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ÚTLEZÁRÁSOK JÖVÕ HÉTEN NYÍREGYHÁZÁN

Jövõ héten újabb kerékpáros versenynek ad helyet a szabolcsi megyeszékhely:
július 20-án és 21-én Nyíregyházát is érinteni fogja az úgynevezett „V4 Special
Series”. 150 profi kerékpáros érkezik legalább ugyanennyi tagot számláló stábbal.
A verseny mérete miatt – és mert várhatóan tömegeket vonz majd –, a biztonság
érdekében útlezárások lesznek Nyíregyházán, mindez pedig a buszjáratok útvo-
nalát is érinteni fogja. Szombaton délután 3 órától hozzávetõlegesen 2 órán át az
útlezárás érinti a Ferenc körutat, a Szegfû, a Hunyadi, az Egyház, a Kossuth, vala-
mint a Zrínyi Ilona utcát és az Országzászló teret. Vasárnap pedig délután három-
negyed kettõtõl Sóstót, az Erdõ sort és a Tokaji utat. Az arra közlekedõk türelmét
és megértését kérik a szervezõk. (Részletek a 6. oldalon.)

MINDEN ÓVODÁNK MEGÚJUL – EZEN A NYÁRON IS DOLGOZNAK RAJTA
 
2020-ra Nyíregyháza valamennyi óvodája megújul! Az

idei nyáron is 18 épületben folynak munkák több mint
1 milliárd forint értékben. A szakemberek és az önkor-
mányzat munkatársai a tanév végén már felkészültek az
õszi óvodanyitásra.

 
Tavaly 6, ezen a nyáron 18 óvodát korszerûsítenek, újí-

tanak fel Nyíregyházán. A közel 2 milliárdos  költség 100
százaléka európai uniós forrásból, illetve az önkormány-
zat saját erejébõl áll rendelkezésre.

NÕTT A GYEREKLÉTSZÁM
– Megtörténtek a felvételi eljárások, sikerült minden

gyereket elhelyezni abban az óvodában, ahol a szülõ sze-
rette volna. A közgyûlés megtárgyalta és elfogadta az év-
indítást, és örömmel tájékoztatom a nyíregyháziakat, hogy
közel 50-nel nõtt a városban a gyereklétszám, tehát 35
feladatellátási helyen, 165 csoportban tudják a gyereke-
ket óvodai ellátásban részesíteni a szülõk az önkormány-
zat segítségével. Ehhez társul az is, hogy folytatjuk az üte-
mezett felújításokat – hangsúlyozta a Nyíregyházi Televí-

ziónak a szintén megújuló nyírszõlõsi ovi elõtt Jászai
Menyhért alpolgármester. 

  ENERGETIKAI ÉS KOMPLEX FEJLESZTÉS
A Tõke utcától a Kassa utcáig, a Benczúr tértõl az Etel

közig dolgoznak most is a munkások. A Tas utcai épületet
például tornateremmel bõvítik. Októberre minden elké-
szül, az ütemezés szerint semmi nem zavarja majd a ne-
velõmunkát. – Energetikai felújítás is megtörténik 10 óvo-
dában. Ez tartalmazza a falak szigetelését, a nyílászáró-
cserét, a lábazat szigetelését és a napelemek felszerelé-
sét. Tehát megújult, korszerû és energiatakarékos óvodá-
kat fogunk biztosítani. Emellett folytatjuk idén a komplex
programot is. Nyolc óvoda teljes körûen megújul Nyír-
egyházán, 900 millió forintból. Ebbõl csak az orosi óvo-
da, a Nefelejcs tagintézmény húzódik át 2020-ra. Akkor
elmondhatjuk, hogy a város valamennyi óvodáját felújí-
tottuk az elmúlt években Nyíregyházán – fogalmazott az
alpolgármester, majd hozzátette: a kórház udvarán épült
óvoda õsztõl már 3 csoporttal mûködik, ez is bõvíti a kí-
nálatot.

