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FAÜLTETÉS.
A Szegfû utcán
néhány hete elkezdõ-
dött fásítási program
ezúttal Borbányán
folytatódott.

MOZOGJON EGYÜTT KATUS ATTILÁVAL!
Mint azt a városlakók már megtapasztalhatták, idén a Mozdulj Nyíregyháza! in-

gyenes programsorozata rendezvényekkel is kiegészül. Október 6-án volt már Brin-
gaváros, október 14-én Péntek Enikõ tartott 60 perces ZONA edzést a Continental
Arénában, november 20-án pedig Katus Attila érkezik Nyíregyházára. A sztáredzõ
BestBody alakformáló edzést tart majd, ami most is kihagyhatatlannak ígérkezik.
November 20-án a Continental Arénában 17 óra 30 perctõl nyitják a kapukat, 17
óra 50-tõl megnyitóbeszédet mond Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármeste-
re, Jászai Menyhért, majd 18 órától kezdõdik a 60 perces alakformáló edzés! Utána
levezetésként életmód-tanácsadással és dedikálással várják a rendezvényen részt
vevõket. Az eseményen csak nyíregyházi lakosok vehetnek részt. Számukra a belé-
pés ingyenes, de szükség lesz a lakcímkártyájuk felmutatására. Az idei Fitteseménye-
ket december 16-án a Fittkarácsony zárja majd Béres Alexandrával.

NYÍREGYHÁZI ADVENT – KÉT HÉT MÚLVA GYERTYAGYÚJTÁS
Bár a hét eleji, még mindig napsütéses, napközben kel-

lemes idõjárás nem a telet juttatta eszünkbe, attól még
tény: két hét múlva meggyújtjuk az elsõ gyertyát az ad-
venti koszorúkon. A városin is: ezért igyekeztünk utána-
járni, mi változik az önkormányzati programsorozatban
idén. Sok minden...

Mindenekelõtt: visszaköltözik az adventi forgatag a
Kossuth térre – kaptuk az elõzetes tájékoztatást dr. Ulrich
Attila alpolgármestertõl. Így nem a sétálóutca, hanem a
fõtér lesz a centruma a vásárnak és a színpadi programok-
nak egyaránt. Információink szerint a díszkivilágítás is át-
alakul részben, a hírek alapján lesznek majd új elemek,
amik segítenek az adventi hangulat megteremtésében.

SOKKAL TÖBB PROGRAM
A kéréseket meghallgatva a színpadi programok sora is

bõvül. Tulajdonképpen már csak a hétfõ lesz a „szünnap”,
bár igazából az sem, mert természetesen a Mikulás folya-

matosan várja a kicsiket a házikójában, s új elemként min-
dennap hattól (a rendezvényeket követõen) utcazene is
fokozza a pezsgést. De visszatérve az eseményekhez: sû-
rûbb lesz a naptár, ugyanis szemben a korábbi kedd-csü-
törtök-vasárnap ritmussal, ezúttal pluszban szerdán, pén-
teken és szombaton is lesznek fellépõk, jellemzõen fél öttõl
a színpadon. A prímet a nyíregyházi, népszerû zenekarok
viszik majd, de jár a köszönet az iskoláknak és például a
színháznak is az aktivitásért. A hétvége pedig továbbra is
az országosan jegyzett sztárok mûsoraitól lesz hangos: idén
Varga Miklós, Gergely Róbert, Kökény Attila és Szulák
Andrea a húzónevek.

NAGYVÁROSI HANGULAT
Az alpolgármester azt mondja, mindenképpen látványos

változás lesz, hogy a fõtéri kávézók, igazi partnerségrõl
és lokálpatriotizmusról bizonyságot téve, elsõ lépésben
gázégõkkel „téliesítenek”, így az európai, nagyvárosi
trendnek megfelelõen kevésbé fázva kortyolhatunk majd

a várható hidegben. S néhány helyi étterem is kitesz ma-
gáért, hiszen a John Bull Pub teraszának helyén részben
karácsonyi menükkel készülnek. Az ott felépítendõ házi-
kó akár vacsoraestek helyszíne is lehet.

JÁTÉKOS FÕTÉR
Dr. Ulrich Attila hozzátette: a kicsik is találnak majd

kedvükre valót. Túl a kisebb-nagyobb (például: digitális!)
játékokon, lesz egy igazi, nagy különlegesség is. Egyelõre
csak annyit árulhatunk el róla, hogy szédítõen láthatjuk a
segítségével a városi panorámát, ami az idõsebb korosz-
tályoknak is élményt jelenthet majd... És természetesen
lesz idén is különleges kiállítás a Városházán, valamint
Mikulás napján egy meglepetésprogram. Utóbbiról vala-
micskével többet elárulunk egy kérdés erejéig címlapunk
bal felsõ sarkában, az elõbbiekrõl viszont csak egy kicsit
késõbb. De nemsokára, hiszen a hét közepi terv szerint a
hét végére már állni fog a város karácsonyfája!

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

NYÍREGYHÁZA RALLY

A rendezvény nevéhez tartozik egy szám is, 2018-ban (múlt hétvégén) volt az I. és 2019-ben
lesz a II. De ez az esemény számok nélkül is fogalommá, népszerû versennyé válhat majd,
feltéve városunkat a technikai sportok térképére. S nemcsak az országosra, hanem akár az
európaira, hiszen a magyar rali bekerült az EB-futamok elõzetes versenynaptárába... Egyedi,
különleges futam õsszel a belvárosban, sokakat vonzva – ránk irányítva az ország sportszeretõ
közvéleményének a figyelmét. (Részletek a 8. oldalon.)
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DIABÉTESZ VILÁGNAP
Idén is megtartotta a Diabétesz vi-

lágnapi rendezvényét a Cukorbetegek
Nyíregyházi Egyesülete és a Jósa And-
rás Oktatókórház. Az eseményen elõ-
adásokat hallgathattak az érdeklõdõk,
majd ingyenes vércukor- és vérnyo-
más-mérésen vehettek részt.

FIATAL VÁLLALKOZÓK
A Fiatal Vállalkozók Hetében kilenc

elõadást tartottak Nyíregyházán, hogy
hidat építsenek a jelen és a jövõ vállal-
kozói között. A szerdai, Fiatal Vállal-
kozók Országos Szövetsége által szer-
vezett rendezvényen 130 nyíregyházi,
18 és 40 év közötti vállalkozó vett részt.

MÁRTON-NAP
Márton-napi foglalkozást tartottak a

Bem József Általános Iskola Herman
Ottó Tagintézményében Oroson. Az
orosi fiókkönyvtáros és a másodikosok
Szent Mártonról és a népszokásokról be-
szélgettek, majd kézmûvességgel foly-
tatták a foglalkozást, libát készítettek.

RAHMANYINOV DALEST
Nagysikerû komolyzenei esemény

helyszíne volt a Bencs Villa. A Magyar
Állami Operaház két kiváló mûvésze,
Kolonits Klára, nemzetközi hírû drá-
mai koloratúrszoprán és Zsoldos Bá-
lint, nemzetközi körökben is elismert
zongoramûvész lépett színpadra.

AKI KÉRDEZ, IRÁNYÍT
A Nyíregyházi Törvényszéken köz-

vetítõi szakmai napot rendeztek, me-
lyen részt vettek a Miskolci, Egri, Szol-
noki és a Gyulai Törvényszék medi-
átorai is. A közvetítõi kihívásokról
Hunyadi Krisztina senior mediátor tar-
tott elõadást.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
A Kótaji útról se balra nagy ívben,

se jobbra kis ívben nem lehet beka-
nyarodni a Gém utcába, ugyanis egy-
irányúsították az utca egy bizonyos
részét. Kérik a jármûvezetõket, ne ru-
tinból, megszokásból vezessenek az
érintett szakaszon.

A MI KRÚDYNK
Irodalmi estet rendeztek a Bencs

Villában Krúdy Gyula születésének
140., halálának 85. évfordulója alkal-
mából. Az íróról és hatásáról Karádi
Zsolt irodalomtörténésszel Kováts Dé-
nes beszélgetett, majd A hóember sze-
retõje címmel lírai játékot láthatták.

RONGYBABÁT KÉSZÍTETTEK
Az Ukrajnából áttelepült Homoljak

Viktória art- és babaterapeutával tisz-
títóbabát készítettek – a néphagyo-
mány szerint a test és a lélek megtisz-
títását jelzi – az érdeklõdõk a Jósavá-
rosi Mûvelõdési Házban. Legközelebb
december 4-én tartanak foglalkozást.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS

Elõször látogatott Nyíregyházára az Iráni
Iszlám Köztársaság magyarországi rendkí-
vüli és meghatalmazott nagykövete és
Talebi Emran tanácsos. Rajabi Yazdi
Gholamali 2016 óta nagykövet, a látoga-
tás célja az volt, hogy találkozzon Nyír-

egyháza Megyei Jogú Város polgármeste-
rével, dr. Kovács Ferenccel, mint a Ma-
gyar Röplabda Szövetség elnökével, egy-
ben megismerje a lehetõségeket a két or-
szág közötti kulturális, oktatási és gazda-
sági kapcsolatok kialakítását illetõen.

VÁLTOZÓ MINÕSÉG
Egy sor magyarországi nagyváros kerül

ilyen idõkben a hírekbe, melyeknek – a
mérõállomások szerint – az átlagosnál át-
menetileg rosszabb a levegõje. Persze ez
is naponta változik, a hét közepén példá-
ul a tájékoztatási küszöbértéket haladta
meg nálunk.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályának ügyelete tájékoztatása sze-
rint Nyíregyházán a szálló por légköri kon-
centrációjának 24 órás átlagértéke egymást
követõ két napon (hétfõn és kedden)  meg-
haladta a tájékoztatási küszöbértéket. Ér-
demes ehhez azt is hozzátenni, hogy a
mérõállomás a Széna téren van, nem pe-
dig a Sóstói-erdõben... Az akkori elõrejel-
zések szerint frontátvonulás, illetve hide-

gebb, tisztább levegõ beáramlása volt va-
lószínûsíthetõ, melyek a várt erõs észak-
nyugati széllel együtt akár jelentõsen (több-
nyire az egészségügyi határérték alá) visz-
szamérsékelhetik a légszennyezettségi
mutatókat. Mindenesetre érdemes tájéko-
zódni az aktuális, részletes adatokról, amit
a legkönnyebben az Országos Légszennye-
zettségi Mérõhálózat honlapján (www.le-
vegominoseg.hu), illetve a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Kormányhivatal Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztály
honlapján (http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/) te-
hetünk meg. Az érintettek (a légúti beteg-
ségben szenvedõk, az idõsek és a kisgyer-
mekek) számára pedig az a hivatalos javas-
lat, hogy kerüljék a szabadban való hosszabb
idejû tartózkodást. Általában véve pedig azt
tanácsolják, hogy a szellõztetést lehetõleg a
déli, kora délutáni órákban végezzék.

FOLYTATÓDÓ FÁSÍTÁSOK

Alig néhány hete, hogy a polgármester
vezetésével, cégek és vállalkozók bevo-
násával mintegy több tucatnyi juharcse-
metébõl álló fasort telepítettek a Szegfû
utcára. A program szombaton, Borbányán
folytatódott: a Petõfi iskolások mutattak
példát.

Ami a zöldfelület növelését illeti: a Nyír-
egyházi Móra Ferenc Általános Iskola Pe-
tõfi Sándor Tagintézményében az iskola-
udvaron, a futópálya mellett osztályonként
lelkes szülõk, illetve a Lippai János Mezõ-
gazdasági Szakgimnázium és Szakközép-
iskola diákjai segítségével facsemetéket
ültettek, összesen 27 darabot – tájékoztat-
ta szerkesztõségünket Bajnay Kornél tag-
intézmény-vezetõ.

