
28. 22201/43/A/26   Törzs u. 104. 3/11.
29. 22201/43/A/27   Törzs u. 104. 3/12.
30. 22201/43/A/28   Törzs u. 104. 4/13.
31. 22201/43/A/29   Törzs u. 104. 4/14.
32. 22201/43/A/30   Törzs u. 104. 4/15.

Nyíregyháza, Vasgyár u. 2/C
Ssz. hrsz. cím

1. 5833/5   Vasgyár u. 2/C
2. 5833/5/A   Vasgyár u. 2/C
3. 5833/5/A/1   Vasgyár u. 2/C  1/1.
4. 5833/5/A/2   Vasgyár u. 2/C  1/2.
5. 5833/5/A/3   Vasgyár u. 2/C  2/3.
6. 5833/5/A/4   Vasgyár u. 2/C  2/4.
7. 5833/5/A/5   Vasgyár u. 2/C  3/5.
8. 5833/5/A/6   Vasgyár u. 2/C  3/6.
9. 5833/5/A/7   Vasgyár u. 2/C  4/7.

10. 5833/5/A/8   Vasgyár u. 2/C  4/8.

Nyíregyháza, Vasgyár u. 2/D-2/E
Ssz. hrsz. cím

1. 5833/6   Vasgyár u. 2/D-2/E
2. 5833/6/A   Vasgyár u. 2/D-2/E
3. 5833/6/A/1   Vasgyár u. 2/D  1/1.
4. 5833/6/A/2   Vasgyár u. 2/D  1/2.
5. 5833/6/A/3   Vasgyár u. 2/D  2/3.
6. 5833/6/A/4   Vasgyár u. 2/D  2/4.
7. 5833/6/A/5   Vasgyár u. 2/D  3/5.
8. 5833/6/A/6   Vasgyár u. 2/D  3/6.
9. 5833/6/A/7   Vasgyár u. 2/E  4/7.

10. 5833/6/A/8   Vasgyár u. 2/D  4/8.
11. 5833/6/A/9   Vasgyár u. 2/E  1/1.
12. 5833/6/A/10   Vasgyár u. 2/E  1/2.
13. 5833/6/A/11   Vasgyár u. 2/E  2/3.
14. 5833/6/A/12   Vasgyár u. 2/E  2/4.
15. 5833/6/A/13   Vasgyár u. 2/E  3/5.
16. 5833/6/A/14   Vasgyár u. 2/E  3/6.
17. 5833/6/A/15   Vasgyár u. 2/D  4/7.
18. 5833/6/A/16   Vasgyár u. 2/E  4/8.

Nyíregyháza, Váci Mihály u. 72-74.
Ssz. hrsz. cím

1. 3964/2   Váci Mihály u. 72-74.
2. 3964/2/A   Váci Mihály u. 72-74.
3. 3964/2/A/1   Váci Mihály u. 72. fszt. Ü/1.
4. 3964/2/A/2   Váci Mihály u. 72. fszt. Ü/2.
5. 3964/2/A/3   Váci Mihály u. 74. fszt. Ü/1.
6. 3964/2/A/4   Váci Mihály u. 74. fszt. Ü/2.
7. 3964/2/A/5   Váci Mihály u. 72. fszt. G/1.
8. 3964/2/A/6   Váci Mihály u. 72. fszt. G/2.
9. 3964/2/A/7   Váci Mihály u. 72. fszt. Ü/3.

10. 3964/2/A/8   Váci Mihály u. 72. fszt. G/3.
11. 3964/2/A/9   Váci Mihály u. 72. fszt. G/4.
12. 3964/2/A/10   Váci Mihály u. 74. fszt. G/1.
13. 3964/2/A/11   Váci Mihály u. 74. fszt. G/2.
14. 3964/2/A/12   Váci Mihály u. 74. fszt. G/3.
15. 3964/2/A/13   Váci Mihály u. 74. fszt. G/4.
16. 3964/2/A/14   Váci Mihály u. 74. fszt. G/5.
17. 3964/2/A/15   Váci Mihály u. 72. 1/1.
18. 3964/2/A/16   Váci Mihály u. 72. 1/2.
19. 3964/2/A/17   Váci Mihály u. 74. 1/2.
20. 3964/2/A/18   Váci Mihály u. 74. 1/1.
21. 3964/2/A/19   Váci Mihály u. 72. 2/5.
22. 3964/2/A/20   Váci Mihály u. 72. 2/4.
23. 3964/2/A/21   Váci Mihály u. 72. 2/3.
24. 3964/2/A/22   Váci Mihály u. 74. 2/4.

25. 3964/2/A/23   Váci Mihály u. 74. 2/3.
26. 3964/2/A/24   Váci Mihály u. 72. 3/7.
27. 3964/2/A/25   Váci Mihály u. 72. 3/6.
28. 3964/2/A/26   Váci Mihály u. 74. 3/6.
29. 3964/2/A/27   Váci Mihály u. 74. 3/5.
30. 3964/2/A/28   Váci Mihály u. 72. 4/9.
31. 3964/2/A/29   Váci Mihály u. 72. 4/8.
32. 3964/2/A/30   Váci Mihály u. 74. 4/9.
33. 3964/2/A/31   Váci Mihály u. 74. 4/8.
34. 3964/2/A/32  Váci Mihály u. 74. 4/7.

Nyíregyháza, Víz u. 7.
Ssz. hrsz. cím

1. 5397   Víz u. 7.
2. 5397/A   Víz u. 7.
3. 5397/A/1   Víz u. 7. A. lh. fszt./1.
4. 5397/A/2   Víz u. 7. A. lh. fszt./2.
5. 5397/A/3   Víz u. 7. A. lh. fszt./3.
6. 5397/A/4   Víz u. 7. A. lh. fszt./4.
7. 5397/A/5   Víz u. 7. B. lh. fszt./1.
8. 5397/A/6   Víz u. 7. B. lh. fszt./2.
9. 5397/A/7   Víz u. 7. B. lh. fszt./3.