VIZES VAKÁCIÓ

Már egy hónapja tombol a nyári szünet,  ami a gyerekeknek a jól megérdemelt pihenést, két és fél hónap gondtalan
idõtöltést jelent. Ehhez pedig táborok és programok ígérnek kikapcsolódást, Nyíregyházán is. Fotónk az önkormány-
zat napközis úszótáborában készült, ahol az oktatás mellett mindig jut idõ a játékra is. Bõvebben a 15. oldalon.

Fotó: Trifonov Éva

A nyírszõlõsi óvodát is felújítja az önkormányzat,
csakúgy, mint az összeset
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TELT HÁZ A BENCS VILLÁBAN
Újabb telt házas elõadásnak adott

otthont a Bencs Villa. A védõbeszéd
címû monodrámát adta elõ Makranczi
Zalán, aki mozi- és tévéfilmekben is
szerepelt már, de szinkronszínészként
is több filmben és sorozatban hallhat-
tuk hangját.

ZSÁKUTCA LETT A MAKAY
Zsákutca lett Nyíregyházán a Ma-

kay István utca egy szakasza. Ezzel az
ott lakók kérését teljesítette a NYÍRVV
Nonprofit Kft., mivel az utóbbi idõben
megnõtt az érintett utcában az átme-
nõ forgalom. A közlekedõk fokozott
figyelmét kérik!

VIDÁM JELZÕLÁMPÁK
Mosolygó arcokat, smileykat ábrá-

zoló matricákat ragasztottak több köz-
lekedési jelzõlámpára Nyíregyházán.
A vidámnak tûnõ akció szabálytalan,
egyelõre keresik az ismeretlen elköve-
tõt. A Magyar Közút munkatársai eltá-
volították a felragasztott matricákat.

PÁLYAORIENTÁCIÓS TÁBOR
Hagyományteremtõ szándékkal

szervezett egyhetes nyári pályaorien-
tációs tábort a Nyíregyházi Szakkép-
zési Centrum a Digitális Közösségi Al-
kotómûhelyben. A gyerekek önállóan
épített és programozott robotot vihet-
tek haza pénteken.

LATIN EST SÓSTÓN
Latin est volt Sóstón, a Krúdy te-

raszon. Megrendezték az V. Fúvós-
fesztet. A Szabolcsi Koncert Fúvós-
zenekar és a mazsorettlányok egy
fantasztikus meglepetésvendéggel is
szórakoztatták az érdeklõdõ közön-
séget.

SZÍV A SZÍVÉRT
A Szív a Szívért Alapítvány életében

jubileumi évforduló a 2019-es év,
ugyanis 1994-ben hozta létre két ma-
gánszemély. Ez alkalmából Orvos-Be-
teg konferenciát szerveztek: „25 éve
a magyarországi szívtranszplantáltak
szolgálatában” címmel.

ZENE SÓSTÓN
Ismét megtelt Sóstó. A turistákon

kívül, a nyíregyháziak is szívesen lá-
togatnak el a város egyik kiemelkedõ
részére. Néhány éve pedig már zene
is fogadja õket. Múlt hétvégén a No
Dress Code Acoustictól hallhattak fel-
dolgozásokat.

MOZGÓ ZONGORA
Július 12–14-éig Utcazene Fesztivált

tartanak Szatmárnémetiben, több nyír-
egyházi fellépõvel. A rendezvényt
népszerûsítették városunk fõterén is,
egy különleges, mozgó zongorán ját-
szott Vágó János. A pianínót sokan
megcsodálták.

OSCAR-ESÉLYES A CITYWALK PROJEKT

A Nyíregyházán is megvalósuló
CityWalk projekt – célja, hogy hozzájárul-
jon a károsanyag-kibocsátás csökkentésé-
hez, illetve egy biztonságosabb, élhetõbb
környezet kialakításához – bekerült az eu-
rópai REGIOSTARS-díj jelöltjei közé, mi
több, most már kategóriája Top 5-jében
van. Ezzel pedig esélyt kapott arra, hogy
októberben a 24 döntõs közül az abszo-
lút elsõ legyen.