A közeli játszótéren a NYÍRVV Nonprofit
Kft. munkatársai és az egyik 3. osztály szin-

tén faültetésben vett részt, amellyel így õk
is csatlakoztak dr. Kovács Ferenc polgár-
mester kezdeményezéséhez. A programon
dr. Ulrich Attila alpolgármester is részt vett,
ezzel is támogatva ügyük fontosságát –
fogalmazott Bajnay Kornél, aki egyben a
terület önkormányzati képviselõje is. –
Ezzel a programmal szeretnénk még élhe-
tõbbé, komfortosabbá, szebbé, árnyéko-
sabbá tenni iskolánkat, illetve a játszóte-
ret. Az iskola területén ültetett fákat az osz-
tályok örökbe fogadják, s közösen gondos-
kodnak róluk, így fejlesztve környezetün-
ket – mondta a tagintézmény-vezetõ.
Mindez egyébként egy pályaorientációs
nap keretében történt. „Kihasználva” a
munkás szombatot, az intézményben ta-
nuló diákok szülei mutatták be foglalko-
zásukat, mesterségük fortélyait, beszélve
munkájuk szépségérõl.

Bajnay Kornél, dr. Ulrich Attila és iskolások is fákat ültettek
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A KAZINCZYT IS KORSZERÛSÍTETTE AZ ÖNKORMÁNYZAT
Júniustól szeptemberig jelentõs korszerûsítést valósí-

tottak meg a Bem József Általános Iskola Kazinczy Fe-
renc Tagintézményében. Az „Önkormányzati épületek
energetikai korszerûsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatánál” címû pályázatnak köszönhetõ-
en több intézményt is felújítottak, a kivitelezési munká-
latok két ütemben valósultak meg.

Korábban hírt adtunk arról, hogy megújult többek kö-
zött az 1. számú Idõsek Klubja, a városi ifjúság egyik köz-
pontja, a Mustárház, a Polgármesteri Hivatal B épülete és
több oktatási intézmény, a középiskolák mellett a Bem
József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye.
A felújított iskolánál helyszíni bejárást tartottak kedden,
ahol dr. Ulrich Attila is jelen volt.

Az alpolgármester a Nyíregyházi Televíziónak azt mond-
ta, az önkormányzat tulajdonában lévõ épületek megha-
tározó része energetikailag már elavult volt, ezért jelentõs
a város egymilliárd forintos, TOP-os projektje, melybõl
150 millió jutott a Kazinczyra. – Az iskolák esetében azt
kell kiemelni, hogy nem mi vagyunk a fenntartók. Mi ki-
zárólag tulajdonosai vagyunk az épületeknek, ugyanak-
kor fontosnak tartjuk, hogy minél több fejlesztés, korsze-
rûsítés megvalósuljon. Fontos, hogy a diákok és a tanárok
olyan környezetben legyenek, ahol télen nem fáznak,
nyáron pedig nincsen melegük. Hosszú idõ óta nem tör-
téntek felújítások, mi igyekszünk ezeket pótolni, hogy ke-
vesebb energiát használjon majd fel a város.

– A 40 éves Árok utcai intézménynél szükségszerû, jelen-
tõs volt a korszerûsítés – mondta a tagintézmény vezetõje,
Heteyné Timándi Tünde. – Nagyon örültünk ennek a beru-
házásnak és büszkék vagyunk arra, hogy megvalósult az
energetikai korszerûsítés, felújítás. Ennek része volt a teljes
hõszigetelés, színezés, tetõburkolás, illetve tetõszigetelés, ez
összesen 3000 négyzetméter nagyságú felületet érintett. Ra-
diátorokat cseréltek valamennyi tantermünkben, összesen
150 darabot, és kicseréltek 40 nyílászárót is. A mozgáskorlá-
tozottak részére pedig elkészült a projekt arányában az aka-
dálymentesítés – sorolta. A korszerûsítésnek köszönhetõen
az energiahatékonyság nõtt, az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátása csökkent.                           (Szerzõ: Dér Vivien)

Dr. Ulrich Attila alpolgármesternek (jobbról) és a körzet
önkormányzati képviselõjének, Andó Károlynak mutatja a
fejlesztést a tagintézmény vezetõje, Heteyné Timándi Tünde

Igazán csinos lett a külseje a Kazinczynak, de ami ennél fontosabb, ez szigetelést is jelentett



FEJLESZTÉS

2018. NOVEMBER 16.4

SZÉPÜL A BELVÁROS KAPUJA, A PAZONYI TÉR
AZ ARANY JÁNOS UTCA ZÖLDFELÜLETE IS FELFRISSÜL A PROGRAM SORÁN

Zöld város kialakítása Nyíregyháza város területén. Ez
a pontos megnevezése annak a projektnek, melynek ke-
retében most a Pazonyi téren a leglátványosabb a mun-
ka, de az Arany János utcán is észlelhetõek a változtatá-
sok. A két jelentõs elõzménynek pedig már élvezzük az
elõnyeit: néhány héttel ezelõtt adták át hivatalosan is a
felújított Benczúr és Bessenyei tereket – s ez még mindig
nem a projekt teljes leírása.

Maradjunk azonban most a Pazonyi téren gondolatban,
bár az arra autózók-biciklizõk-sétálók láthatják, hogy je-
lentõsek a beavatkozások. Igazából már mutatja is magát

a végsõ állapot, hiszen a tér arculata megújul: a lendüle-
tes vonalvezetésû gyalogösvények új színben fogják fel-
tüntetni az eddig megszokott zöldfelületeinket – kaptuk a
tájékoztatást az önkormányzat pályázatok és projektme-
nedzsment referatúrájáról.

TÉRBURKOLATTAL, TANÖSVÉNNYEL

A  parkrekonstrukció a Dózsa György utca mindkét ol-
dalán a növényállomány tervezett cseréjével, sövények,
cserjék telepítésével, öntözõrendszer kiépítésével valósul
meg. A park, valamint térfelületek funkcionalitásának biz-
tosításához a meglévõ salakos burkolat helyére új térbur-
kolat épül. A Sarkantyú utcai oldalán kisebb tanösvény
épül, valamint a Selyem utca felõli téren két asztalt he-
lyeztek el padokkal, a nyugodt pihenést 15 pad szolgálja,
a 10 szemétgyûjtõ pedig a megújult park tisztaságát hiva-
tott elõsegíteni. Ez a parkrekonstrukció várhatóan az idei
évben befejezõdik, addig is kérik a lakosság türelmét.

ZÖLDÜL AZ ARANY

A projekt részeként az Arany János utcán a zöldfelüle-
tet rendezik az Árpád utcától a Szarvas utcai körforgalo-
mig, az épületek melletti járda, valamint az út közötti szél-
sõ zöld sávokban, továbbá az ellenirányú forgalmat elvá-
lasztó középszigetek területein. Teszik mindezt a fenntart-

hatóság érdekében egyes zöldfelületek automata öntözé-
sének megvalósításával, valamint extenzív zöldfelület ül-
tetésével.

A BUJTOSON FOLYTATJÁK

Egyébként ez egy újabb önkormányzati, sikeres pá-
lyázat. Az Arany János utca, Pazonyi tér rehabilitációjá-
nak tervezett fejlesztési összege 75 és fél millió forint. A
program a Bujtosi Városliget további fejlesztésével foly-
tatódik.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
pályázatot hirdet az Ifjúsági Alapra

A pályázat célja: gyermekek és fiatalok programjai, kezdeményezései és szervezeteik tá-
mogatása. A pályázat keretében támogathatóak olyan programok, amelyek szervesen illesz-
kednek az ifjúsági közösségek, informális ifjúsági csoportok, szervezetek szakmai tevékeny-
ségébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöt-
téhez és megerõsítéséhez, elõsegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a lakóhely szeretetére
nevelnek, és biztosítják a szabadidõ hasznos eltöltését. Elõnyt élveznek a városi szintû ren-
dezvények, illetve amelyek több iskola bevonásával valósulnak meg.

Nem kérhetõ támogatás táborok, sporttáborok, edzõtáborok megvalósítására, továbbá a
pályázat nem támogatja az oktatási intézmények által szervezett, az intézmény mûködésébe
tartozó rendezvényeket (szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.).

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létre-
jött, jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyi-
séggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendel-
kezõ és tevékenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
a.) A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy

példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Köznevelési Osztály titkárság, 102-es szoba) címére, vagy
elektronikus úton pdf formátumban a korpai.tibor@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

b.) A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkársá-
gán vehetõ át, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról.

c.) A pályázat keretében kizárólag a 2019. december 31. napjáig megvalósuló progra-
mok és pályázati célok kerülnek elbírálásra.

Pályázati keretösszeg: 1 250 000 Ft, azaz egymillió-kettõszázötvenezer forint.
Az elnyerhetõ költségvetési támogatás alsó és felsõ határa: 50 000 Ft-tól 250 000 Ft-ig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.
Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.
A pályázatok elbírálása: A beérkezett pályázatokat a pályázati idõszak zárónapját követõ

ülésen a szakbizottságok indoklással ellátott javaslatait is tartalmazó elõterjesztést a Közgyû-
lés soron következõ ülésén bírálja el. A Közgyûlési határozat helyben szokásos módon az
Önkormányzat hivatalos honlapján (www.varoshaza.nyiregyhaza.hu) nyilvánosan elérhetõ
a közgyûlést követõen.

A támogatásban részesülõ önszervezõdõ közösség a kapott támogatást csak a Közgyûlés
által meghatározott célra használhatja fel.
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TÉLI FELKÉSZÜLÉSEK VÁROSI ÉS MEGYEI SZINTEN
Összesen 17 munkagép és 17 jármû áll a NYÍRVV Non-

profit Kft. rendelkezésére, melyek téli idõszakra való
mûszaki felkészítését elvégezték, s a raktárakat is feltöl-
tötték – tudtuk meg múlt héten. Szombattól a Magyar
Közút is téli üzemmódra váltott megyénkben.

A NYÍRVV munkatársai és gépei a téli síktalanítás során
több mint 260 km szilárd burkolatú utat, 337 km hosszú
burkolatlan utat, 52 km hosszú kerékpárutat, több mint
15 ezer parkolót, buszöblöket és a társaság kezelésében
lévõ járdákat takarítják majd Nyíregyházán. – Idén is fel-
készültünk lehetõségeink szerint a várható havazásra, hi-
szen a városlakók azt szeretnék, hogy minden esetben
biztonságosan érjenek a munkahelyre, haza, vagy tudja-
nak közlekedni a város útjain, ehhez mi minden tõlünk
telhetõt megteszünk. A téli útüzemeltetési feladatok ellá-
tásában közel 95 fõállású dolgozó, vállalkozók és közfog-
lalkoztatott munkavállalók is részt vesznek majd. S be-
szereztük azokat az anyagokat is, amelyek alkalmasak a
síktalanításra – nyilatkozta Ignéczi Csabáné ügyvezetõ.

FONTOSSÁGI SORRENDBEN

Jelenleg 500 tonna só, valamint 300 tonna fûrészporos
sókeverék és 150 tonna folyami homok áll a társaság rendel-
kezésére. A múlt heti gépszemlén Keczkó János, a Városüze-
meltetés közterület-fenntartási irodavezetõje kiemelte: – A
mûszaki felkészítés után minden gépünk mûködõképes álla-
potban van, köztük öt nagy teljesítményû vezérgép, melyek-
kel elsõként a fõbb közlekedési utakat, majd a mellékutakat
takarítjuk. Három kisebb teljesítményû traktorral a járdákat,
kerékpárutakat síktalanítjuk, a meghatározott fontossági sor-
rendben, de besegítenek homlokrakodók, kisteherautók és
terepjárók is a teljes tevékenységben – mondta.

A KÖZÚT IS GÉPSZEMLÉZETT

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. is készül a télre megyénk-
ben; ez azt jelenti, hogy térségünk 7 mérnökségén keresz-
tül, közel 260 fõvel és az ellenõrzött, felkészített munka-
gépekkel látja el téli feladatait a társaság november 10-
étõl kezdõdõen – az enyhe õszi idõ ellenére – a jogszabá-
lyi elõírások szerint. Az országos közutak hossza Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében közel 2300 kilométer. Ez a há-
lózat bonyolítja le térségünk közúti forgalmának mintegy
háromnegyedét. Csapó László, a Magyar Közút megyei
igazgatója a múlt csütörtöki gépszemlén elmondta: – Me-

gyénkben 56 kombinált géppel dolgozunk az úthálóza-
ton, ehhez bármikor 10 darab hómarót még be tudunk
vetni, amelyek a hóeltakarításban vehetnek részt, vala-
mint a hófúvás-elhárításban. Szükség esetén lehívható to-
vábbi 28 gép, ezek vállalkozóknál vannak, de olyan típu-
sú jármûvek, melyek a hóeltakarításban részt tudnak ven-
ni – mondta az igazgató. A hét mérnökségükön összesen
8300 tonna útszóró só áll rendelkezésre, ami biztosítja a
folyamatos üzemet. Nedvesített sószórást is alkalmazhat-
nak, ami fokozza az olvasztó hatását az útszóró sónak,
ehhez most 120 ezer liter mennyiségû kalcium-klorid ol-
dat áll rendelkezésükre.                     (Szerzõ: Dér Vivien)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési,

Kulturális és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet a Kulturális Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága a magas színvo-
nalon mûködõ mûvészeti együtteseket fenntartó, illetve kulturális tevékenységet ellátó helyi önszervezõdõ kö-
zösségek támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának
rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Kul-
turális Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támoga-
tás elnyerésére.