10. 5397/A/8   Víz u. 7. B. lh. fszt./4.
11. 5397/A/9   Víz u. 7. B. lh. fszt./5.
12. 5397/A/10   Víz u. 7. B. lh. fszt./6.
13. 5397/A/11   Víz u. 7. C. lh. fszt./1.
14. 5397/A/12   Víz u. 7. C. lh. fszt./2.
15. 5397/A/13   Víz u. 7. C. lh. fszt./3.
16. 5397/A/14   Víz u. 7. C. lh. fszt./4.
17. 5397/A/15   Víz u. 7. A. lh. 1/5.
18. 5397/A/16   Víz u. 7. A. lh. 1/6.
19. 5397/A/17   Víz u. 7. A. lh. 1/7.
20. 5397/A/18   Víz u. 7. A. lh. 1/8.
21. 5397/A/19   Víz u. 7. A. lh. 1/9.
22. 5397/A/20   Víz u. 7. B. lh. 1/7.
23. 5397/A/21   Víz u. 7. B. lh. 1/8.
24. 5397/A/22   Víz u. 7. B. lh. 1/9.
25. 5397/A/23   Víz u. 7. B. lh. 1/10.
26. 5397/A/24   Víz u. 7. B. lh. 1/11.
27. 5397/A/25   Víz u. 7. C. lh. 1/5.
28. 5397/A/26   Víz u. 7. C. lh. 1/6.
29. 5397/A/27   Víz u. 7. C. lh. 1/7.
30. 5397/A/28   Víz u. 7. C. lh. 1/8.
31. 5397/A/29   Víz u. 7. C. lh. 1/9.
32. 5397/A/30   Víz u. 7. A. lh. 2/10.
33. 5397/A/31   Víz u. 7. A. lh. 2/11.
34. 5397/A/32   Víz u. 7. A. lh. 2/12.
35. 5397/A/33   Víz u. 7. A. lh. 2/13.
36. 5397/A/34   Víz u. 7. A. lh. 2/14.
37. 5397/A/35   Víz u. 7. B. lh. 2/12.
38. 5397/A/36   Víz u. 7. B. lh. 2/13.
39. 5397/A/37   Víz u. 7. B. lh. 2/14.
40. 5397/A/38   Víz u. 7. B. lh. 2/15.
41. 5397/A/39   Víz u. 7. B. lh. 2/16.
42. 5397/A/40   Víz u. 7. B. lh. 2/17.
43. 5397/A/41   Víz u. 7. C. lh. 2/10.
44. 5397/A/42   Víz u. 7. C. lh. 2/11.
45. 5397/A/43   Víz u. 7. C. lh. 2/12.
46. 5397/A/44   Víz u. 7. C. lh. 2/13.
47. 5397/A/45   Víz u. 7. C. lh. 2/14.
48. 5397/A/46   Víz u. 7. C. lh. 2/15.
49. 5397/A/47   Víz u. 7. C. lh. tt./16.
50. 5397/A/48   Víz u. 7. C. lh. tt./17.
51. 5397/A/49   Víz u. 7. C. lh. tt./18.
52. 5397/A/50   Víz u. 7. C. lh. tt./19.
53. 5397/A/51   Víz u. 7. alagsor 1. 1/G
54. 5397/A/52   Víz u. 7. alagsor 1. 2/G
55. 5397/A/53   Víz u. 7. alagsor 1. 3/G
56. 5397/A/54   Víz u. 7. alagsor 1. 4/G
57. 5397/A/55   Víz u. 7. alagsor 1. 5/G
58. 5397/A/56   Víz u. 7. alagsor 1. 6/G
59. 5397/A/57   Víz u. 7. alagsor 1. 7/G
60. 5397/A/58   Víz u. 7. alagsor 1. 8/G
61. 5397/A/59   Víz u. 7. alagsor 1. 9/G
62. 5397/A/60   Víz u. 7. alagsor 1. 10/G
63. 5397/A/61   Víz u. 7. alagsor 1. 11/G
64. 5397/A/62   Víz u. 7. alagsor 1. 12/G
65. 5397/A/63   Víz u. 7. alagsor 1. 13/G
66. 5397/A/64   Víz u. 7. alagsor 1. 14/G
67. 5397/A/65   Víz u. 7. alagsor 1. 15/G
68. 5397/A/66   Víz u. 7. alagsor 1. 16/G
69. 5397/A/67   Víz u. 7. alagsor 1. 17/G
70. 5397/A/68   Víz u. 7. alagsor 1. 18/G
71. 5397/A/69   Víz u. 7. alagsor 1. 19/G
72. 5397/A/70   Víz u. 7. alagsor 1. 20/G
73. 5397/A/71   Víz u. 7. alagsor 1. 21/G
74. 5397/A/72   Víz u. 7. alagsor 1. 22/G
75. 5397/A/73   Víz u. 7. alagsor 1. 23/G
76. 5397/A/74   Víz u. 7. alagsor 1. 24/G
77. 5397/A/75   Víz u. 7. alagsor 1. 25/G
78. 5397/A/76   Víz u. 7. alagsor 1. 26/G
79. 5397/A/77   Víz u. 7. alagsor 1. 27/G
80. 5397/A/78   Víz u. 7. alagsor 1. 28/G
81. 5397/A/79   Víz u. 7. alagsor 1. 29/G
82. 5397/A/80   Víz u. 7. alagsor 1. 30/G
83. 5397/A/81   Víz u. 7. alagsor 1. 31/G
84. 5397/A/82   Víz u. 7. alagsor 1. 32/G
85. 5397/A/83   Víz u. 7. alagsor 1. 33/G
86. 5397/A/84   Víz u. 7. alagsor 1. 34/G
87. 5397/A/85   Víz u. 7.
88. 5397/A/86   Víz u. 7.

Nyíregyháza, Ószõlõ u. 101.
Ssz. hrsz. cím

1.  2263/76   Ószõlõ u. 101.
2.  2263/76/A   Ószõlõ u. 101.
3.  2263/76/A/1   Ószõlõ u. 101. fszt./1A
4.  2263/76/A/2   Ószõlõ u. 101. fszt./1.
5.  2263/76/A/3   Ószõlõ u. 101. fszt./2.
6.  2263/76/A/4   Ószõlõ u. 101. fszt./3.
7.  2263/76/A/5   Ószõlõ u. 101. 1/4.
8.  2263/76/A/6   Ószõlõ u. 101. 1/5.
9.  2263/76/A/7   Ószõlõ u. 101. 1/6.

10.  2263/76/A/8   Ószõlõ u. 101. 1/7.
11.  2263/76/A/9   Ószõlõ u. 101. 1/8.
12.  2263/76/A/10   Ószõlõ u. 101. 1/9.
13.  2263/76/A/11   Ószõlõ u. 101. 2/10.
14.  2263/76/A/12   Ószõlõ u. 101. 2/11.
15.  2263/76/A/13   Ószõlõ u. 101. 2/12.
16.  2263/76/A/14   Ószõlõ u. 101. 2/13.
17.  2263/76/A/15   Ószõlõ u. 101. 2/14.
18.  2263/76/A/16   Ószõlõ u. 101. 2/15.
19.  2263/76/A/17   Ószõlõ u. 101. 3/16.
20.  2263/76/A/18   Ószõlõ u. 101. 3/17.
21.  2263/76/A/19   Ószõlõ u. 101. 3/18.
22.  2263/76/A/20   Ószõlõ u. 101. 3/19.
23.  2263/76/A/21   Ószõlõ u. 101. 3/20.
24.  2263/76/A/22   Ószõlõ u. 101. 3/21.
25.  2263/76/A/23   Ószõlõ u. 101. 4/22.
26.  2263/76/A/24   Ószõlõ u. 101. 4/23.
27.  2263/76/A/25   Ószõlõ u. 101. 4/24.
28.  2263/76/A/26   Ószõlõ u. 101. 4/25.
29.  2263/76/A/27   Ószõlõ u. 101. 4/26.
30.  2263/76/A/28   Ószõlõ u. 101. 4/27.
31.  2263/76/A/29   Ószõlõ u. 101. 5/28.
32.  2263/76/A/30   Ószõlõ u. 101. 5/29.
33.  2263/76/A/31   Ószõlõ u. 101. 5/30.
34.  2263/76/A/32   Ószõlõ u. 101. 5/31.
35.  2263/76/A/33   Ószõlõ u. 101. 5/32.
36.  2263/76/A/34   Ószõlõ u. 101. 5/33.
37.  2263/76/A/35   Ószõlõ u. 101. 6/34.
38.  2263/76/A/36   Ószõlõ u. 101. 6/35.
39.  2263/76/A/37   Ószõlõ u. 101. 6/36.
40.  2263/76/A/38   Ószõlõ u. 101. 6/37.
41.  2263/76/A/39   Ószõlõ u. 101. 6/38.
42.  2263/76/A/40   Ószõlõ u. 101. 6/39.
43.  2263/76/A/41   Ószõlõ u. 101. 7/40.
44.  2263/76/A/42   Ószõlõ u. 101. 7/41.
45.  2263/76/A/43   Ószõlõ u. 101. 7/42.
46.  2263/76/A/44   Ószõlõ u. 101. 7/43.
47.  2263/76/A/45   Ószõlõ u. 101. 7/44.
48.  2263/76/A/46   Ószõlõ u. 101. 7/45.
49.  2263/76/A/47   Ószõlõ u. 101. 8/46.
50.  2263/76/A/48   Ószõlõ u. 101. 8/47.
51.  2263/76/A/49   Ószõlõ u. 101. 8/48.
52.  2263/76/A/50   Ószõlõ u. 101. 8/49.
53.  2263/76/A/51   Ószõlõ u. 101. 8/50.
54.  2263/76/A/52   Ószõlõ u. 101. 8/51.
55.  2263/76/A/53   Ószõlõ u. 101. 9/52.
56.  2263/76/A/54   Ószõlõ u. 101. 9/53.
57.  2263/76/A/55   Ószõlõ u. 101. 9/54.
58.  2263/76/A/56   Ószõlõ u. 101. 9/55.
59.  2263/76/A/57   Ószõlõ u. 101. 9/56.
60.  2263/76/A/58   Ószõlõ u. 101. 9/57.
61.  2263/76/A/59   Ószõlõ u. 101. 10/58.
62.  2263/76/A/60   Ószõlõ u. 101. 10/59.
63.  2263/76/A/61   Ószõlõ u. 101. 10/60.
64.  2263/76/A/62   Ószõlõ u. 101. 10/61.
65.  2263/76/A/63   Ószõlõ u. 101. 10/62.
66.  2263/76/A/64   Ószõlõ u. 101. 10/63.