A közelmúltban már beszámoltunk ar-
ról, hogy a Nyíregyháza város részvételé-
vel megvalósuló CityWalk projekt az eu-
rópai REGIOSTARS-díj jelöltjei között van.
A REGIOSTARS az európai projektek
Oscarja, amit minden évben különbözõ
kategóriákban adományoznak a leginno-
vatívabb regionális fejlesztési projektek-
nek. Kézy Béla, a CityWalk projekt vezetõ
szakértõje, a MEGAKOM Tanácsadó Iro-

da ügyvezetõje arról tájékoztatta szer-
kesztõségünket, hogy óriási szakmai elis-
merés volt már a díjra jelölt projektek
közé is bekerülni, amelynek listáján
egyébként 199 projekt szerepelt, de ked-
den Brüsszelben kiválasztották ezek kö-
zül a 24 legjobbat. Az EU Duna Transz-
nacionális Programjának társfinanszírozá-
sával megvalósuló CityWalk projekt –
melyben Nyíregyháza is partner – ott van
a kategóriája 5 legjobbja között. Az errõl
szóló oklevelet a projekt képviseletében
Kézy Béla, a projekt vezetõ szakértõje és
Eloy Gomez, a támogató Duna Transzna-
cionális Program Közös Titkárságának
munkatársa vették át Brüsszelben. A most
bejelentett 24 döntõs projekt közül fog-
nak kiválasztani minden kategóriában
egy-egy nyertest. A díjátadás október 9-
én, egy nagyszabású ünnepélyes ceremó-
nián lesz, szintén Brüsszelben.

Marc Lemaitre (fõigazgató, regionális és várospolitika), Kézy Béla (CityWalk projekt
vezetõ szakértõ, a MEGAKOM Tanácsadó Iroda ügyvezetõje), Marianne Thyssen
(foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért

felelõs biztos), Eloy Gomez (a Duna Transznacionális Program közös titkárságának
munkatársa) és Lambert van Nistelrooij (a 2019-es REGIOSTARS zsûri tiszteletbeli

elnöke, az Európai Parlament korábbi tagja)

LENYÛGÖZÕ KUTYATÁR
ORSZÁGOS KUTYAKIÁLLÍTÁST RENDEZTEK NYÍREGYHÁZÁN

Országos kutyakiállításnak adott helyet
a Kertvárosi Piac. Bébi, junior, felnõtt és
veterán ebek jöttek gazdástól a kiállítás-
ra, hogy egy napig biztosan minden a
négylábú kedvencekrõl szóljon.

A gazdik több mint 300 kedvencet ne-
veztek az országos kutyakiállításra. Fran-
cia bulldog, yorkshire terrier, na és a westie.
Õk a legnépszerûbb kutyák ma Magyaror-
szágon. A kutyadivat azonban folyton vál-
tozik. Talán nem meglepõ, de egyre több
juhászkutyafajtát is tartanak Magyarorszá-
gon. A bírák azt mondják, a magyar tenyé-
szeteket a határokon túl is elismerik.

RANGOT AD
Országszerte elismert kennelek Nyíregy-

házán is találhatóak, ez is kiderült az or-
szágos kutyakiállításon. A szervezõk pedig
azt mondják, egy ilyen rendezvény az itte-
ni tenyésztõk elismertségének is jót tesz.

– Évek óta megrendezik ezt a kiállítást,
nagyon sokan jönnek az országból, kutya-
kiállítók, kutyatartók, kutyabarátok. Még
olyanok is vannak, akik sátrakkal érkez-
nek és több napot is eltöltenek Nyíregyhá-

zán. Csakúgy, mint a
korábbi években,
idén is egy rendkívül
látogatott rendez-
vény lett – hangsú-
lyozta Gagna Csaba,
a kutyakiállítás fõ-
védnöke.