A pályázat célja: Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevékenységet ellátó szervezeteinek
2019. december 31. napjáig megvalósuló, városi programjainak, rendezvényeinek szervezéséhez és szín-
vonalas lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozása.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkezõ és tevé-
kenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatá-

sáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel
rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapít-
vány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan szervezetek, melyek tartósan magas színvonalon Nyíregyházán mûködõ mûvészeti együttest
tartanak fenn, vagy a városban kiemelkedõ kulturális tevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkezõ és tevé-
kenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a helyi önszervezõdõ közösségek

pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján és Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 164/2018. (X. 18.) sz. határozatában foglaltak szerint a helyi önszerve-
zõdõ közösségek pénzügyi alapból (Kulturális Alap) finanszírozza.

a) Pályázati keretösszeg: 3 750 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2019. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályázati

célok kerülnek elbírálásra.
c) A pályázó alaponként legfeljebb három támogatandó tevékenységre pályázhat.
d) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el és ezt a Közgyûlés határozatában

megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel és ezt a Közgyûlés határo-

zatában megállapította.
e) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Közgyûlés

határozatában megállapította.
f) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 példányban, a http://

varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ, a Kulturális Osztály titkárságán személyesen átvehetõ „Pályá-
zati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Köznevelési, Kulturális és
Sport Bizottsághoz 2018. december 14-éig személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 134/A szoba), vagy
elektronikus úton pdf formátumban a szabo.tamas@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

g) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatársától, Szabó Tamás
kulturális referenstõl, a 42/524-524/131-es melléken kérhetõ.

A pályázathoz csatolni kell a pályázati anyagban található, az adatok, személyes adatok kezeléséhez
szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt letölthetõ
a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága
pályázatot hirdet

a Közbiztonsági Alapra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága azon civil szer-

vezetek részére, amelyek célja a lakosság biztonságérzete, a személy- és vagyonbiztonság mértékének
növelése, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi
támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alap-
ján, az Önkormányzat Közbiztonsági Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére, pályáza-
tot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: azon civil szervezetek támogatása, amelyek a lakosság biztonságérzetét, a sze-
mély- és vagyonbiztonság mértékének növelését biztosítják.

A pályázaton nyíregyházi székhelyû és Nyíregyházán mûködõ civil szervezetek vehetnek részt.
Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támo-

gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyi-
séggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkezõ és
tevékenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a helyi önszervezõdõ közös-

ségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján és
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 164/2018. (X. 18.) sz. határozatában foglaltak sze-
rint a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi alapból (Közbiztonsági Alap) finanszírozza.

a) Pályázati keretlehetõség: 2 500 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2019. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályá-

zati célok kerülnek elbírálásra.
c) A pályázó legfeljebb három támogatandó tevékenységre pályázhat.
d) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ kö-

zösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Közgyûlés határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Közgyûlés

határozatában megállapította.
e) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ kö-

zösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Köz-

gyûlés határozatában megállapította.
f) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 példányban, a http://

varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a
formanyomtatvány mellékletein a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
szám, 130. szoba) írásban személyesen vagy elektronikus úton pdf formátumban
juhasz.szabolcs@nyiregyhaza.hu e-mail-címre lehet benyújtani 2018. december 14-éig.

g) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a jegyzõi kabinet munkatársától, dr. Juhász
Szabolcs jogtanácsostól, a 42/524-504-es telefonszámon kérhetõ.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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50 ÉVES A SZIVÁRVÁNY IDÕSEK OTTHONA

Istentisztelettel kezdõdött a jubileumi ünnepség a Sós-
tói Szivárvány Idõsek Otthonában, majd az intézmény
vezetõje emlékezett az elmúlt 50 évre. Vári Zoltán elõ-
adásában kiemelte, 1951-ig mûködött szegényház Nyír-
egyházán, ám ’51-tõl nem volt ellátást nyújtó intézmény
a városban. Szükségszerû volt egy új otthon létrehozá-
sa, a tervezés 1965 novemberére lett kész; az elsõ 5
lakó pedig 1968. január 28-án költözött a Tölgyes utcai
épületbe.

– Az otthon 1968-ban kezdte meg a mûködését 200
férõhellyel, akkoriban úgy hívták, hogy Általános Idõsek
Otthona, mivel még nem voltak az ellátások azokban az
években specifikálódva. Napjainkban 305 férõhellyel mû-
ködik az otthon, az Etel közi telephelyünkön pedig 50 fé-
rõhely érhetõ el. A 305 férõhely itt, a székhelyen tovább
specifikálódott különbözõ ellátási formákra: 30 férõhelyen
mûködik átmeneti ellátás, 33 férõhelyen pszichiátriai be-

tegek otthona, 30 férõhelyen tudjuk ellátni a mozgásuk-
ban fogyatékos személyeket és 212 férõhelyen pedig az
idõs embereknek tudunk segítséget nyújtani.

Jászai Menyhért alpolgármester elismeréssel szólt az in-
tézmény mûködésérõl.

– A Sóstói Szivárvány Idõsek Otthona a város legna-
gyobb szociális ellátóhelye, amely nagy örömünkre Ma-
gyarország Kormányától 200 millió forintos támogatást
kapott, az idén áprilisban adtuk át a beruházást. Megszé-
pült és energetikailag hatékonyabb lett az épület. Nem-
csak az itt élõknek lett komfortosabb és kényelmesebb,
hanem a dolgozók számára is.

Az alpolgármester hozzátette, ugyan az épület önkor-
mányzati tulajdonban van, Nyíregyháza legnagyobb ellá-
totti létszámmal mûködõ integrált intézményét, városunk
egyik erõs közössége, a Nyíregyháza-Városi Református
Egyházközség tartja fenn.

(Szerzõ: Dér Vivien)

VI. NYUGDÍJAS
VÁROSI KI MIT TUD?

Hegedûjáték is volt múlt hét csütörtökön a Váci
Mihály Kulturális Központban. Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata, az Elsõ Nyírségi Fejlesz-
tési Társaság és az Idõsügyi Tanács immár 6. alkalom-
mal rendezte meg a Nyugdíjas Városi Ki Mit Tud?-ot.

Közel 50 produkciót mutattak be; a nyíregyházi
nyugdíjasklubok többsége regisztrált a versenyre, de
volt, aki egyéni elõadással készült a Ki Mit Tud-ra. A
vetélkedõt dr. Kovács Ferenc polgármester nyitotta
meg. A díjakat  dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza MJV
alpolgármestere adta át.

NYERTES VEREBEK – 12 ISKOLA VERSENYZETT

Transzparensekkel, csapatindulóval érkeztek a szurko-
lók a Váci Mihály Kulturális Központba. Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Diák-
polgármesteri Iroda közös szervezésében idén már 3. al-
kalommal rendezték meg a Városi Verébavatót. Az ese-
ményen 12 iskola vett részt.

Az iskolák a bemutatkozás után ügyességi feladatokon
vettek részt, többek között becsomagolt csokit kellett kéz
nélkül megenni. Az idei év újdonságaként vándorkupával
ajándékozták meg a gyõztes csapatot, az elsõ három he-
lyezett ajándékokat kapott.

Az elsõ Városi Verébavatót két éve hagyományteremtõ
céllal rendezték meg, a fõ célja, hogy az iskolák diákjai
megismerjék egymást, és több olyan fórumot teremtsenek
a fiataloknak, ahol biztonságosan el tudják tölteni a sza-
badidejüket.

A Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium, a Zrínyi
Ilona Gimnázium és Kollégium, valamint az Eötvös
József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vé-
geztek az élen. Különdíjban részesült a Vasvári Pál
Gimnázium csapata.

(Szerzõ: Horváth Kíra)

Díjazottak:
Vers, próza kategóriában: I. helyezett:  Juhász Eri-

ka (elõadás: Nervo Amadó: Békesség), II. helyezett: 
Géczi Ferencné (Dialóg Nyugdíjas Egyesület – elõ-
adás: Petõfi Sándor: Salgó), III. helyezett:  Szabó Ve-
ronika (Nyugodt Élet Nyugdíjas Klub – elõadás: A ré-
szeges ember felesége).

Szólóének, kórus, hangszer kategóriában: I. helye-
zett:  Megyola Józsefné (elõadás: Magyar népdalok),
II. helyezett: Nyíregyháza-Sóstófürdõi-Sóstóhegyi
Nyugdíjas Szervezet (elõadás: Katonadalok), III. he-
lyezett: Borbányai Margaréta Nyugdíjas Egyesület (elõ-
adás: Katonanóták).

Tánc kategóriában: I. helyezett:  Nyíregyháza-Sós-
tófürdõi-Sóstóhegyi Nyugdíjas Szervezet (elõadás: Ci-
gánytánc), II. helyezett:  Senior Örömtánc tánccsoport
(elõadás: Senior örömtánc), III. helyezett:  Alvégesi
Tánccsoport (elõadás: Kánkán).

A kategóriákon belül összesen 10 különdíjat ítél-
tek oda az alábbi elõadóknak: Hanuszik Sándorné
(„Nyírfa” Nyugdíjas Egyesület – elõadás: Váci Mihály:
Jó reggelt), Varga Gergelyné (elõadás: A mi drága édes-
anyánk – saját vers), Majchrovics Jánosné (Holdfény
Nyugdíjas Egyesület – elõadás: Arany János: Walesi
bárdok), Jakab Sándorné (Örökzöld Nyugdíjas Egye-
sület – elõadás: legkedvesebb dalaim), Csizmárné Kiss
Julianna (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
6. sz. Idõsek Klubja – elõadás: dalcsokor), Nyírség Tir-
pák Kulturális Egyesület (elõadás: Tirpák népdalok),
Alvégesi Nyugdíjas Egyesület (Vidám lányok énekka-
ra), Alvégesi Nyugdíjas Egyesület Tánccsoportja (elõ-
adás: Ének az esõben), Puskár Imre (elõadás: Alföldi
pásztor dalok hegedûkísérettel), Borbányai Margaréta
Nyugdíjas Egyesület Tánccsoportja (elõadás: Keringõ).
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A FAGYKÁROK ELKERÜLHETÕK!
NE FELEJTSÜK EL A VÍZMÉRÕT ÉS A VÍZHÁLÓZATOT TÉLIESÍTENI

Ugyan egyelõre még nem köszöntött be az igazi hi-
deg Magyarországon, a hõmérséklet folyamatosan csök-
ken, ilyenkor pedig egyre több problémával kell szem-
benézniük a háztulajdonosoknak. Télen ugyanis nem-
csak a szervezetünket, de a vízvezeték-hálózatunkat,
vízmérõnket is óvni, védeni kell a közelgõ mínuszoktól
és a szétfagyástól.

– A tartós téli hideg komoly káro-
kat okozhat a fagy ellen nem védett
vízmérõkben és vízhálózatban, ezért
már most ajánlott elvégezni a víz-
vezetékrendszer víztelenítését,
téliesítését – hívta fel a figyelmet Su-
lyok Béla, a Nyírségvíz Zrt. vízellá-
tási ágazatvezetõje. A megfelelõ
gondossággal elvégzett fagy elleni
védelem kötelességük és érdekük is
a fogyasztóknak, ugyanis így nem
várt, magas számláktól kímélhetik
meg magukat.