Nyíregyháza, Sarkantyú u. 1.
Ssz. hrsz. cím

1. 1660/21   Sarkantyú u. 1.
2. 1660/21/A   Sarkantyú u. 1.
3. 1660/21/A/1   Sarkantyú u. 1. fszt./1.
4. 1660/21/A/2   Sarkantyú u. 1. fszt./2
5. 1660/21/A/3   Sarkantyú u. 1. 1/3.
6. 1660/21/A/4   Sarkantyú u. 1. 1/4.
7. 1660/21/A/5   Sarkantyú u. 1. 1/5.
8. 1660/21/A/6   Sarkantyú u. 1. 2/6.
9. 1660/21/A/7   Sarkantyú u. 1. 2/7.

10. 1660/21/A/8   Sarkantyú u. 1. 2/8.
11. 1660/21/A/9   Sarkantyú u. 1. 3/9.
12. 1660/21/A/10   Sarkantyú u. 1. 3/10.
13. 1660/21/A/11   Sarkantyú u. 1. 3/11.
14. 1660/21/A/12   Sarkantyú u. 1. 4/12.
15. 1660/21/A/13   Sarkantyú u. 1. 4/13.
16. 1660/21/A/14   Sarkantyú u. 1. 4/14.

Nyíregyháza, Sarkantyú u. 3.
Ssz. hrsz. cím

1. 1660/22   Sarkantyú u. 3.
2. 1660/22/A   Sarkantyú u. 3.
3. 1660/22/A/1   Sarkantyú u. 3. fszt./1.
4. 1660/22/A/2   Sarkantyú u. 3. fszt./2
5. 1660/22/A/3   Sarkantyú u. 3. 1/3.
6. 1660/22/A/4   Sarkantyú u. 3. 1/4.
7. 1660/22/A/5   Sarkantyú u. 3. 1/5.
8. 1660/22/A/6   Sarkantyú u. 3. 2/6.
9. 1660/22/A/7   Sarkantyú u. 3. 2/7.

10. 1660/22/A/8   Sarkantyú u. 3. 2/8.
11. 1660/22/A/9   Sarkantyú u. 3. 3/9.
12. 1660/22/A/10   Sarkantyú u. 3. 3/10.



HIRDETÉS

2018. NOVEMBER 9. 9

Megyei Jogú Város Önkormányzata

Értesítés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

felhívja a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezõ

a) hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallga-
tók, valamint

b) azon hátrányos szociális helyzetû fiatalok, akik a
2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt
álló középiskolások, vagy felsõfokú végzettséggel
nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek figyelmét

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat határidõ-hosszabbítására!

A pályázat benyújtásának módosított határideje:
2018. november 13.

A pályázati felhívás letölthetõ a www.nyiregy-
haza.hu és a varoshaza.nyiregyhaza.hu webolda-
lakról.

További információ a 42/524-524/107-es telefon-
számon, valamint az Ügyfélszolgálati Centrum 24-es
ablakánál – ügyfélfogadási idõben – kérhetõ.
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KELLEMES KÖRNYEZET: MEGÚJULT A FIÓKKÖNYVTÁR

Krúdy eszpresszóját, Móricz tejszínes feketéjét, Heming-
way reggeli kávéját vagy akár Lackfi János Tocsogóját is.

A projekt következõ fázisában, 2019 elsõ felében kö-
zel 2 millió forint összegben érkezõ informatikai eszkö-
zökkel válik teljessé a fiókkönyvtár megújulása, amikor
olvasói internetsarok, mesetablet, informatikai képzése-
ket, oktatást támogató eszközök is várják majd az olva-
sókat.

Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Megyei és Vá-

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közel
120 millió forintot nyert tanulást segítõ infrastrukturális
fejlesztésre, melybõl több mint 17 millió forintot fordí-
tottak a Vécsey utcai Fiókkönyvtár felújítására, önerõvel
együtt, Nyíregyháza Megyei Jogú Város jóvoltából.

A beruházás során kialakítottak egy nagyobb oktatási
teret, akadálymentes bejáratot, olvasói mosdó épült, klí-
maberendezéssel gazdagodott az épület, átalakították és
bõvítették az elektromos hálózatot, kicserélték a nyílás-
zárókat, valamint 6,5 millió forint értékben a teljes bútor-
zat is megújult. Sõt! Október 30-ától megkóstolhatják

NOVEMBERI PROGRAMOK
Matricagyûjtõ program november 5-étõl
Az Elolvasok 50 könyvet még az ovi elõtt! a 3 év alatti, míg az Elolvasok 100 könyvet még a suli elõtt! program az
óvodás korosztálynak szól. A kikölcsönzött gyermekkönyvekért a kis olvasók matricát kapnak, melyet a könyvtá-
rostól kapott matricagyûjtõbe kell beragasztani. Az elsõ 50 teljes matricagyûjtõt leadó kis olvasó garantált LEGO
DUPLO játékot kap, a többiek között pedig további 3 nagyobb LEGO csomagot sorsolnak ki a nyíregyházi LEGO
gyár jóvoltából. A díjátadás az Országos Könyvtári Napok keretében, 2019 októberében a Vécsey utcai Fiók-
könyvtárban lesz.
Márton-napi szöszmötölõ november 9., péntek 16.00–17.00
Tündér ujjak kézmûves klub november 16., péntek 16.00–17.00
Társasjáték klub november 23., péntek 16.00–17.30
Adventi szöszmötölõ november 30., péntek 16.00–17.00

21. SZÁZADI KÖRNYEZET
– Az olvasásnak a szeretetét csak egy olyan kör-

nyezetben lehet megmutatni, vagy megszerettetni az
emberekkel, amely 21. századi. A környezetnek leg-
alább olyan kellemesnek kell lennie, mint a könyvek,
amelyet el szeretnénk olvasni. Fontos, hogy olyan tér-
be érkezzenek a könyv- vagy könyvtárbarátok, amely
nem egy elhasznált, régi épület, hanem egy friss, mo-
dern hely. Pont egy ilyen lett a Vécsey utcai Fiókkönyv-
tár is – hangsúlyozta dr. Ulrich Attila alpolgármester.

rosi Könyvtár igazgatója elmondta, már nagyon várták,
hogy megnyithassák az új könyvtárat. – Fiókkönyvtáraink
közül ez a legforgalmasabb és legnépszerûbb könyvtárunk,
majdnem 1000 beiratkozott olvasója van. A fejlesztéstõl
azt is várjuk, hogy a beiratkozók létszáma és a könyvtár
látogatószáma a duplájára nõjön. Az újítás egy tanulást se-
gítõ infrastrukturális fejlesztés, s mindenképpen azt az üze-
netet célozza meg, hogy a tanulás nem ér véget, élethosszig
tart és ebben a könyvtáraknak hatalmas szerepe van.