Bébi, junior és ve-
terán kutyusok is
megmutatták magu-
kat a nyíregyházi ki-
állításon. A rendez-

vény újabb bizonyítéka volt annak, hogy az
ember-kutya örök barátság nemcsak virág-
zik, hanem megbonthatatlan...

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Gagna Csaba
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A SZENT ISTVÁN UTCÁIG IS ELÉR A BORBÁNYAI KERÉKPÁRÚT
TÖBB VÁROSRÉSZT KÖT ÖSSZE A NAGY BERUHÁZÁS, A HARMADIK VÉGPONT A KÍGYÓ UTCA

Végéhez közeledik az új, nyolc kilométernyi kerékpár-
út építése, amit „borbányaiként” emleget a köznyelv.
Helyesen, bár ahhoz, hogy pontosan elképzeljük ennek a
jelentõs fejlesztésnek a nyomvonalát a térképen, tudnunk
kell, hogy a Kígyó utcától indul és a Kállói úton kétfelé
kanyarodva eléri a Szent István utcát is.

Ezzel pedig két irányban is közvetlen kapcsolatot ad a
városközponthoz a Borbánya irányából érkezõknek, egy-
ben bekötést jelent két, már meglévõ hálózati részhez.
Egyrészt a Kígyó utcához, melynek felújítása – mint emlé-
kezhetünk – nemrégiben, egy új csomóponttal történt meg,
másrészt a Kállói út folytatásaként a Szent István utcai sza-
kaszba is. Tehát, ha valaki a víztoronytól elindul, eljut a
Csárda utcáig, majd visszafelé a kórházig – végig védett
bicikliúton, mely nem mellesleg a gyalogosok közlekedé-
sét is biztonságosabbá teszi.

AUGUSZTUSRA VÁRHATÓ A BEFEJEZÉS
– Az önkormányzatnak egy régi terve válik valóra az-

zal, hogy megépítheti ezt a kerékpárutat, amely Borbá-
nyával és Kistelekiszõlõvel is összeköti a belvárost – nyi-
latkozta a Nyíregyházi Televíziónak Karóczkai Adrienn a
nagykörútnál. A pályázatok és projektmenedzsment 
referatúra vezetõ helyettese hozzátette:  a kivitelezõi szer-
zõdést 2018 októberében írták alá a másfél milliárd forin-
tos, nyertes uniós pályázat keretében megvalósuló beru-
házásnál. A telet követõen március 4-én indult újra a mun-
ka a területen, s a beruházás mûszaki készültsége nemrég
érte el a 73 százalékos készültségi fokot, a kivitelezés be-
fejezése augusztus elején várható.

PRÓBAÜZEM ALATT A VASÚTI ÁTVEZETÉSEK
Ami a jelent illeti, sok helyütt érzékelhetõ – a rengeteg

egyéb utas, járdás építés, javítás mellett – a gõzerõvel zajló
munka ebben a projektben is. A közmûkiváltások 100 szá-
zalékban elkészültek, a Debreceni úti felüljárótól a Tünde
utcáig, valamint a Tünde utcai szakaszon már befejezõdtek
az aszfaltozási munkálatok. A projekt során kialakított 2 új
vasúti átvezetés (a Kállói úton, valamint a Debreceni úton a
felüljáró alatti szakaszon) próbaüzem alatt áll, a forgalom-
ba helyezést követõen indulhat el a használatbavétel.

AMI MAJDNEM KÉSZ
Ami pedig a többi szakaszt illeti: a Debreceni úton a

Kígyó utcától a Debreceni úti felüljáróig folyamatos a
munkavégzés, nagy ütemben zajlik a pályaszerkezet ki-
alakítása, valamint a padkák és kapubehajtók építése. A
Debreceni úti felüljárótól a Tünde utcáig tartó szakaszon
már befejezõdtek az aszfaltozási munkálatok. A Tünde

utcán mintegy 2,5 kilométer kerékpárút épült, itt már csak
a padkák kialakítása, a növénytelepítés van folyamatban.