FONTOS A KELLÕ ODAFIGYELÉS

Az ágazatvezetõ arra hívja fel a figyelmet, hogy ér-
demes megfontolni az alábbi tanácsokat, hiszen a kellõ
odafigyelés nélkül a csövek vagy a vízmérõk szétfagy-
hatnak:

1. Az aknafödémre erõsítsünk hungarocell-lapokat,
mely kellõ védelmet nyújthat akkor, amikor a hõmér-
séklet tartósan -10 fok alá csökken. A Nyírségvíz Zrt.-
nek az a tapasztalata, hogy az emberek nem fordítanak

kellõ figyelmet a problémára, sokan csak akkor kérnek
segítséget, amikor a fagy már tönkretette a vízmérõjüket.

2. Nedvszívó anyagokat ne használjunk szigetelõanyag-
ként, ne tekerjük körbe rongyokkal a vízmérõt, hiszen ezek
még többet árthatnak. Minden esetben az aknafödémet
szigeteljük.

TÖBB EZER FORINTOS
KÖLTSÉGGEL JÁRHAT

– Két évvel ezelõtt olyan telünk volt,
amikor ezres nagyságrendû elfagyás tör-
tént a Nyírségvíz Zrt. mûködési terüle-
tén. Ez nekünk is sok munkát jelentett,
de ami még fontosabb, hogy a fogyasz-
tónak pedig anyagi kiadást. Egy elfagyott
vízmérõ cseréje ugyanis 15–20 000 fo-
rint közötti költséggel jár.

A CSAPOKRÓL SE
FELEDKEZZÜNK MEG

Az ágazatvezetõ arra hívja fel a figyel-
met, hogy a szigetelés mellett a fagycsapjaink védelmére
is nagy hangsúlyt kell fektetni.

– Ha az ingatlan udvarán van kerti csap, figyeljünk
arra, hogy a föld alatti csapját az elsõ fagy bekövetkezé-
se elõtt el kell zárni. Az elzárást követõen mindig meg
kell gyõzõdni arról, hogy a csapot teljesen – ütközésig –

elzártuk-e, mivel ha az nincs rendesen elzárva, a víz
a víztelenítõ nyíláson elfolyhat, tavasszal pedig meg-
lepetésként érhet minket a számlán, hogy akár több
ezres nagyságrendû köbméter vizet is elhasználtunk,
feleslegesen.

(x)

Sulyok Béla
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ELKÉPESZTÕ HANGULAT, SZOROS VERSENY, IZGALMAS SZAKASZOK
– ÍGY TELT AZ I. NYÍREGYHÁZA RALLY

Nyíregyháza Rally néven rendezték meg az Országos
Bajnokság zárófutamát. A versenyt pénteken egy belvá-
rosi gyorsasági szakasz nyitotta, majd két napig a zemp-
léni hegyekben folytatódott a viadal. Bejelentették azt is,
hogy a Hungary Rally bekerült a jövõ évi Európa-bajnok-
ság elõzetes versenynaptárába.

Hadik András elképesztõ csatában, az utolsó mé-
terekig tartó küzdelemben nyerte meg a Nyíregy-
háza Rallyt, és pályafutása során elõször elhódí-
totta az abszolút bajnoki címet is. A verseny 17
szakasza közül tízet megnyert, és futamgyõzel-
méhez kétség sem férhetett. Kemény feladat volt,
mert Turán Frigyessel szemben nyolcpontos hát-
rányban kezdte a futamot. Hadik elmondta, min-
dent megtettek a két nap alatt, hogy meg tudják
nyerni a versenyt és a bajnokságot. Többször
megmozdult a gyomra vasárnap, de be tudták húz-
ni az utolsó gyorsaságit, amely eldöntötte a futamot.

GAZDÁRA TALÁLT A VÁNDORSERLEG IS

A futamot abszolútban a Hadik András–Deák Attila
páros egy Ford Fiesta R5-tel nyerte meg, a második he-
lyen a Turán Frigyes–Bagaméri László kettõs végzett
szintén Ford Fiesta R5-tel, a harmadik helyre pedig a
Vincze Ferenc–Igor Bacigál duó futott be Skoda Fabia
R5-tel. Az idei utolsó versenyen országos bajnokot is
avattak, a Hadik András–Deák Attila páros emellett át-
vehette a Nyíregyháza Rally vándorserlegét is.

FELBOLYDULT AZ EGÉSZ VÁROS

Az Országos Bajnokság zárófutamát, a háromnapos
I. Nyíregyháza Rallyt Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti
Autósport Szövetség elnöke is értékelte. Szerinte ez egy
fantasztikus futam volt, az utolsó másodpercekig és méte-
rekig a bajnoki címért küzdöttek a versenyzõk, felboly-
dult az egész város, a hegyvidék, hiszen kinn voltak a pá-
lyákon. Ez egy olyan rendezvény volt, amelyre méltón
büszke lehet a magyar ralisport is, és nem véletlen, hogy
valószínûleg jövõre EB-futamként fogjuk a II. Nyíregyhá-
za Rallyt megünnepelni. Ugyanis még tartott a verseny, ami-
kor pénteken a Városháza Krúdy termében világra szóló
bejelentést tett a Rally Európa-bajnokság promótere. Jean-
Baptiste Ley hivatalosan is közölte, hogy a jövõ évi, nem
hivatalos versenynaptárba a Hungary Rally is felkerült.

A magyar raliversenyzõket már európai szinten is jegy-
zik, a magyar szövetség és magyar kormány pedig támo-
gatja a versenyt, ezzel indokolta a promóter, hogy jövõre
Magyarországon is lesz Európa-bajnoki ralifutam.

FELKERÜLTÜNK A TÉRKÉPRE

– A szervezõk feltették Nyíregyházát egy olyan tech-
nikai sportág térképére, ahol mi még fehér foltként sze-
repeltünk. Én még emlékszem a ’90-es évekre, a Zemp-
lén Rallyra és Ferjáncz Attiláékra. Azok a versenyek
óriási tömegeket vonzottak. Nekünk erre az esemény-
re szükségünk van, szükségünk van a televíziós közve-
títésekre, a sok nézõre – emelte ki dr. Ulrich Attila al-
polgármester.

– Ez nagy lehetõség nemcsak Nyíregy-
házának, hanem egész Magyarországnak

– mondta el dr. Szabó Tünde, sportért
felelõs államtitkár, és azt is hozzátet-

te, számos infrastrukturális fej-
lesztést hoz majd magá-

val az Európa-bajno-
ki futam és jó hatás-
sal lesz a térség ide-
genforgalmára is.

(Szerzõ:
Szoboszlai Tibor,

Z. Pintye Zsolt)

Õry Tamás társrendezõ, Oláh Gyárfás, a Magyar Nem-
zeti Autósport Szövetség elnöke, dr. Ulrich Attila alpol-

gármester, dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár és
Jean-Baptiste Ley, az ERC promótere
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CÍMFELÜLVIZSGÁLATI HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE XXIII. 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, Gerely utca
Ssz. hrsz. cím

1. 24288 Gerely 1.
2. 24281 Gerely 2.
3. 24287 Gerely 3.
4. 24280 Gerely 4.
5. 24286 Gerely 5.
6. 24279 Gerely 6.
7. 24285 Gerely 7.
8. 24284 Gerely 7/A
9. 24283 Gerely 7/B

10. 24278 Gerely 8.
11. 24262 Gerely 9.
12. 24277 Gerely 10.
13. 24261 Gerely 11.
14. 24274 Gerely 12.
15. 24252 Gerely 13.
16. 24273 Gerely 14.
17. 24251 Gerely 15.
18. 24269/2 Gerely 16.
19. 24248 Gerely 17.
20. 24269/1 Gerely 18.
21. 24247 Gerely 19.
22. 24266 Gerely 20.
23. 24244 Gerely 21.
24. 24265/5 Gerely 22.
25. 24243 Gerely 23.
26. 24265/8 Gerely 24.

Nyíregyháza, Barát utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0532/65 Barát 1/A
2. 0532/66 Barát 1/B
3. 0532/68 Barát 1/C
4. 0532/70 Barát 1/D
5. 0532/71 Barát 1/E
6. 0532/72 Barát 1/F
7. 0532/9 Barát 1.
8. 0534/56 Barát 2/A
9. 0534/55 Barát 2/B

10. 0534/54 Barát 2/C
11. 0534/53 Barát 2/D
12. 0534/52 Barát 2/E
13. 0534/51 Barát 2/F
14. 0534/50 Barát 2/G
15. 0534/49 Barát 2/H
16. 0534/48 Barát 2/I
17. 0534/47 Barát 2/J
18. 0534/46 Barát 2/K
19. 0534/45 Barát 2/L
20. 0534/44 Barát 2/M
21. 0534/43 Barát 2/N
22. 0534/42 Barát 2/O
23. 0534/41 Barát 2/P
24. 0534/40 Barát 2/Q
25. 0534/39 Barát 2/R
26. 0534/38 Barát 2/S
27. 0534/37 Barát 2/T
28. 0534/36 Barát 2/U
29. 0534/35 Barát 2/V
30. 0534/34 Barát 2/Z
31. 0534/5 Barát 2.
32. 0532/79 Barát 3/A
33. 0532/10 Barát 3/B
34. 0530/10 Barát 3.
35. 0534/4 Barát 4.
36. 0534/32 Barát 4/A
37. 0534/31 Barát 4/B
38. 0534/30 Barát 4/C
39. 0534/29 Barát 4/D
40. 0534/28 Barát 4/E
41. 0534/27 Barát 4/F
42. 0534/26 Barát 4/G
43. 0534/25 Barát 4/H
44. 0534/24 Barát 4/I
45. 0534/23 Barát 4/J
46. 0534/22 Barát 4/K
47. 0534/21 Barát 4/L
48. 0534/20 Barát 4/M
49. 0534/19 Barát 4/N
50. 0529/1 Barát 5/A
51. 0529/2 Barát 5.
52. 0534/3 Barát 6.
53. 0534/9 Barát 6/A
54. 0534/2 Barát 8.
55. 0534/17 Barát 10.

Nyíregyháza, Csûr utca
Ssz. hrsz. cím

1.  17809 Csûr 1.
2.  17821 Csûr 2.
3.  17808 Csûr 3.
4.  17820 Csûr 4.
5.  17807 Csûr 5.
6.  17819 Csûr 6.
7.  17806/3 Csûr 7.
8.  17818 Csûr 8.
9.  17806/2 Csûr 9.

10.  17817 Csûr 10.
11.  17806/1 Csûr 11.
12.  17816 Csûr 12.
13.  17805 Csûr 13.
14.  17815 Csûr 14.
15.  17804 Csûr 15.
16.  17814 Csûr 16.
17.  17803 Csûr 17.
18.  17813 Csûr 18.
19.  17802 Csûr 19.
20.  17812 Csûr 20.

A HÉTEN A HIVATAL A TISZAVASVÁRI ÚT MINDKÉT OLDALÁN LÉVÕ TERÜLETEN TALÁLHATÓ UTCÁKAT KÖZLI
21.  17801 Csûr 21.
22.  17811 Csûr 22.

Nyíregyháza, Gémeskút utca
Ssz. hrsz. cím

1.  17968 Gémeskút 1.
2.  17976 Gémeskút 2.
3.  17977 Gémeskút 2/A
4.  17969 Gémeskút 3.
5.  17975 Gémeskút 4.
6.  17970/1 Gémeskút 5.
7.  17974 Gémeskút 6.
8.  17970/2 Gémeskút 7.

Nyíregyháza, Jászol utca
Ssz. hrsz. cím

1. 0795/14 Jászol 1.
2. 18006/2 Jászol 2.
3. 0795/13 Jászol 3.
4. 17991/2 Jászol 4.
5. 0793/45 Jászol 5.
6. 18004 Jászol 6.
7. 0722/20 Jászol 7.
8. 18003 Jászol 8.
9. 0722/17 Jászol 9.

10. 18002 Jászol 10.
11. 18001 Jászol 12.
12. 18000 Jászol 14.
13. 17999 Jászol 16.
14. 17998 Jászol 18.
15. 0716/1 Jászol 20.
16. 0715/12 Jászol 22.
17. 0715/13 Jászol 24.
18. 0715/10 Jászol 26.

Nyíregyháza, Kancsó utca
Ssz. hrsz. cím

1.  17990 Kancsó 1.
2.  17988/2 Kancsó 2.
3.  17987 Kancsó 4.
4.  17991/2 Kancsó 5.
5.  17986 Kancsó 6.
6.  17992 Kancsó 7.
7.  17985 Kancsó 8.
8.  17993/1 Kancsó 9.
9.  17984 Kancsó 10.