A VÉCSEY UTCAI INTÉZMÉNYBEN HEMINGWAY REGGELI KÁVÉJÁT IS ELKORTYOLHATJUK

Dr. Ulrich Attila is tesztelte a gyerekekkel a modernizált helyszínt Korszerû, kellemes tér lett, melyhez az informatikai eszközök még érkeznek
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A LEGSIKERESEBB VÁROSOK KÖZÖTT VAN NYÍREGYHÁZA
ÚJRA DÍJAT KAPTUNK, MEGFELELTÜNK A KRITÉRIUMOKNAK

Nyíregyháza és Pécs érte el a legjobb eredményt a
Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj és az azt követõ FIABCI
World Prix d’Excellence pályázaton a megyei jogú váro-
sok közül. Az elismerést Jászai Menyhért alpolgármester
múlt héten kedden este vette át a Marriott Hotel bálter-
mében, Budapesten.

A FIABCI Magyar Tagozata 1997-ben rendezte meg elõ-
ször a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot, az-
zal a céllal, hogy elismerje a magyarországi ingatlanfej-
lesztõk kiváló teljesítményét, megismertesse a hazai szak-
mai és a szélesebb közönséggel a létrehozott fejlesztése-
ket és nem utolsósorban, hogy elõsegítse a FIABCI World
Prix d’Excellence nemzetközi ingatlanfejlesztési pályáza-
ton való részvételt. Az elmúlt 20 év alatt több mint 400
alkotás mutatkozott be a Magyar Ingatlanfejlesztési Pá-
lyázaton és a legjobbak nagy sikerrel szerepeltek a hazai
eseményt követõ nemzetközi pályázaton. A két évtized
alatt az egyik legsikeresebben szereplõ megyei jogú város
Nyíregyháza volt.

DÍJAK SORÁT NYERTÜK

– Idén a 20. alkalommal hirdettük meg a Magyar Ingat-
lanfejlesztési Nívódíj Pályázatot és ezt az alkalmat mi
megragadtuk arra, hogy visszatekintsünk, mi történt az el-
múlt 20 évben a magyar pályázatokon és a nyertesek ho-
gyan szerepeltek a nemzetközi pályázatokon. Ennek az
ismertetésnek a keretében megnéztük, hogy az elmúlt 20
évben mely városok és mely fejlesztõk voltak a legsikere-
sebbek, és ezek között van Nyíregyháza is. A hazai pá-
lyázaton is több díjat nyert és a nemzetközi pályázaton is
volt több díjazott projektje – hangsúlyozta Gönczy Lász-
ló, a FIABCI Hungary elnöke.

SIKER A NEMZETKÖZI PÁLYÁZATON IS

Nyíregyháza az utóbbi húsz évben 1-1 második és har-
madik, valamint 3 különdíjat nyert el a Magyar Ingatlan-

fejlesztési Nívódíj Pályázaton. Díjazták többek között a
Nyíregyházi Fõiskolát, a Nyíregyházi Állatpark Zöld Pira-
misát, a belvárosi sétálótereket, valamint a Rotary integ-
rált játszóteret is. Ezek közül a nemzetközi pályázaton a
Nyíregyházi Fõiskola elsõ, a Zöld Piramis pedig második
helyezést ért el. A pályázatok elbírálásának fõbb szem-
pontjai az építészeti értékek mellett a projekt megvalósí-
tásának mûszaki megoldásai, a kivitelezés minõsége, a
beruházás gazdaságossága és eredményessége, a környe-
zettudatosság volt, valamint az, hogy az adott létesítmény
hogyan járul hozzá a környezetében lakók életkörülmé-
nyeinek javításához. Nyíregyháza projektjei mindegyik kri-
tériumnak tökéletesen megfeleltek.

AZ ELMÚLT ÉVEK MUNKÁJÁT DÍJAZTÁK

– Azt gondolom, hogy valóban az elmúlt évek munká-
ját díjazták. Nagyon sok beruházás van, amit megemlít-
hetnénk. Elég, hogy ha a fürdõfejlesztésre, az állatparkra
gondolunk, de megszépülnek Nyíregyháza terei is. Régi
épületeket újítunk fel, vagy mi, vagy civilek, akik hasz-
nálják. Az integrált játszóteret mondhatnám, de hát a Bes-
senyei és a Benczúr tér az új gyöngyszemei Nyíregyházá-
nak. Egyszerûen egy tût nem lehet leejteni, annyira szere-
tik a városlakók. Azt gondolom, hogy nem szabad kira-
gadni egy-egy fejlesztést vagy beruházást, itt Nyíregyhá-
za elmúlt éveinek munkáját és eredményeit is értékelték –
tette hozzá Jászai Menyhért alpolgármester.

A jubileumi rendezvényen a hazaiak mellett 25 or-
szágból több mint 50 külföldi szakember vett részt. A
FIABCI World Prix d’Excellence pályázat eredmény-
hirdetését jövõre Moszkvában tartják majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)Jászai Menyhért alpolgármester a díjjal
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GULÁCSI TAMÁS MEGKAPTA AZ OSCART
Legalábbis a címadó Oscar szerepét abban az elõadás-

ban, amelyiknek a próbáit nemrég kezdték meg a Móricz
Zsigmond Színházban Simon Kornél rendezésében.

A Krúdy Kamarában színre vitt opus története sokak
számára ismerõs lehet, hiszen Funes, illetve Stallone fõ-
szereplésével több filmet is készítettek Claude Magnier
vígjátékából.

– Én nem láttam az Oscar címû filmet, viszont az olva-
sópróba nagyon jó hangulatban telt – válaszolta kérdé-
semre Tamás. – Elmondhatom magamról, hogy megkap-
tam az Oscart. A színészként is jól ismert Simon Kornéllal
még nem dolgoztam együtt, de várom a közös munkát.
Vidám, humoros, pörgõs elõadást láthat majd a nyíregy-
házi közönség. Az évadom a Meseautóval indult, ami ezer-
rel dübörög; hála Istennek nagyon nagy sikere van. Ebben
Szûcs János bankigazgató vagyok. Nemrég mutattuk be a
Krúdy Kamarában a Macbethet. Bátran merem mondani:
nagyon jó elõadás lett! Izgalmas, energikus, fiatalos pro-
dukció. Shakespeare-t mindig öröm játszani, és sokszor
kihívást jelent jól átadni az úgymond „nehezebb” szöve-
geit. Horváth Illés egy nagyon ígéretes, tehetséges rende-
zõ, akirõl szerintem még sokat fogunk hallani a jövõben.