  8 „SZIGET” ÉPÜL A KÁLLÓIN
  A Kállói úton a Szent István utca és a Csárda utca

közötti szakaszon (teljes hosszban) folynak a munkálatok.
Folyamatban van az aszfaltréteg építése, a gyalog-kerék-
páros átkelõk (szigetek) kialakítása, ezekbõl összesen 8
épül: Ady E., Lujza, Tünde, Kökény, Szíjgyártó, Pitypang,
Kamilla és Csárda utcáknál. Jövõ héten tovább folytatód-
nak majd az aszfaltmarási munkálatok, illetve az újraasz-
faltozás az útcsatlakozásoknál és a kerékpáros átvezeté-
seknél, ahol jelzõõrös forgalomirányításra kell számítani.
A Kállói úton a Szent István utca és a Kert utcáig tartó
szakaszon (a kórház környéke) a kerékpárút aszfaltréte-
gének az építése van folyamatban. Karóczkai Adrienn
hozzátette: augusztus elejével bezárólag az összes szaka-
szon megtörténik a terep- és területrendezés, valamint a
növénytelepítés is.                         (Szerzõ: Tarczy Gyula)

FÖLDÚTBÓL LETT ASZFALTOS A KENGYEL UTCA
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÕLAPOSI FEJLESZTÉSÉT A LAKÓK UTCABÁLLAL ÜNNEPELTÉK

A Kengyel utcán a korábbi földút helyén 291 méteres
szakaszon épült új aszfaltút. A hír röviden ennyi, ám
emögött több évtizednyi óhaj és egy néhány évvel ez-
elõtt konkrétan megfogalmazott kérés volt. A térség ön-
kormányzati képviselõje a városvezetéssel karöltve pe-
dig megteremtette hozzá az alapokat, így nem útalap,
hanem alapos munkával elkészített szilárd út vezet Kõla-
poson. Az aszfaltcsík átadása hivatalosan péntek délelõtt
volt, amit másnap a lakók közösen ünnepeltek.

A munkálatok során megtörtént az útalapépítés, a meg-
lévõ aknafedlapok szintbe helyezése, szegélyek építése,
a csapadékvíz-elvezetéshez szükséges létesítmények ki-
építése és az aszfaltozás, melynek során közel 150 tonna
aszfaltot használtak fel, a beruházás költsége nettó 48
millió forint volt.

LAKOSSÁGI IGÉNYT TELJESÍTETTEK
– Többször megkerestek fogadóórámon az itt élõk. Je-

lezték, hogy egy nagyon rossz állapotú, gödrös, sáros út-
szakaszon kell haza- és kijutniuk, hogyan lehetne megva-
lósítani a szilárd útburkolatot? Ennek idestova 5 éve. Ak-
kor, képviselõként azt mondtam, hogy ezt a ciklust nem
szeretném lezárni úgy, hogy a Kengyel utcán ne legyen
aszfaltút. Ezért öröm számomra is, hogy eljutottunk idáig
– ehhez természetesen kellett az is, hogy a városvezetés
szándékával is találkozzon az itteni lakosok igénye és az

én megkeresésem is. Így valósulhatott meg ez a 291 mé-
teres szakasz – nyilatkozta  Halkóné dr. Rudolf Éva (Fi-
desz-KDNP) önkormányzati képviselõ.

Mint fentebb jeleztük, a lakók annyira örültek az áldat-
lan állapot megszüntetésének, hogy köszönetük jeléül egy
közös mulatságot is szerveztek. Az utcabálról egy hálás
Kengyel utcai lakos, Riedel  Rita küldött pár sorban be-
számolót. „Nyíregyháza Kõlaposon a Kengyel utca rég-
óta vágyott új aszfalt útburkolatot kapott. Az utcában la-
kók ezt július 6-án, szombaton, egy batyus utcabállal ün-
nepelték meg 20 család, mintegy 60 fõ példátlan összefo-

gásával és részvételével. Meghívott vendég volt a terület
képviselõ asszonya, Halkóné dr. Rudolf Éva, aki nagy
örömmel vett részt a programon. Fergeteges hangulat, vi-
dámság, ünnepélyes szalagvágás, pezsgõbontás, közös
gulyáslevesfõzés, házi sütemények, karaoke és hajnalig
tartó táncos mulatság volt az új aszfalton. A Kengyel utcai
lakosok nevében hálásan köszönjük a beruházást az ön-
kormányzatnak és képviselõ asszonynak a közbenjárását.”
 