10.  17993/2 Kancsó 11.
11.  17983 Kancsó 12.
12.  17993/3 Kancsó 13.
13.  17982/1 Kancsó 14.
14.  17982/2 Kancsó 16.
15.  17994/2 Kancsó 17.
16.  17981 Kancsó 18.
17.  17994/3 Kancsó 19.
18.  17980 Kancsó 20.
19.  17995 Kancsó 21.
20.  17979 Kancsó 22.
21.  17996 Kancsó 23.
22.  17978 Kancsó 24.
23.  17997 Kancsó 25.

Nyíregyháza, Kaptár utca
Ssz. hrsz. cím

1.  0696/26 Kaptár 1.
2.  0696/184 Kaptár 2.
3.  0696/29 Kaptár 3.
4.  0696/30 Kaptár 5.
5.  0696/31 Kaptár 7.
6.  0696/32 Kaptár 9.
7.  0696/33 Kaptár 11.
8.  0696/34 Kaptár 13.
9.  0696/35 Kaptár 15.

10.  0696/36 Kaptár 17.
11.  0696/37 Kaptár 19.

Nyíregyháza, Kemence utca
Ssz. hrsz. cím

1.  17920 Kemence 2.
2.  17919 Kemence 4.
3.  17894/2 Kemence 6.
4.  17892 Kemence 8.
5.  17891 Kemence 10.
6.  17836 Kemence 12.
7.  17835 Kemence 14.

Nyíregyháza, Kupa utca
Ssz. hrsz. cím

1.  17944 Kupa 1.
2.  17961 Kupa 2.
3.  17943 Kupa 3.
4.  17960/2 Kupa 4.
5.  17942 Kupa 5.
6.  17960/1 Kupa 6.
7.  17941 Kupa 7.
8.  17959 Kupa 8.
9.  17940 Kupa 9.

10.  17958 Kupa 10.
11.  17939 Kupa 11.
12.  17957 Kupa 12.
13.  17938 Kupa 13.
14.  17956 Kupa 14.
15.  17937 Kupa 15.
16.  17955 Kupa 16.
17.  17936 Kupa 17.
18.  17954 Kupa 18.
19.  17935 Kupa 19.
20.  17953 Kupa 20.

21.  17934 Kupa 21.
22.  17952 Kupa 22.
23.  17933 Kupa 23.
24.  17951 Kupa 24.
25.  17932 Kupa 25.
26.  17950 Kupa 26.
27.  17949 Kupa 28.
28.  17948 Kupa 30.
29.  17947 Kupa 32.
30.  17946 Kupa 34.

Nyíregyháza, Lego utca
Ssz. hrsz. cím

1.  0690/69 Lego 1-5.
2.  0685/17 Lego 2.
3.  0685/8 Lego 4.
4.  0691/18 Lego 7.
5.  0691/19 Lego 9-13.
6.  0685/20 Lego 15.

Nyíregyháza, Padka utca
Ssz. hrsz. cím

1.  17966 Padka 1.
2.  17967 Padka 3.
3.  0716/1 Padka 5.
4.  0716/2 Padka 7.
5.  0715/12 Padka 9.
6.  0715/13 Padka 11.
7.  0715/10 Padka 13.
8.  0715/27 Padka 15.
9.  0715/28 Padka 17.

10.  0715/14 Padka 19.

Nyíregyháza, Patics utca
Ssz. hrsz. cím

1.  17881/1 Patics 1.
2.  17877 Patics 2.
3.  17881/2 Patics 3.
4.  17876/2 Patics 4.
5.  17876/1 Patics 4/A
6.  17882/1 Patics 5.
7.  17875 Patics 6.
8.  17882/2 Patics 7.
9.  17874 Patics 8.

10.  17883 Patics 9.
11.  17873 Patics 10.
12.  17884 Patics 11.
13.  17872 Patics 12.
14.  17885 Patics 13.
15.  17871 Patics 14.
16.  17886 Patics 15.
17.  17870 Patics 16.
18.  17887 Patics 17.
19.  17869 Patics 18.
20.  17888 Patics 19.
21.  17868 Patics 20.
22.  17889 Patics 21.
23.  17867 Patics 22.
24.  17890 Patics 23.
25.  17866 Patics 24.
26.  17891 Patics 25.

Nyíregyháza, Pitvar utca
Ssz. hrsz. cím

1.  17853 Pitvar 1.
2.  17850 Pitvar 2.
3.  17855 Pitvar 3.
4.  17849/2 Pitvar 4.
5.  17856 Pitvar 5.
6.  17848 Pitvar 6.
7.  17857 Pitvar 7.
8.  17847 Pitvar 8.
9.  17858 Pitvar 9.

10.  17846/2 Pitvar 10.
11.  17859/1 Pitvar 11.
12.  17846/1 Pitvar 12.
13.  17859/2 Pitvar 13.
14.  17845 Pitvar 14.
15.  17860 Pitvar 15.
16.  17844 Pitvar 16.
17.  17861 Pitvar 17.
18.  17843 Pitvar 18.
19.  17862 Pitvar 19.
20.  17842 Pitvar 20.
21.  17863 Pitvar 21.
22.  17841 Pitvar 22.
23.  17864 Pitvar 23.
24.  17840 Pitvar 24.
25.  17865 Pitvar 25.
26.  17839 Pitvar 26.
27.  17838 Pitvar 28.
28.  17837 Pitvar 30.
29.  17836 Pitvar 32.

Nyíregyháza, Salamonbokor
Ssz. hrsz. cím

1. 0683/2 Salamonbokor 1.
2. 0674/10 Salamonbokor 2.
3. 0683/35 Salamonbokor 3.
4. 0674/11 Salamonbokor 4.
5. 0683/3 Salamonbokor 5.
6. 0674/12 Salamonbokor 6.
7. 0683/28 Salamonbokor 7.
8. 0674/4 Salamonbokor 8.
9. 0683/29 Salamonbokor 9.

10. 0674/5 Salamonbokor 10.
11. 0683/32 Salamonbokor 11.
12. 0674/6 Salamonbokor 12.

13. 0683/134 Salamonbokor 13.
14. 0674/7 Salamonbokor 14.
15. 0683/34 Salamonbokor 15.
16. 0674/8 Salamonbokor 16.
17. 0683/4 Salamonbokor 17.
18. 0674/9 Salamonbokor 18.
19. 0683/26 Salamonbokor 19.
20. 0674/14 Salamonbokor 20.
21. 0683/27 Salamonbokor 21.
22. 0674/13 Salamonbokor 22.
23. 0683/37 Salamonbokor 23.
24. 0676/1 Salamonbokor 24.
25. 0683/132 Salamonbokor 25.
26. 0676/3 Salamonbokor 26.
27. 0683/39 Salamonbokor 27.
28. 0676/4 Salamonbokor 28.
29. 0683/41 Salamonbokor 29.
30. 0678/44 Salamonbokor 30.
31. 0683/42 Salamonbokor 31.
32. 0678/38 Salamonbokor 32.
33. 0683/211 Salamonbokor 33.
34. 0678/39 Salamonbokor 34.
35. 0683/8 Salamonbokor 35.
36. 0678/40 Salamonbokor 36.
37. 0683/9 Salamonbokor 37.
38. 0678/41 Salamonbokor 38.
39. 0683/10 Salamonbokor 39.
40. 0678/42 Salamonbokor 40.
41. 0683/17 Salamonbokor 41.
42. 0678/63 Salamonbokor 42.
43. 0683/141 Salamonbokor 43.
44. 0678/20 Salamonbokor 44.
45. 0683/12 Salamonbokor 45.
46. 0678/59 Salamonbokor 46.
47. 0683/13 Salamonbokor 47.
48. 0678/70 Salamonbokor 48.
49. 0683/14 Salamonbokor 49.
50. 0678/22 Salamonbokor 50.
51. 0680/32 Salamonbokor 51.
52. 0678/23 Salamonbokor 52.
53. 0680/33 Salamonbokor 53.
54. 0678/51 Salamonbokor 54.
55. 0680/34 Salamonbokor 55.
56. 0678/72 Salamonbokor 56.
57. 0680/2 Salamonbokor 57.
58. 0678/53 Salamonbokor 58.
59. 0680/3 Salamonbokor 59.
60. 0678/61 Salamonbokor 60.
61. 0680/4 Salamonbokor 61.
62. 0678/55 Salamonbokor 62.
63. 0680/5 Salamonbokor 63.
64. 0678/26 Salamonbokor 64.
65. 0680/43 Salamonbokor 65.
66. 0678/3 Salamonbokor 66.
67. 0680/30 Salamonbokor 67.
68. 0678/34 Salamonbokor 68.
69. 0680/41 Salamonbokor 69.
70. 0678/35 Salamonbokor 70.
71. 0680/38 Salamonbokor 71.
72. 0678/4 Salamonbokor 72.
73. 0678/78 Salamonbokor 72/A
74. 0680/24 Salamonbokor 73.
75. 0678/79 Salamonbokor 74.
76. 0680/25 Salamonbokor 75.
77. 0678/74 Salamonbokor 76.
78. 0680/45 Salamonbokor 77.
79. 0678/76 Salamonbokor 78.
80. 0680/28 Salamonbokor 79.
81. 0680/29 Salamonbokor 79/A
82. 0678/66 Salamonbokor 80.
83. 0678/68 Salamonbokor 80/A
84. 0680/26 Salamonbokor 81.
85. 0680/27 Salamonbokor 81/A
86. 0678/45 Salamonbokor 82.
87. 0680/35 Salamonbokor 83.
88. 0678/46 Salamonbokor 84.
89. 0680/36 Salamonbokor 85.
90. 0678/48 Salamonbokor 86.
91. 0680/14 Salamonbokor 87.
92. 0678/50 Salamonbokor 88.
93. 0680/15 Salamonbokor 89.
94. 0678/32 Salamonbokor 90.
95. 0680/16 Salamonbokor 91.
96. 0678/33 Salamonbokor 92.
97. 0680/17 Salamonbokor 93.
98. 0678/19 Salamonbokor 94.
99. 0680/18 Salamonbokor 95.

100. 0678/11 Salamonbokor 96.
101. 0680/19 Salamonbokor 97.
102. 0678/7 Salamonbokor 98.
103. 0680/20 Salamonbokor 99.
104. 0678/9 Salamonbokor 100.
105. 0680/21 Salamonbokor 101.
106. 0678/8 Salamonbokor 102.
107. 0680/22 Salamonbokor 103.
108. 0744/2 Salamonbokor 104.
109. 0680/23 Salamonbokor 105.
110. 0744/14 Salamonbokor 106.
111. 0681/1 Salamonbokor 107.
112. 0744/15 Salamonbokor 108.
113. 0681/2 Salamonbokor 109.
114. 0744/4 Salamonbokor 110.
115. 0681/3 Salamonbokor 111.
116. 0744/5 Salamonbokor 112.
117. 0681/4 Salamonbokor 113.
118. 0744/6 Salamonbokor 114.
119. 0739/32 Salamonbokor 115.
120. 0744/7 Salamonbokor 116.
121. 0739/30 Salamonbokor 117.
122. 0744/8 Salamonbokor 118.
123. 0739/28 Salamonbokor 119.
124. 0744/9 Salamonbokor 120.
125. 0739/14 Salamonbokor 121.

126. 0744/10 Salamonbokor 122.
127. 0739/2 Salamonbokor 123.
128. 0744/11 Salamonbokor 124.
129. 0739/3 Salamonbokor 125.
130. 0744/16 Salamonbokor 126.
131. 0739/4 Salamonbokor 127.
132. 0744/19 Salamonbokor 128.
133. 0739/34 Salamonbokor 129.
134. 0744/20 Salamonbokor 130.
135. 0739/5 Salamonbokor 131.
136. 0744/21 Salamonbokor 132.
137. 0739/19 Salamonbokor 133.
138. 0744/22 Salamonbokor 134.
139. 0739/82 Salamonbokor 135.
140. 0739/65 Salamonbokor 136.
141. 0739/83 Salamonbokor 137.
142. 0739/66 Salamonbokor 138.
143. 0739/36 Salamonbokor 141.
144. 0739/37 Salamonbokor 143.
145. 0739/85 Salamonbokor 145.
146. 0739/40 Salamonbokor 147.
147. 0739/41 Salamonbokor 149.
148. 0739/42 Salamonbokor 151.
149. 0739/43 Salamonbokor 153.
150. 0739/45 Salamonbokor 155.
151. 0739/46 Salamonbokor 157.