KÖZGAZDÁSZBÓL SZAKÁCS LESZ

Kosik Anita számára az évad elsõ premierje a Gyilkos-
ság meghirdetve címû krimi volt, amit Zsótér Sándor ren-
dezett a nagyszínpadon. Mint a fiatal mûvésznõ a Nyír-
egyházi Naplónak elmondta, vele dolgozni mindig ün-
nep. Szédületes intellektus, kikezdhetetlenül mûvelt,
hiperérzékeny, és az egyik legmesszemenõbben kíváncsi
ember, akivel valaha találkozott. Sem magát, sem a szí-
nészeket, sem a színházi apparátust nem kíméli. Egy célja

van: színházat csinálni, tehát megismerni és megismertet-
ni az embert. A nézõket is kihívás elé állítja, nagyfokú
koncentrációt vár el tõlük. Anita Micit játssza a darabban,
aki Angliába menekült a háború elõl. Bár közgazdász, de
szakácsként kénytelen dolgozni, mert remekül fõz, ha akar.
Az elõadásban minden karakter végtelenül összetett; ki-
zárólag a történet szerinti foglalkozásán keresztül nem
határozható meg.

Gulácsi Tamás és Kosik Anita

SZERETNE KÖZÖS JELENETET TAMÁSSAL

– Az Oscar címû filmet nagyon szerettem, de a színpa-
di mû egy más történetet mond el. Ennek a középpontjá-
ban egy szappangyáros és családja áll – folytatta Anita. –
Simon Kornéllal eddig nem dolgoztam még együtt. Kife-
jezetten szórakoztató elõadásnak ígérkezik a mi Oscarunk,
amelynek a fókuszában a szerelem és a pénz utáni hajsza
áll. Jacqueline-t játszom, a gépírónõt, akit a próbafolya-
mat elején járva romantikusnak és ravasznak látom. Szí-
vesen szerepelek azonos darabban a férjemmel, Tamás-
sal, ugyanakkor végtelenül boldog lennék, ha egyszer vég-
re klasszikus partnerek lehetnénk, akiknek közös jelene-
tük is van.

Az Oscar címû amerikai film azzal indul, hogy a Stallone
által játszott fõszereplõ megígéri apjának: becsületes útra
tér, ettõl kezdve „frankó” lesz. Olyan, amilyen a nézõk
reményei szerint a most készülõ elõadás is, amelyiknek
premierjét december 14-én tartják.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 10., szombat 19.00 Meseautó, Bérletszünet, Nagyszínpad
November 12., hétfõ 19.00 Gyilkosság meghirdetve, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad

19.30 Macbeth, Kölcsey „B” kombinált bérlet, Krúdy Kamara
November 13., kedd 19.00 Bencs-estek – Rahmanyinov dalest, Bérletszünet, Bencs Villa

19.30 Macbeth, Kölcsey „C” kombinált bérlet, Krúdy Kamara
November 14., szerda 19.00 Gyilkosság meghirdetve, Zrínyi bérlet, Nagyszínpad

19.30 Macbeth, Kölcsey „D” kombinált bérlet, Krúdy Kamara
November 15., csütörtök 19.00 Gyilkosság meghirdetve, Krúdy bérlet, Nagyszínpad
November 16., péntek 19.00 Legyen a feleségem! (Játékszín Budapest), Bérletszünet, Nagyszínpad

19.30 Arany-metszés, Bérletszünet, MÛvész Stúdió

ELHUNYT
KOBLICSKA KÁLMÁN

Elhunyt Koblicska Kálmán, a Móricz Zsigmond
Színház társulatának örökös tagja.

Pályáját a sepsiszentgyörgyi színháznál kezdte,
majd a kolozsvári Puck Bábszínház színésze volt 34
éven át. Ez kiemelkedõ idõszak volt a színház életé-
ben, bátor, nagy jelentõségû elõadások születtek,
melyeknek részese, sokszor rendezõje volt. A kolozs-
vári Mim 7 pantomimfor-
máció egyik alapítója. Ma-
gyarországra települése
után a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház társula-
tához szerzõdött, melynek
2014-ben örökös tagja lett.
Két gyermeke és három
unokája van. Otthon, csa-
ládja körében érte a halál.

(Forrás: szinhaz.org.)

NEKROLÓG
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CSENDES, NYUGODT TANÉVKEZDET, TÖBB ÁLLÁSHELLYEL
Nyíregyházán évente kétszer ülésezik a város Közne-

velési Tanácsa, melynek tagja a bölcsõdétõl az egyete-
mig, valamennyi oktatási forma képviselõje. A város 10
ezres és a tankerület 21 ezres diáksága két hónapja in-
dult tanévének eddigi tapasztalatait összegezték a szak-
emberek a városvezetõk közremûködésével.

Dr. Kovács Ferenc polgármester az oktatási intézmé-
nyek képviselõi elõtt foglalta össze az elmúlt idõszakban
végzett felújításokat, illetve beszélt a jövõ évi tervekrõl.

– Több nyertes pályázatunk is van ezen a területen, ez
újra azt mutatja, hogy ebben az évben hat óvoda teljes fej-
lesztése valósult meg. Tényleg komplexek voltak, mert pél-
dául a Búza utcán új tornaterem is épült. Ezen a területen is
régi, több évtizedes lemaradást sikerült pótolni.

Hasonló nagyságrendû, 238 millió forintos bölcsõde-
korszerûsítés is történt idén. Egymilliárdból újult meg négy
iskola, a Vasvári, a Bem, a Sipkay és a Zrínyi. Energetikai
beruházások, nyílászárócserék és tornaterem-felújítások
mellett eszközbeszerzésekre is biztosított forrásokat a nyír-
egyházi önkormányzat, de jutott az alsó tagozatos diákok
tanszercsomagjára is. 2019 augusztus végéig 902 millió
forintból 8 óvoda és 1 bölcsõde újul meg a már készülõ
tervek szerint.

TÖBB LEHETÕSÉG A TANKERÜLETBEN

Gaszperné Román Margit tankerületi igazgató csendes,
nyugodt, oktatási reformoktól mentes tanévkezdetrõl szá-
molt be.

– Pedagógusok vonatkozásában azt lehet mondani, hogy
egy kicsit könnyebbedtek a terhek. Az álláshelyek számát
bõvítettük. Több mint 20 pedagógus álláshely, illetve 9, a
nevelési és oktatási munkát segítõ szakemberrel gyarapo-
dott a nyíregyházi tankerület, és ez mindenképpen a ha-
tékonyabb, minõségi munkavégzést fogja szolgálni.

KIELÉGÍTIK A MUNKAERÕ-PIACI IGÉNYEKET

– Hétezer tanulóval, 80-féle szakképesítéssel,10 tagin-
tézményben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum fõ fel-
adata a helyi munkaerõ-piaci igények kielégítése – véli
Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Cent-
rum fõigazgatója. Sõt, új kompetenciákat várnak el a mai
szakemberektõl.

A pályaválasztási rendezvények, nyílt napok idején ki-
emelt a szakemberek felelõssége.

– A Nyíregyházi Szakképzési Centrum legfontosabb
feladata, hogy vonzóvá tegye a szakemberképzést, a szak-
munkásképzést. Ki kell használnunk azt a hátralévõ idõ-
szakot, ami a jelentkezésig van, és az általános iskolások
körében szeretnénk népszerûsíteni a szakképzést.

A Köznevelési Tanács ülésén Kiss Gyula alezredes tar-
tott tájékoztatót a honvédelmi nevelés programjáról, illet-
ve a Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója ismer-
tette a szeptemberben, egy jogszabályi változás miatt in-
dított új szolgáltatás, az óvodai és iskolai szociális segítõ
feladatát. A Nyíregyházi Járásban több mint 30 szakem-
ber segíti a jövõben az oktató-nevelõ munkát a szociális
készségek fejlesztésével.           (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

KÖZÖS IZRAELI BEMUTATKOZÁS
Tel-Avivban október 25-26-án már 4.

alkalommal rendezték meg a Magyar
Gasztronómiai és Kulturális Napokat, me-
lyen idén Nyíregyháza város Debrecennel
közösen vett részt.

A rendezvényen bemutatkozott Benkõ
Levente, Magyarország új izraeli nagykö-
vete, a Magyar Kormányt pedig Takács Sza-
bolcs Ferenc, a Miniszterelnökség európai
uniós politikák kialakításáért és koordiná-
ciójáért felelõs államtitkár képviselte. Az
esemény megnyitóján dr. Kovács Ferenc
polgármester is köszöntette a megjelenteket.
Többek között arról tájékoztatta a jelenlévõ
vendégeket, hogy a Nyíregyházi Állatpark
három fehér oroszlánkölyköt ajándékoz
Beér-Seva állatkertjének. A kicsik hamaro-
san megérkeznek új otthonukba.

A Magyar Napok színpadán folyamato-
san zajlottak a kulturális programok; váro-
sunkat Kallós Angelika népdalénekes kép-
viselte, aki gyönyörû hangjával elvarázsolta
a résztvevõket. A gasztronómiai és borá-
szati standok mellett Nyíregyháza és Deb-
recen város turisztikai ajánlataival ismer-
kedhettek meg a látogatók. Debrecen és
Tel-Aviv között évek óta közvetlen Wizz Air
repülõjárat közlekedik, és a földrajzi kö-
zelség miatt Nyíregyháza is kedvelt úti céllá

válhat az Izraelbõl érkezõ turisták számá-
ra, hiszen számos attrakcióval rendelkezik
a város, melyet a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. standjának népszerûsége is
igazolt.

A Magyar Napok mellett sor került egy
közös találkozásra Nyíregyháza, valamint
a 20 éve testvérvárosi kapcsolatban álló
Kiryat Motzkin polgármestere között.
Egyeztetések zajlottak a jövõbeni együtt-
mûködés lehetõségeirõl. A tárgyaláson
szóba került a két város állatkertje közötti
tapasztalatcsere, továbbá a kulturális kap-
csolatok erõsítése is. A találkozó kereté-
ben a két polgármester meglátogatta a
helyi idõsotthont, ahol közösen adták át
az idõsek számára kialakított dísznövény-
kertet, és virágot is ültettek. Nyíregyháza
város polgármestere személyesen találko-
zott ott élõ magyarokkal, többek között
egy Nyíregyháza környékérõl származó
idõs hölggyel is.



SPORT

2018. NOVEMBER 9.14

5NOVEMBER
HÉTFÕ

4NOVEMBER
VASÁRNAP1NOVEMBER

CSÜTÖRTÖK

6NOVEMBER
KEDD

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
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November 11., vasárnap 18.00 Nyír-
egyháza Spartacus–Vác labdarúgó-
mérkõzés közvetítése
November 12., hétfõ 20.30 Fatum
Nyíregyháza–Békéscsaba nõi röplab-
damérkõzés közvetítése

November 9–11., péntek–vasárnap
I. Nyíregyháza rally
November 10-11., szombat-vasárnap
VMKK, Wing Tsun Kung Fu szeminári-
um
November 11., vasárnap 18.00 Conti-
nental Aréna, Fatum Nyíregyháza–Bé-
késcsaba nõi röplabdamérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

45 ÉREM
Hajdúszoboszlón rendezték a nagy

múltú Hungarospa Kupa nemzetközi
úszóversenyt. A nyíregyházi fiatalok
138-szor álltak rajtkõre, ebbõl 45 vég-
zõdött dobogós hellyel. 23 arany-, 9
ezüst- és 13 bronzérmet zsebeltek be
Urbin Tamás, Gyula Sándor, Kecskés
Evelin és Kelemen Olimpia tanítványai.
A LEN pontok alapján Hatházi Dóra,
Kis Anasztázia, Ónódi Gyula, Cserfal-
vi Olaf és Kovács Péter különdíjat ka-
pott.

NYOLC KÖZÖTT
Tíz versenyzõvel nevezett az NYVSC

Kard és Kerekesszékes Vívó Szakosz-
tálya a Gerevich–Kovács–Kárpáti ne-
vével fémjelzett országos reménység
körverseny orosházi állomására. A nyír-
egyházi vívóreménységek most is le-
tették névjegyüket, voltak, akik az idõ-
sebbek között is szép gyõzelmeket arat-
tak. Halász Panna és Godó Frigyes ez-
úttal is bejutottak a legjobb nyolc közé,
ahol Frigyes 5., Panni 7. lett az orszá-
gos megmérettetésen.

KARRIERCSÚCS
Fucsovics Márton négy helyet ja-

vítva, egyben karriercsúcsot elérve a
38. helyen áll a férfi teniszezõk leg-
frissebb világranglistáján, melynek
élén Novak Djokovic leváltotta Rafael
Nadalt. A férfiversenyeket szervezõ
ATP honlapja szerint a nyíregyházi
játékos eddigi legjobbja a 40. hely
volt, s annak ellenére elõrébb tudott
lépni, hogy a párizsi versenyt – s egy-
ben a szezont – sérülés miatt idõ elõtt
be kellett fejeznie.

TOVÁBBJUTÁS
Továbbjutott a Magyar Kupában a

Fatum Nyíregyháza nõi röplabdaegyüt-
tese. A csapat a Budaörs ellen az ide-
genbeli és a hazai találkozón is gyõ-
zött, így kettõs sikerrel lépett tovább.
Hollósy László játékosaira vasárnap
nehezebb találkozó vár a Békéscsaba
ellen. A bajnoki címvédõ a tabellán
közvetlenül a nyírségiek mögött áll,
mindössze egy pont a különbség a gár-
dák között. Jelenleg az Extraligát a Va-
sas vezeti 16 ponttal. A SZPARIBÓL A VÁLOGATOTTBA

Starosta Dávid (11-es mezben, alul, jobbról a második) a magyar korosztályos válogatottban

Montenegróban játszott felkészülési
mérkõzéseket a magyar U18-as labdarú-
gó-válogatott. Az együttesnek a nyíregy-
házi Starosta Dávid is tagja volt, aki az elsõ
meccsen kezdõként lépett pályára.

– Nagy megtiszteltetés minden sportoló
számára, ha hazája válogatottjában szere-
pelhet, örültem, hogy számítottak rám. A
montenegróiak nagyon keményen játszot-
tak, de sikerült õket idegenben legyõzni,
ráadásul jó játékkal. Sokat számít, hogy a
felnõttek között edzõdök rendszeresen, a
tempó ugyanis egy-egy ilyen mérkõzésen

hasonló, viszont az NB II-ben a védõk fizi-
kálisan erõsebbek. A korosztályos váloga-
tottaknál is nagy különbségek vannak, nyá-
ron ugyanis Japán ellen játszottunk, õk
mind erõben, mind technikailag már fel-
nõtt szintet képviseltek. Montenegró sem
rossz, ezért is örülök a gyõzelemnek –
mondta Starosta Dávid.

A fiatal játékos szombaton hajnalban ér-
kezett vissza Nyíregyházára, így vasárnap
nem léphetett pályára Balmazújvárosban.
Az idén több válogatott mérkõzése már nem
lesz az U18-as gárdának, így Dávidnak csak
a Szparira kell koncentrálnia.

HAZAI PÁLYÁN LEHET-
NEK BAJNOKOK!

November 9-én felbõgnek a motorok
Nyíregyháza belvárosában, ekkor kezdõ-
dik az I. Nyíregyháza Rally. A belváros-
ban kijelölt útvonalon száguldanak majd
elsõ nap a pilóták, akik között helyi ver-
senyzõk is vannak. Pannuska Dávid édes-
apja évekig volt navigátor, és minõ megle-
põ, a fia is az lett.