Nyíregyháza, Szilke utca
Ssz. hrsz. cím

1.  17821 Szilke 1.
2.  17834 Szilke 2.
3.  17820 Szilke 3.
4.  17833 Szilke 4.
5.  17819 Szilke 5.
6.  17832 Szilke 6.
7.  17818 Szilke 7.
8.  17831 Szilke 8.
9.  17817 Szilke 9.

10.  17830 Szilke 10.
11.  17816 Szilke 11.
12.  17829 Szilke 12.
13.  17815 Szilke 13.
14.  17828 Szilke 14.
15.  17814 Szilke 15.
16.  17827 Szilke 16.
17.  17813 Szilke 17.
18.  17826 Szilke 18.
19.  17812 Szilke 19.
20.  17825 Szilke 20.
21.  17824 Szilke 22.
22.  17823 Szilke 24.

Nyíregyháza, Vályog utca
Ssz. hrsz. cím

1.  17905/2 Vályog 1.
2.  17881/1 Vályog 2.
3.  17904/1 Vályog 3.
4.  17881/2 Vályog 4.
5.  17904/2 Vályog 5.
6.  17882/1 Vályog 6.
7.  17903 Vályog 7.
8.  17882/2 Vályog 8.
9.  17902 Vályog 9.

10.  17883 Vályog 10.
11.  17901 Vályog 11.
12.  17884 Vályog 12.
13.  17900 Vályog 13.
14.  17885 Vályog 14.
15.  17899 Vályog 15.
16.  17886 Vályog 16.
17.  17898 Vályog 17.
18.  17887 Vályog 18.
19.  17897/2 Vályog 19.
20.  17888 Vályog 20.
21.  17897/1 Vályog 21.
22.  17889 Vályog 22.
23.  17896 Vályog 23.
24.  17890 Vályog 24.
25.  17895 Vályog 25.
26.  17892 Vályog 26.
27.  17894/1 Vályog 27.

Nyíregyháza, Zsindely utca
Ssz. hrsz. cím

1.  17910/1 Zsindely 1.
2.  17906 Zsindely 2.
3.  17910/2 Zsindely 3.
4.  17907 Zsindely 4.
5.  17931 Zsindely 5.
6.  17911 Zsindely 6.
7.  17930 Zsindely 7.
8.  17912 Zsindely 8.
9.  17929/2 Zsindely 9.

10.  17913 Zsindely 10.
11.  17929/1 Zsindely 11.
12.  17914 Zsindely 12.
13.  17928 Zsindely 13.
14.  17915 Zsindely 14.
15.  17927 Zsindely 15.
16.  17916/1 Zsindely 16.
17.  17926 Zsindely 17.
18.  17916/2 Zsindely 18.
19.  17925 Zsindely 19.
20.  17917 Zsindely 20.
21.  17924 Zsindely 21.
22.  17918 Zsindely 22.
23.  17923 Zsindely 23.
24.  17922/2 Zsindely 25.
25.  17922/1 Zsindely 27.
26.  17921 Zsindely 29.
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PRIMA KÜLÖNDÍJAS LETT DANKÓ LÁSZLÓ
Az országos Prima Primissima Díjhoz kötõdve Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében 2006 óta díjazzák az irodalom,
a tudomány, a kultúra, az építészet, a sport területén ki-
emelkedõ tevékenységet végzõ személyeket.

A Megyei Pri-
ma Díjakat múlt
hét pénteken
este adták át a
M e g y e h á z a
dísztermében.
Idén is tíz jelölt
volt, akik közül
Prima díjat ka-
pott dr. Kováts
Judit író a ma-
gyar irodalom,
Szabolcsiné Re-

MINISZTERI BIZTOS LETT
A „magyar–magyar kulturális kapcsolatokért felelõs mi-

niszteri biztos” lett november elejétõl Petneházy Attila.
Nyíregyháza korábbi országgyûlési képviselõje (FIDESZ-
KDNP), elmondása szerint a parlamenterként részben
megkezdett munkáját folytatja.

A frissen kine-
vezett miniszteri
biztost telefonon
értük utol, hiszen
munkája miatt hol
a fõvárosban, hol
a határon túl tar-
tózkodik. Érthetõ,
hiszen feladatá-
nak rövid leírása
szerint egyebek
mellett felméri a

kárpát-medencei kulturális intézmények szakmai és fej-
lesztési lehetõségeit, kapcsolatot tart a magyar nyelvû
színházakkal, folyamatosan egyeztet a szakmai fóru-
mokkal és mûhelyekkel. Petneházy Attila azt mondta,
ennek elõzménye, hogy még az Országgyûlésben
a Nemzeti Összetartozás Bizottságának volt a tagja, s
ennek következtében is gyakran kereste fel a határon
túli magyar közösségeket és képviselte érdekeiket a par-
lamenti bizottsági munkája során. Ez a már meglévõ
szoros kapcsolat, most további jelentõséget ka-

pott. Feladata ugyanis, hogy találkozva a közösségek,
fõként kulturális területen dolgozó vezetõivel, hallgas-
sa meg õket, mérje fel az igényeket, tárja fel a problé-
mákat, egyengesse a kapcsolatokat.

A NEMZET RÉSZEI

A biztos azt vallja, nem innen, az anyaországból kell
megmondani, hogy nekik mi lenne jó a határokon túl.
Mivel a hivatalos megbízatása most indul, egyelõre in-
kább tervekrõl és érzetekrõl beszélhet. Szerinte a külhoni
magyarság pozitívan éli meg a nemzeti kormány elmúlt
években tett intézkedéseit. – Érzik, hogy valóban kezde-
nek egy nemzet részeivé válni, s hálával fogadják az oda-
figyelést és segítséget. De ez viszont is igaz, hiszen példá-
ul a Határtalanul program igazi sikertörténet: a mai fiata-
lok megérzik ezáltal, hogy az összmagyarság tagjai, ami a
mi korosztályunknál kimaradt. Ez egy igazi, nemes „ér-
zékenyítés” – fogalmazott. A korábban színmûvészként
dolgozó miniszteri biztos szeretné például a testvérszín-
házi kapcsolatok elmélyítését, magasabb szintre emelését
(az anyaországi és határon túli intézmények között), de
fontosnak tartja az anyanyelvi kultúra eljuttatását a kisebb
falvakba is. Mindezt továbbra is Nyíregyházáról teszi, hi-
szen itt él családjával, noha feladatkörébõl adódóan ter-
mészetesen most több idõt tölt a város (és az ország) hatá-
rain kívül, mint itthon.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

SZAKKÉPZÉSI HÉT,
NAGYKÖVETEKKEL

Az Európai Szakképzési Hetet az Európai Bizott-
ság hirdette meg, mely szeptember 1. – december
31-éig hivatott Európa-szerte helyi, regionális és nem-
zeti rendezvényeken vonzóvá tenni a szakoktatást és
a szakképzést. Pénteken a pályaválasztási programot
(kiállítást és börzét) diákpályázatok eredményhirde-
tése és díjkiosztó ünnepség, illetve a szakma nagykö-
veteinek bemutatója követte a Wesselényiben.

– Európa szinte valamennyi országában hiányzik a
szakképzett munkaerõ, ezért szervezik a kontinensen
harmadik éve a szakképzési hetet. Itt van lehetõség
arra, hogy brand épüljön a szakmák köré – fogalma-
zott az ünnepségen Szûcsné Szabó Katalin, a Nemze-
ti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal fõosztályve-
zetõje.

KREATÍV NYÍREGYHÁZIAK

Az európai eseményre akkreditált 1400 programból
400 Magyarországról érkezett, ebbõl 30 nyíregyházi
ötlet volt. A 80 szakmát kínáló, 10 iskolával rendelke-
zõ Nyíregyházi Szakképzési Centrum ünnepségén Já-
szai Menyhért alpolgármester köszöntötte a megjelen-
teket. – A szakképzés Nyíregyházán összefogással
mûködik, együtt a kamarával, az egyetemmel, a szak-
képzési centrummal, a megyei jogú várossal és a gaz-
dasági élet szereplõivel. Másképp nem is képzelhetõ
el, ha nem egy irányba és közös erõvel, akarattal húz-
zuk ezt a közös szekerünket és ügyünket.

NEMZETKÖZI SIKEREK

A 7 ezer diákot számláló centrum pedagógusainak
egyaránt kiemelt feladata a tehetséggondozás éppúgy,
mint a hátránykompenzáció. A szakmai közösség
büszke a nemzetközi szinten is elismert Bánki Robot
Team és Zsigó Zsolt tanár úr sikereire, illetve a Hudák
Zsolt által vezetett Tekerd Csoportra, akik most éppen
a NASA-val tárgyalnak. – A szakképzés európai heté-
nek ez a fõ rendezvénye, de mi már szeptember óta
szerveztünk programokat, közel 50 eseményt akkre-
ditáltattunk, melyek közül kiemelkedik a Digitális
Közösségi Alkotómûhely átadása múlt kedden, a kiál-
lításon és állásbörzén pedig közel 50 vállalat, kis- és
középvállalkozás, felsõoktatási intézmény volt jelen
– fogalmazott Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum fõigazgatója.

HATÉKONYSÁG ÉS DIGITALIZÁCIÓ

Délután az óvodásoknak, általános és középisko-
lásoknak „A jövõ szakmája” címmel meghirdetett
pályázat eredményhirdetésével és a díjkiosztó ünnep-
séggel folytatódott a program. Legóval és drónokkal
jutalmazták a legjobbakat. Három éve tesznek aján-
lást a szakképzõ iskolák a „Szakma Nagykövete” cím-
re érdemes egykori diákok közül. Soltész Attila példá-
ul a Bánkiban végzett gépgyártás-technológia, számí-
tástechnika szakirányon. Fõ mentora Zsigó Zsolt volt,
majd az egykori Közgazdaságtudományi Egyetemen
szerzett diplomát, ma a 4S-2000 ügyvezetõje. Azt
nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak, hogy úgy lát-
ja, a versenyképesség záloga a hatékony gyártás, an-
nak pedig a digitális transzformáció, a digitalizálás. A
nagykövet olyannyira fontosnak tartja a szakképzést,
hogy több mint 10 éve szakmai órák és nyári gyakor-
latok helyszíne a cég. A Szakképzési Centrum vala-
mennyi iskolája jelölt egykori diákot a Nagykövet cím-
re, kik életútjukkal, karrierjükkel példát és jövõt mu-
tatnak a mai középiskolások számára.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

zsõfi Ágnes építész a magyar építészet és Nagy Csaba táro-
gatómûvész a magyar népmûvészet és közmûvelõdés ka-
tegóriában. Különdíjat vehetett át Rózsa Gábor karate Eu-
rópa-bajnok, a magyar sport kategória jelöltje. Nyíregyhá-
za város különdíját kapta dr. Fábián Gergely fõiskolai tanár
a magyar tudomány kategóriában, míg a megyei önkor-
mányzat különdíjában részesült a magyar sajtó jelöltje, kol-
légánk, Dankó László, aki 22 éve dolgozik a Nyíregyházi
Televíziónál. – A Nyíregyházi Televízió az elsõ munkahe-
lyem, mindig is ezt szerettem volna csinálni! Már az meg-
tisztelõ volt, hogy jelöltek a Prima díjra, hiszen olyan jelölt-
társakkal voltam együtt, akik pályafutásuk során komoly
sikereket értek el. Furcsa kimondani, hogy több mint 1200
mérkõzést közvetítettem, 7-8 ezer tudósítást forgattam, a
megyei önkormányzat elismerése pedig új impulzust ad a
munkámhoz. Köszönöm a családomnak és a kollégáimnak
a segítséget, ez a különdíj az õ érdemük is – fogalmazott a
díjátadás után Dankó László.

KINYITOTT A VÁROSI JÉGPÁLYA

Hétfõtõl korizhatunk – az idén sok évtizedes álom meg-
valósulásaként átadott – új, Városi Jégpályán.