– Apáról fiúra szállt ez a szenvedély.
Amikor õ befejezte aktív pályafutását, én
akkor kezdtem, és sok hasznos tanáccsal
látott el. A pilótával, Trencsényi Vincével
három éve dolgozunk együtt. Nekünk nagy
kihívás ez a verseny, hiszen a II. osztály-
ban indulunk, azaz mi még nem vagyunk
elég rutinosak. Ez az elsõ teljes évünk, hogy
minden versenyen rajthoz tudtunk állni, és
a kategóriánkat megnyertük. Viszont az
abszolút bajnoki címet is szeretnénk be-

gyûjteni, ehhez gyõznünk kell Nyíregyhá-
zán – mondta Pannuska Dávid.

És ha már a családi szálaknál tartunk,
Trencsényi Vince is a ralipályák környékén
nõtt fel – édesapja, Trencsényi József az elsõ
osztályban indul, és a Skoda Fabiával jól is
állnak a szezonban.

– Az elsõ tízben vagyunk, és a hetedik
hely elérhetõ, ha jól sikerül a hazai pálya.
Több mint húsz éve versenyzek, de nem
volt még Nyíregyházán ilyen színvonalú
futam. Nagyon örülök, és büszke vagyok
arra, hogy szülõvárosomban egy ilyen szin-
tû versenyt szerveznek. Nagy élmény lesz
a nézõknek és a pilótáknak is, mert ez egy
teljesen új pálya, senki nem ismeri még.
Ráadásul szoros a bajnokság, fontosak a
pontok, így nagy csata várható a szezon
utolsó megmérettetésén – hangsúlyozta
Trencsényi József.
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PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányza-

ti képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. november 13., 16.00 óra.

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

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. november 13., 16.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther utca 3.,

Fidesz iroda.

Tréfás ügyességi feladatokkal is várják az elsõ évfo-
lyamos középiskolásokat november 9-én. Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi
Diák-polgármesteri Iroda közös szervezésében idén már
3. alkalommal rendezik meg a Városi Verébavatót a Váci
Mihály Kulturális Központban. Az eseményre 13 iskola
regisztrált versenyzõket.

Többnyire tréfás feladatokra számíthatnak a diákok.
Amennyiben mégis belefáradnának a délutáni versengés-
be, 21 órától egy kötetlen after partyn lazulhatnak majd.
Érdekesség, hogy a csapatok a szurkolókra is kapnak pon-
tot, éppen ezért nemcsak a játékosokat várják, hanem az
iskolák felsõbb éves diákjait, a szülõket, valamint a ba-

Dr. Ulrich Attila alpolgármester a rendezvény
beharangozó sajtótájékoztatóján elmondta: a prog-
ram célja a szórakozáson túl, hogy a különbözõ
oktatási intézményben tanuló diákok megismerjék
egymást, ezáltal barátságok szövõdjenek.

rátokat is. A verébavató regisztrációhoz kötött, az esti after
partyn is csak az vehet részt, aki regisztrált a rendezvényre.

Az idei év újdonságaként vándorkupával ajándékoz-
zák meg a gyõztes csapatot – errõl már Péter János diák-
polgármester beszélt, aki hozzátette: több száz diákot
várnak a verébavatóra, bíznak benne, hogy mindannyi-
an maradandó élményekkel térnek majd haza.

NOVEMBER 9-ÉN AZ ELSÕS KÖZÉPISKOLÁSOKÉ A FÕSZEREP

VÁROSI VERÉBAVATÓ PÉNTEKEN

SZALAGAVATÓK AZ                       MÛSORÁN

A Nyíregyházi Televízióban már hagyomány, hogy
minden évben mûsorára tûzi a nyíregyházi középis-
kolák szalagavatóinak felvételét, illetve annak részle-
teit, ezúttal „Szalagavató 2018” néven. Az idei a 14.
alkalom. A végzõs osztályok produkcióit így azok is
láthatják, akik nem lehettek jelen a szalagavatón, vagy
szeretnék a szereplõket ismét megnézni. A hétvégén
a Kölcsey Ferenc Gimnázium végzõs diákjait kísérhe-
tik figyelemmel a képernyõk elõtt. Vetítések: szombat
20.30, vasárnap 9.30 és 22.00, szerda 20.00 és csü-
törtök 8.30. Az elkövetkezõ hetek mûsorrendjérõl fo-
lyamatosan tájékoztatjuk majd Önöket.

ISKOLÁRA HANGOLÓ FOGLALKOZÁSOK
A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdo-

nyi Géza Tagintézménye hagyományaihoz híven, já-
tékos iskolára hangoló foglalkozásokat szervez nagy-
csoportos óvodásoknak. November 13-án és 14-én
8.00 órától nyílt tanítási órákon vehetnek részt az ér-
deklõdõk. Az ingyenes, iskolacsalogató foglalkozások-
ra november 21-étõl, kéthetente szerdánként 16.30-tól
várják a nagycsoportos óvodásokat. A foglalkozások, a
nyílt órák és a szülõi értekezlet helye: Nyíregyházi Bem
József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye,
Kórház utca 13.

TEXTILMÛVÉSZETI KURZUS
Megyei Textilmûvészeti Kurzus indul november és

december hónapban szombatonként 10.00–16.00 órá-
ig a Népmûvészeti Alkotóházban (Nyíregyháza, Szé-
chenyi u. 20.). A megyei rendezvénysorozat ingyenes
minden korosztály számára: nemezkészítés novem-
ber 10-én, hímzés november 17-én, vertcsipke-készí-
tés november 24-én és szõnyegszövés december 1-
jén. A rendezvénysorozat mindegyikén elõadások,
szakmai bemutatók lesznek és a mesterségek elsajátí-
tására is lehetõség nyílik. Délben minden alkotót ebéd-
del várnak, így nem kell megszakítaniuk a foglalko-
zásokat. Kérik, a következõ számon szíveskedjen je-
lentkezni: 06-70/256-6988.

A Népmûvészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szervezete november hónapban elindította az
ingyenes szakköri képzéseket. Idõpontok: hétfõn
vertcsipke-készítés, kedden szõnyegszövés, szerdán
nemezkészítés, csütörtökön fafaragás, pénteken faze-
kasság 16.00–19.00 óráig a Mûvészetek Alkotóházá-
ban (Nyíregyháza, Széchenyi u. 20., telefon: 06-70/
256-6988).

V. KÖNYVTÁR AZ ÉJSZAKÁBAN november 9-én. Prog-
ram: 17.00: Scholtz Róbert: Az Isten megõrzött. Emléke-
zés Sõregi Jánosra. 17.45: Sepsi Sándor: „A dolgok vál-
toznak, de a vers örök”. Beszélgetõpartner: Onderó Szi-
lárd. 18.45: Nagy Zsuka: „Napalvó kertek”. Beszélgetõ-
partner: Csabai László. 19.30: Ünnepi állófogadás. 15 éves
a Nyírség Könyvtár Alapítvány. Helyszín: Ungvár sétány
5. A belépés díjtalan.