Olvasói észrevételeket figyelembe véve tovább fino-
mítottak a kedvezményrendszeren, így még család-
barátabb lett a belépés több gyermekkel is. Az iskolai

órák és edzések mellett a nagyközönség hétfõtõl csütör-
tökig 19.00–20.30, pénteken 17.00–18.30 és 19.00–
20.30, míg szombat-vasárnap 9.30–11.15, 11.45–13.30,
14.00–16.00, 16.30–18.30 és 19.00–21.00  között hasz-
nálhatja a jeget.
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-

deletben szabályozza a „Nyíregyháza Város Kultu-
rális Életéért Krúdy Gyula-díj” adományozásának
rendjét.

A kitüntetés a városban hosszabb ideje eredménye-
sen tevékenykedõ tudományos kutatónak vagy mun-
katársnak, képzõ- és építõmûvésznek, a közmûvelõ-
dés, közgyûjtemény, tánc, kórus, film, zene, színház,
valamint a nyomtatott vagy az elektronikus sajtó terü-
letén hosszabb ideje dolgozó személynek adományoz-
ható.

A kitüntetés adományozását bármely természetes
vagy jogi személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2018. november 30. napjáig Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai

és Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
a város természeti és épített környezetének megõrzése, a városszépítés, a környezetállapot javítását
szolgáló kezdeményezések elõsegítése és a környezettudatos életmódra nevelés támogatása érde-
kében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló
24/2008. (IV. 29.) számú rendelete alapján, az Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére, pályázatot hirdet vissza nem térítendõ támo-
gatás elnyerésére.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és tá-

mogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött, jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel
bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap keretébõl támogatható területek:
1. A környezet állapotának javítását elõsegítõ tevékenység, esemény támogatása.
2. A környezettudatos életmód népszerûsítésének támogatása.
A pályázat feltételei:
A pályázat keretében kizárólag a 2019. december 31. napjáig megvalósuló programokat bírál-

ják el.
Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ

közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Közgyûlés

határozatában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Köz-

gyûlés határozatában megállapította.
Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ

közösség
–  amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a

Közgyûlés határozatában megállapította.
A pályázat benyújtásának módja, helye, pontos címe:
Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati pél-

dányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adatlap” címû formanyom-
tatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz (Nyír-
egyháza, Kossuth tér 1. 160-as szoba) 2018. december 14. napjáig lehet benyújtani személyesen vagy
postai úton. A postai úton küldött munkákat kérjük, hogy lehetõség szerint gyûrõdésmentesen, hajtások
nélkül postázzák. A postán (tértivevénnyel) feladott pályázatok benyújtásának határideje a postai bé-
lyegzõ dátuma. A borítékon fel kell tüntetni a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap pályá-
zat” megnevezést.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Városfejlesztési Osztály munkatársától, Zákány Zoltán-
tól, a 42/524-524/104-es melléken kérhetõ, e-mail-cím: zakany.zoltan@nyiregyhaza.hu.

Pályázati támogatás összege:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret 1 875 000

Ft. Maximálisan pályázható összeg: 150 000 Ft.
A pályázati kiírás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és pályázati adatlappal,

valamint a mellékletekkel együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varos-
haza.nyiregyhaza.hu oldalról.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai
és Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet a Civil Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
a civil szervezetek által megrendezésre kerülõ programok, programsorozatok, rendezvények és az
ezekhez kapcsolódó mûködési költségek, valamint kiadványok és alkotások megvalósításának tá-
mogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának
rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján és a 164/
2018. (X. 18.) sz. határozatában foglaltak szerint az Önkormányzat Civil Alapjában rendelkezésre
álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: 2019. december 31. napjáig a civil szervezetek kiemelkedõ szakmai progra-
mokkal, programsorozatokkal, rendezvényekkel kapcsolatos költségeik és az ehhez kapcsolódó
mûködési költségeik finanszírozása, valamint alkotások, kiadványok megvalósításának támogatása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött, jogi
személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel
bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkezõ
és tevékenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a helyi önszervezõdõ

közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 164/2018. (X. 18.) sz. határozatában
foglaltak szerint a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi alapból (Civil Alapból) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 7 500 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2019. december 31. napjáig megvalósuló programok és

pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A pályázó alaponként legfeljebb három támogatandó tevékenységre pályázhat.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ

közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Közgyûlés

határozatában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Közgyû-

lés határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ

közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a

Közgyûlés határozatában megállapította.
f.) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 példányban,

a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ, vagy a Kulturális Osztály titkárságán sze-
mélyesen átvehetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mel-
lékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz 2018. december 14. napjáig lehet
benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 136/A szoba), vagy elektronikus úton, pdf
formátumban az augusztinyi.krisztina@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

g.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Kulturális Osztály munkatársá-
tól, dr. Augusztinyi Krisztina jogászreferenstõl a 42/524-524/552 m. telefonszámon.

A pályázathoz csatolni kell a pályázati anyagban található, az adatok, személyes adatok keze-
léséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal
együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 17., szombat 19.00 Párterápia (Orlai Produkciós Iroda), Bérletszünet, Nagyszínpad

19.30 Macbeth, E. Kovács kamara bérlet, Krúdy Kamara

November 19., hétfõ 19.00 Gyilkosság meghirdetve, Arany bérlet, Nagyszínpad
19.30 Macbeth, Vasvári „A” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

November 20., kedd 14.00 Világszép nádszálkisasszony, Pinokkió bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
19.00 Bencs-estek – „Ne félj, mesélj!”, Bérletszünet, Bencs Villa
19.30 Macbeth, Vasvári „B” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

November 21., szerda 10.00 Világszép nádszálkisasszony, Mekk Elek bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
14.00 Meseautó, Váci bérlet, Nagyszínpad
14.00 Világszép nádszálkisasszony, Tudor bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ

November 22., csütörtök 10.00 Világszép nádszálkisasszony, Csipet csapat bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
14.00 Meseautó, Ady bérlet, Nagyszínpad
14.00 Világszép nádszálkisasszony, Árgyílus bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
17.00 Mûvészasztal Kováts Judittal, Bérletszünet, MÛvész Stúdió

November 23., péntek 10.00 Világszép nádszálkisasszony, Dumbó bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
14.00 Világszép nádszálkisasszony, Morgó bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
14.00 Meseautó, Gárdonyi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Macbeth, Móricz kamara bérlet, Krúdy Kamara

KUTHY PATRÍCIA RÁK ZOLTÁN FELESÉGE LESZ
Legalábbis a Balfácánt vacsorára! címû vígjátékban,

amelyben a színésznõ férje, Illyés Ákos ismét nyomoz
majd Göttinger Pál rendezésében.

A mûvészpárnál ezekben a napokban nemcsak vacso-
rára jut a Balfácánból, de egész napra, hiszen nagy erõk-
kel próbálják Francis Veber darabját, amelynek premierje
december 8-án lesz a nagyszínpadon.

OTTHON NEM SZAKMÁZNAK

– Ez egy klasszikus francia bohózat rengeteg félreértés-
sel, ami nevetésre készteti a nézõket – nyilatkozta lapunk-
nak Ákos. – Egy jómódú társaság unalomûzésként egy-
egy nevetségesnek tartott embert hív meg alkalmanként
vacsorára, hogy jól szórakozzanak a rovására. Ezen az
esten is ez történik. A darab végére kiderül, ki is valójá-
ban a balfácán, amit persze nem szeretnénk elárulni elõ-
re. Az eddigi próbák alapján egy igen vidám, lendületes
elõadás készül. Én a társaságba véletlenül becsöppent szi-
gorú és határozott adóellenõr leszek, akinek szintén van-
nak titkai...

– Immár másodszor játszom Rák Zoli feleségét színda-
rabban – veszi át a szót Patrícia. – Tavaly A Rózsák hábo-
rújában alakítottuk a Rózsa házaspárt, s a szerelemtõl el-
jutottunk az egymás elleni ádáz küzdelemig. A közönség
nagyon szerette az elõadást. A mostani színdarabból nem
fog kiderülni, hogy mennyire mûködik jól a kapcsolatunk;
ezúttal kicsi szerepem lesz csupán. Az elõadásban min-
den a Horváth László Attila által alakított Balfácán körül
forog. A szeretetre méltóan mániákus, esetlen kisember
hatására a társaság tagjai új megvilágításba kerülnek. Kér-
désessé válik, ki is a nevetséges tulajdonképpen. Szere-
tünk azonos elõadásban szerepelni Ákossal, pláne, ha
közös jelenetünk is van, ami most sajnos nem lesz így.
Azért is jó, ha egy darabban lépünk színre, mert így
könnyebb összeegyeztetni a szabadidõnket. Otthon már
nem szoktunk „szakmázni”, de a szövegtanulásban, a
végszavazásban segítünk egymásnak.

NYOMOZ, HA KELL, HA NEM

Mint elmondták, kifejezetten szeretnek komédiában
szerepelni, még ha kevés lehetõségük van is erre. A köz-
vélekedés ellenére nagyon meg kell dolgozni ebben a

mûfajban is a sikerért. Jó ritmusérzék kell hozzá, de a be-
fektetett munka megtérül: kiváló lehetõségük adódik a já-
tékra. A mi elõadásunkban kissé vígjáték lett a Sherlock
Holmes is, amelyikben mindketten szerepeltek, s nagyon
szerették. Ákos nevetve tette hozzá, hogy õ nyomoz, ha

kell, ha nem: Conan Doyle opusában dr. Watsonként, a
mostani darabban adóellenõrként, a Gyilkosság meghir-
detve címû Agatha Christie-krimiben pedig Craddock fel-
ügyelõként. Az utóbbi is okos ember, mégis szüksége van
Miss Marple segítségére, hogy felgöngyölítse a szövevé-
nyes bûnügy szálait. Patrícia Mrs. Szvettert hozza ebben
az elõadásban, aki bejárta a világot, de most már egy kis
vidéki helyen él. Roppant kíváncsi, szétszórt asszony, aki
elégedett az életével. Véleményük szerint a rendezõ, Zsótér
Sándor másként látja a világot, a színházat, mint mások.
Mindig roppant felkészülten érkezett, s abszolút pontos
instrukciókat adott a színészek számára. Nagyon jó han-
gulatban teltek a próbák, amelyek remek közös munká-
nak, izgalmas kalandnak bizonyultak. Zsótér elképesztõ
energiákkal dolgozik, s ezzel húzza magával a színésze-
ket. Patríciára a következõ évben A kék bolygó címû me-
sedarab vár még, Ákos pedig Dragomán György Kalucs-
nijában lép színre Szikszai Rémusz rendezésében, majd
Csehov A manó címû mûvében, amelyet Tasnádi Csaba
instruál. Elõtte azonban kollégáikkal együtt még feltálal-
ják a Móricz Zsigmond Színház nézõinek a Balfácánt va-
csorára.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Illyés Ákos és Kuthy Patrícia a Sherlock Holmesban
Fotó: Sipeki Péter
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11NOVEMBER
VASÁRNAP

11NOVEMBER
VASÁRNAP10NOVEMBER

SZOMBAT

11NOVEMBER
VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 18., vasárnap 18.00 NYKC–
KTE férfi kézilabda-mérkõzés közvetí-
tése

November 16., péntek 19.00 Conti-
nental Aréna, NYKC–KTE férfi kézilab-
da-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

DÖNTÕK ÉS KÜLÖNDÍJ
A XV. Rövidpályás Magyar Úszóbaj-

nokságot rendezték Százhalombattán.
A Nyíregyházi Sportcentrum 4x100
mix vegyes váltója döntõbe jutott és a
hetedik helyen végzett. Hatházi Dóra
és Cserfalvi Olaf is egyéni és korosztá-
lyos országos rekordot javított, Dóra a
délutáni döntõben az ötödik helyet sze-
rezte meg. Az 50 méter mell keleti
favoritja, Szurovcsják Ivett új egyéni
csúccsal a negyedik helyen zárt, míg
Trizner Olivér szintén megdöntötte ed-
digi legjobbját. A „Jövõ Bajnokai” prog-
ram versenyzõi közül Cserfalvi Olaf
különdíjat vehetett át.