MISI ÉS SAMU. A Burattinó Bábszínház elõadásai: novem-
ber 10-én 16.00: Misi és Samu. 11-én 10.00: Jancsi és Julis-
ka. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

MOZOGJON TÖBBET EGÉSZSÉGÉÉRT! Jósavárosi egész-
ségmegõrzõ hét november 12–18-áig a Jósavárosi Mûvelõ-
dési Házban. Munkanapokon 13.00–15.00 óra között ingye-
nes vérnyomás- és vércukorszint-mérés! Elõzetes jelentkezés
esetén az alábbi programok is ingyenesek: 12-én 18.30: Ze-
nés alakformáló óra. 13-án 14.00: Ételbemutató és kóstoló.
14-én 15.00–16.00: Csontritkulás elleni gyógytorna. 15-én
10.00: Erdei séta. 16-án 17.30: Fitt-aerobik. 17-én 16.00:
Hangfürdõ tibeti hangtállal. 18-án 9.30: Gerincterápiás jóga.
Információ és jelentkezés: 42/448-005, 70/611-0314,
josavaros@vacimuv.hu, Jósavárosi Mûvelõdési Ház.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
November 13-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, éne-
kelj! 16-án 10.00: Kerekítõ.

SZABADEGYETEM – „Tetõ a közösség felett” november
13-14-15-én a Móricz Zsigmond könyvtárban. 13-án 14.00:
Hevesi Judit–Nyáry Krisztián: „Írjál és szeressél”. 14-én 14.00:
Vass Virág: „Kor, szellem – korszellem. 30 lecke az idõsö-
désrõl az ageizmus korában”. 15.30: Fejõs Éva: „Az álmok
megvalósítása – a regényekben és az életben”. 15-én 14.00:
Karafiáth Orsolya: „Hol az író a mûben?” A belépés díjtalan.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: november 13-án 14.00–16.00: Pomponból
kulcstartó készítése. 14-én 16.30: Sakkszakkör. 15-én 14.00–
16.00: Téli fa készítése vegyes technikával.

DIABÉTESZ VILÁGNAP november 13-án 16.30-tól a Város-
majori Mûvelõdési Házban a Cukorbetegek Nyíregyházi Egye-
sületének és a Jósa András Oktatókórház IV. sz. Belgyógyászati
Osztályának közös szervezésében. A rendezvény fõvédnöke:
dr. Adorján Gusztáv, a JAO fõigazgatója; szakmai védnöke: dr.
Gaál Zsolt, a JAO IV. sz. Belgyógyászat osztályvezetõ fõorvo-
sa. A helyszínen 15.30-tól ingyenes vércukor- és vérnyomás-
mérés! A tervezett program: dr. Gaál Zsolt osztályvezetõ fõor-
vos – Család és a diabétesz c. elõadása. Kicsák Mariann
dietetikus – Az étkezés öröme c. elõadása. Kulturális mûsor.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Jelenések könyve. A megha-
tározó szerepet betöltõ két nagyhatalom – vetítéssel egybe-
kötött elõadás november 13-án 17.00 órától a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Elõadó: Hegyes Horváth Géza.

DÁTUMVÁLTOZÁS! A november 14-ére meghirdetett Ket-
ten az úton c. beszélgetõs mûsor Vidnyánszky Évával és Tarpai
Viktóriával december 19-én 17.00 órakor lesz a Városmajori
Mûvelõdési Házban.

„VITÉZ 250” – Nézõpontok és Angyalok játéka c. könyv-
bemutató és író-olvasó találkozó november 14-én 17.00 órától
a Móricz Zsigmond könyvtárban. Vendég: Vitéz Ferenc költõ
irodalmár, szerkesztõ, a Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetem tanszékvezetõ docense. A bemutatón elhangza-
nak versek, prózai epigrammák, a közönség pedig egy izgal-
mas alkalmi játék részese lehet.

MADÁRGYÛRÛZÕ TÁBOR. Az E-misszió Egyesület no-
vember 15–18. között ismét madárgyûrûzõ táborba hívja a
természet és a madarak nyugodt kikapcsolódásra vágyó ba-
rátait a nyíregyházi Szelkó-tó mellé. A természetvédelmi prog-
ram minden érdeklõdõ számára nyitott, különösen a szom-
bati családi napon! A részvétel ingyenes. A tábor önellátó.
Távcsövet érdemes vinni! További információ: Petrilláné
Bartha Enikõ: 20/778-9585, Szigetvári Csaba: 20/512-3311,
szcsaba74@gmail.com.

100 ÉVE FÜGGETLEN LENGYELORSZÁG címmel a Nyír-
egyházi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat kiállítást szer-
vez a Móricz Zsigmond könyvtárban. Az ünnepélyes meg-
nyitó november 14-én 17.00 órakor kezdõdik. A tárlatot dr.
Sípos László nyitja meg. Ünnepi mûsort ad a Lengyel-Ma-
gyar Baráti Társaság Kamara kórusa.

A DEÁK FERENC AKADÉMIA EGYESÜLET elõadása no-
vember 15-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Elõadó: Romsics Imre.

BÖDÕCS TIBOR ÖNÁLLÓ ESTJE november 15-én 19.00
órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

CANTEMUS BÉRLET 2018/19. Kocsár Miklós 85 éves –
november 17-én 18.00 órától a Kodály Zoltán Általános Is-
kola Kodály termében. Közremûködnek: a Nyíregyházi Can-
temus Kórus együttesei. Vezényel: Szabó Dénes és Szabó
Soma.

KÉPREGÉNY-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS. Kertész Sándor kép-
regény-történeti anyag kiállítása a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. A tárlat megtekinthetõ: november 24-éig.
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KILENCVEN ÉVE ADTÁK ÁT A LUTHER-HÁZAT
Az 1928-as esztendõben a katolikus bérpalotával pár-

huzamosan épült és szinte egy idõben lett készen az
evangélikusok bérpalotája, a Luther-házként ismert épü-
let.

Az evangélikus egyház vezetõsége 1927 decemberé-
ben jelezte a városnak, hogy a csatolt tervek alapján,
saját telkein emeletes bérházat kíván építtetni. A telket
özv. Palicz Lajosné született Bencs Mária nagylelkû ado-
mányának segítségével szerezték meg. December 27-
én Nagy Elek városi fõmérnök az engedély megadását
javasolta a képviselõ-testületnek. 1928. március 6-án
bontási engedélyt kértek a telek épületeire, majd Kotsis
Iván mûegyetemi tanár tervei szerint és Adorján János
helyi építész vezetésével elkezdõdött az építkezés. A
munkálatok megkezdése elõtt Geduly Henrik püspöki
hivatala átköltözött a közelben lévõ, úgynevezett Prok-
féle házba, amely egykor szép, dufartos épület volt. A
város közéletének a 20. század elején nevezetes alakja
volt Prok Gyula ügyvéd, az õ családja lakott itt. (A Lu-
ther és az Iskola utca sarkán található épület telkén 1999-
ben, Tóth László tervei alapján egy modern épületet
emeltek, amelyet az evangélikus püspökrõl Geduly-ház-
nak neveztek el.)

A bérpalota példás gyorsasággal elkészült. 1928. áp-
rilis 18-án az alapkõbe elhelyezett okiratban rögzítet-
ték, hogy ekkor 16 182 fõ volt a város evangélikusainak
száma. Június 17-én tartották a bokrétaünnepélyt, ami-
kor együtt ünnepelt az építõ és az építtetõ, majd októ-

ber 25-én már lakhatási engedélyt kértek a várostól. Az
elsõ lakók november elsején be is költöztek, az épület
földszintjén pedig különbözõ üzlethelyiségek rendez-
kedtek be, ahogyan az mai állapotában is van.

1928 októberének végén egy márványtáblát helyez-
tek el a ház bejáratánál. Sajnos mára a tábla eltûnt, de a
felirata ismert, annak elsõ sorai: „Luther-ház. Építette a
nyíregyházi ág. h. evangélikus egyházközség az evan-
géliomi szellem ápolására.” Ebben az épületben ren-
dezte be püspöki hivatalát Geduly Henrik, ahogyan erre
a ház templom felõli oldalán elhelyezett bronztábla is
emlékeztet.