ÚJABB BAJNOKVERÉS
Az idei bajnokságban másodszor is

legyõzte a Békéscsabát a Fatum Nyír-
egyháza. A nõi röplabdaegyüttes az
elsõ két szettet magabiztosan nyerte,
majd a harmadikban szépített a BRSE.
A negyedik felvonás végén a mieink
vezettek, de végül drámai küzdelem
után a tavalyi bajnok örülhetett, így jö-
hetett a döntõ szett. Itt ugyan 9:6-nál a
vendégek álltak jobban, végül hatalmas
hajrával fordított a Fatum Nyíregyhá-
za, és 3:2-re gyõzött. A csapat a máso-
dik helyen áll az Extraligában, legkö-
zelebb pedig a Vasas ellen lép pályára
idegenben.

BRONZÉREM
Az idei Ifjúsági Ökölvívó OB-n egy

versenyzõvel vett részt az NYVSC-Big
Boxing. Kovács Tamás egy nyert meccsel
bronzérmes lett, a teljesítménye minden
dicséretet megérdemel, hisz akár a dön-
tõbe is kerülhetett volna, de a bírók
másképp látták a találkozóját. Az idei
utánpótlás OB-n ez a negyedik érem,
amit csapatunk nyert, még hátravan a
felnõtt bajnokság, ahol szintén éremért
utaznak a nyíregyháziak.

SZEMINÁRIUM
Wing Tsun Kung Fu szemináriumot

tartottak Nyíregyházán. Máday Nor-
bert, kelet-európai fõinstruktor irányí-
totta a tréninget, melyen nagyon sok
gyerek vett részt. A harcmûvészeti ág
népszerû, mert nemcsak megtanulhat-
ják a fiatalok, hogyan védjék meg ma-
gukat, hanem igazi értéket kapnak. A
Wing Tsunt egy apácanõ fejlesztette ki,
így a mozdulatok hölgyek számára is
könnyen elsajátíthatók.

HATALMAS LÖKÉST AD AZ
ÚJ USZODA NYÍREGYHÁZÁN

Bisztritsányi Dávid és Keszthelyi Rita a
Petõfi iskolában találkozott a gyerekekkel

Megtelt a Petõfi iskola aulája gyerekek-
kel. Példaképeket hallgathattak, sõt kérdez-
hették is õket. Keszthelyi Rita és Bisztritsányi
Dávid, az UVSE két EB-érmes vízilabdá-
zója volt a vendég. Elõbbi nem elõször járt
Nyíregyházán, néhány hónapja Gangl Edi-
nával népszerûsítették a sportágat.

– Szívesen jövök, mert ez egy jó lehetõ-
ség arra, hogy a fiatalokkal megszerettessük
a sportágat, illetve magát a sportot. Fontos,
hogy mozogjanak a gyerekek! Örömmel lát-
tam, hogy elkezdõdött Nyíregyházán az
uszoda építése, nem mindegy, hogy milyen
létesítményben van lehetõség edzeni, és
nagyon jó körülmények között tréningez-
hetnek, úszhatnak majd az AQUA SE fia-
taljai. Biztosan nagy lökést ad majd a sport-
ágnak – mondta Keszthelyi Rita.

Az Európa-bajnok vízilabdázó személye-
sen is megtapasztalhatta, mennyit változott
a nõi vízilabda megítélése. Két évtizeddel
ezelõtt még sokan csak legyintettek, ha a
hölgyek játszottak.

– Újpesten akkor indult a nõi szakág,
amikor én elkezdtem vízilabdázni. Ma már
arról beszélhetünk, hogy ez 18 éve mûkö-
dik. Teljesen más a megítélése, sokkal több
lehetõségük van a mai fiataloknak edzés-
re. Mi anno apukámmal mentünk regge-
lente külön tréningre, ma már biztosítva van

a heti 2-3 alkalom. Korábban nagyobb
hangsúly volt az önszorgalmon, most min-
den lehetõség adott, és csak a sportolón
múlik, él-e ezekkel a lehetõségekkel –
mondta a válogatott vízilabdázó.

Egykoron úszónak készült, de örül, hogy
a vízilabdát választotta.

– Eredetileg úsztam, aztán egyszer jött
az ötlet, hogy kipróbálnám a vízilabdát is.
Nagyon élveztem azokat a feladatokat,
amikor úszni kellett késõbb is, de vannak,
akik kevésbé bírják a faltól falig tempózást,
számukra szórakoztatóbb a labdás játék.
Nekem rengeteg dolgot adott a vízilabda,
örülök, hogy ezt a sportágat választottam –
mondta Keszthelyi Rita.
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PROGRAMOK 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 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Is-
kola és Kollégium végzõs diákjait kísérhetik figyelem-
mel a képernyõk elõtt. Vetítések: szombat 20.30, va-
sárnap 9.30 és 22.00, szerda 20.00 és csütörtök 8.30.
Az elkövetkezõ hetek mûsorrendjérõl folyamatosan
tájékoztatjuk majd Önöket.

NYÍLT NAP A ZELKBEN
2018. november 22-én 8.00 órától Nyílt tanítási

napot tartanak a Zelk Zoltán Angol és Német Két-
tannyelvû Tagintézményben. Matematika, magyar és
idegen nyelvi órarészletek megtekintésével kaphatnak
ízelítõt az iskolában folyó oktatómunkáról az érdek-
lõdõk.

Iskolahívogató foglalkozások a leendõ elsõsöknek
16.30 órai kezdettel november 26-án, december 3-án
és 10-én.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: november 17-én 9.30–12.20: Teamé-
csesbõl girland készítése. 20-án 14.00–16.00: Fûszerek-
bõl kép készítése. 21-én 16.30: Sakkszakkör. 22-én 14.00–
16.00: Ruhacsipeszbõl dekoráció készítése.

BÁTOR KISKACSÁK. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: november 17-én 16.00: Bátor kiskacsák. 18-án 10.00:
Misi és Samu. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épü-
let II. emelet.

AGYKONTROLLTANFOLYAM november 17-18-án és
24-25-én az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Elõadó: Baglyas
György agykontrolloktató. Bõvebb információ, jegyvásár-
lás az Imi Print Nyomdában (Tüzér u. 16.). Telefon: 42/
490-956.

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

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

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. November 20-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, rin-
gasd, énekelj! 23-án 10.00: Kerekítõ.

SZAKMAI NAP. „A TQM (Total Quality Management)
teljes körû minõségirányítási rendszer bemutatása címû
szakmai napra várják az érdeklõdõket november 19-én
10.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

KÖTETBEMUTATÓ. Gondolat nélküliség mûvészete kö-
tetbemutató – „A lélek poklából jöttem vissza, hogy meg-
mutassam a boldogsághoz vezetõ utat” – november 19-
én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Vendég:
Nagy Ferenc Gábor világbajnok.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Jelenések könyve. Az em-
beriségnek szóló utolsó üzenet – vetítéssel egybekötött elõ-
adás november 20-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Elõadó: Bálint György.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK november 21-én 16.30-tól a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: dr. Szilágyi Lász-
ló: A magyar értelmiség színeváltozásai (1867–1948).

KETTEN AZ ÚTON – beszélgetés Balogh Géza újság-
íróval (A sátán fattya c. film forgatókönyvírójával) és lá-
nyával, Balogh Boglárka világutazó újságíróval novem-
ber 21-én 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Ház-
ban. Közremûködik: Ugyan Anita hegymászónõ (a Mount
Everest elsõ magyar nõi meghódítója), Kígyósi János (vi-

lágbajnok 3. helyezett gyümölcs- és zöldségfaragó), Ba-
lázs Bálint és Nagy Norina (a Bíborka AMI Szabolcs DSE
csoportjának táncosai), Sebõk Mihály versmondó.

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE november 22-én
14.00 órától. Semmelweis és az orvostudomány új kihí-
vásai. Elõadó: dr. habil. Diószeghy Péter egyetemi docens,
neurológus osztályvezetõ fõorvos. Helyszín: Országzász-
ló tér 8., 4. emelet, elõadóterem.

A DEÁK FERENC AKADÉMIA EGYESÜLET elõadása
november 22-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Elõadó: Petõ Andrea.

Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata a 2018 márciusában tartott lakos-
sági fórumon elhangzottaknak megfelelõen megren-
delte a Füredi, Gömb és Hegedû utcák – jelenleg föld-
utak – szilárd burkolatának kiépítésével kapcsolatos
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációkat.

A fent említett utcákkal kapcsolatosan az engedé-
lyezési tervdokumentációk rendelkezésre állnak. A
tervek ismertetésével kapcsolatosan lakossági fórumot
kívánunk tartani, amelyre az alábbi helyszínen és idõ-
pontban kerülne sor:

Helyszín:
4405 Nyíregyháza, Koszorú utca 10.

(tornaterem)
Idõpont: 2018. 11. 21. 18.00 óra

Megyei Jogú Város Önkormányzata

A „KULCSTARTÓ KÖRMÖCSKÉVEL” címû kézmûves
foglalkozásra várják a gyerekeket november 23-án 13.00
órától a Sóstóhegyi Fiókkönyvtárban.

TÁRSASJÁTÉK KLUB 0–99 éves korig november 23-án
15.00–17.00 óráig a Vécsey utcai Fiókkönyvtárban.

ADVENTI TEREMFOCI KUPA november 24-én 9.00
órától az Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szõ-
lõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézményben.

TERMÉSZETFOTÓ-KIÁLLÍTÁS. Bakos Zoltán fotográfus
természetfotó-kiállítása a Butykai Mûvelõdési Házban.
Megnyitó: november 24-én 10.00 órától. Megtekinthetõ:
január 5-éig, hétfõtõl péntekig 8.00–16.00 óráig. A belé-
pés díjtalan!



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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165 ÉVVEL EZELÕTT SZÜLETETT AZ
ERZSÉBET KÖZKÓRHÁZ ELSÕ IGAZGATÓJA
A Kállayak napkori fõágából származó dr. Kállay Ru-

dolf 1853. november 13-án született a Nagykálló és
Kállósemjén közötti Kiscsere nevû tanyán. A pesti egye-
tem orvosi karán szerzett 1878-ban sebészdoktori dip-
lomát. A fõváros egyik sebészeti klinikáján, majd a Ró-
kus kórház szemészeti osztályán mûtõsebészeti gyakor-
latot szerzett. 1884-ben a nagykállói nyilvános közkór-
ház sebész fõorvosa, majd 1886 szeptemberétõl elõbb
megbízott, 1887. január 1-tõl pedig kinevezett igazga-
tója. Az akkoriban 84 betegággyal rendelkezõ kórházat
a legújabb sebészi mûszerekkel és gépekkel szerelte fel,
így kinevezését követõen azzal a felhívással fordult a
vármegyében praktizáló kollégáihoz, hogy bátran küld-
jék kórházába azokat a sebészi vagy szemészeti bántal-
makban szenvedõket, akik „hosszabb kórházi ápolást
igényelnek, vagy nagyobb, több asszisztenciát igénylõ
mûtétre szorulnak”.

A kállói Nyilvános Közkórházat betegestõl és személy-
zetestõl átköltöztették a kapuit 1899. november 20-án
kinyitó nyíregyházi Erzsébet Közkórházba, amelynek
elsõ igazgatójává dr. Kállay Rudolfot nevezték ki. E tisz-
tet egészen nyugdíjba vonulásáig, 1915. június 1-ig el-
látta. Az eredetileg 165 betegággyal kezdõ kórházat 250
ággyal adta át utódjának. Tagja volt Szabolcs vármegye
törvényhatóságának és közigazgatási bizottságának,

majd 1895-tõl az Országos Közegészségügyi Tanácsnak
is. 1905-ben királyi udvari tanácsosi címet kapott. Részt
vett a megye kulturális életében is, 1911-tõl haláláig a
Bessenyei Kör egyik alelnöke volt.

Nyugdíjba vonulását követõen teljes könyvtárát és
folyóiratait a kórházra hagyta, megvetve ezzel az or-
vosi könyvtár alapjait. A vármegye törvényhatósága
1918 decemberében a kórház könyvtárát adományo-
zójáról nevezte el. 1945 után azonban már nem lehe-
tett õ a névadó, csak 1997 júniusában nevezték el is-
mét róla. Ez alkalomból leplezték le a könyvtár bejá-
ratánál a képünkön látható bronztábláját. 1920. no-
vember 13-án hunyt el.