VÁROSSZERTE DOLGOZNAK AZ UTAKON
Nemcsak Kõlaposon, hanem a Kertvárosban, Sóstóhe-

gyen, Örökösföldön, Borbányán, Oroson és Kisteleki-
szõlõben is épülnek új utak. A legtöbb helyszínen már
elkezdõdtek a munkálatok. Az idei fejlesztésekkel Nyír-
egyháza területén 289 kilométerre nõ a szilárd burkolatú
utak hossza. Dicsõ Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft.  út- és
közterület-kezelési csoportvezetõje azt mondta a Nyíregy-
házi Televíziónak, a lakossági igény évrõl évre nõ abban
a tekintetben, hogy szilárd burkolatú utat szeretne egyre
több utca. – 2013-ban kezdte el a városvezetés saját for-

UTAS UTCABÁL, A HANGULAT NEM VOLT LAPOS...

rásból a lakóutcák kiépítését, azóta több mint 100 utcát
építettünk, ehhez jön még az idei 23.

SAJÁT ERÕBÕL FEJLESZTHETÜNK
– Közel 50 kilométer szilárd burkolatú úttal lesz több

év végére, mint ami 2010-ben volt. De még messze va-
gyunk attól, hogy teljesnek tekintsük a város területén a
fejlesztéseket, mert még több mint 300 kilométer burko-
latlan út marad Nyíregyházán, a külterületeken. S ne fe-
ledjük, ez egy több esztendeje zajló, városi projekt, az
önkormányzat saját erejébõl, de emellett rengeteg helyen
történik nagyszabású útépítés, útrekonstrukció, járda- és
kerékpárút-fejlesztés, állami és uniós forrásokból, több
városrészben – mondta a Városüzemeltetés szakembere.

JAVÍTANAK IS 20 UTCÁBAN

Az útjavítási munkálatok is folyamatosak. Idén a
meleg aszfaltos, tartós útjavítási technológiával történõ
nagyfelületû útjavítás során több mint 20 utcában, kö-
zel 20 ezer négyzetméteren állítja helyre a meglévõ
aszfaltutat a NYÍRVV. A járdaépítési és -helyreállítási
munkálatok is folytatódnak. Ezek a fejlesztések többek
között érintik majd Nyírszõlõst, a Jósavárost és a ma-
lomkerti városrészeket.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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KÖRFORGALOMMAL BÕVÜL ÉS ÚJUL MEG A KORÁNYI FRIGYES UTCA
ÚJABB RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A RÉGÓTA VÁRT, NAGYÍVÛ FEJLESZTÉSRÕL, AMI TÍZEZREKET ÉRINT

MOST SZEGÉLYEZNEK
Jelen építési ütemben az Eperjes utca csatlakozóíveinek

szélesítése történik. A déli oldalon átépítik a kiemelt
útszegélysort és véglegesen megmaradó aszfalt burkolat-
szélesítés épül az útépítési terv szerinti pályaszerkezettel.
Az északi oldalon szintén szélesítik a burkolatot, a meglé-
võ süllyesztett útszegélysor elbontását követõen kétrétegû,
ideiglenes aszfalt pályaszélesítés létesítendõ. A két oldal
kivitelezése egymást követõen végezhetõ, mindkét olda-
lon munka csak abban az esetben végezhetõ, ha az a for-
galmat nem zavarja, pl. déli oldali szegélyépítés. A kivite-
lezés során a kétirányú közlekedés veszélyt jelzõ és sebes-
ségkorlátozó jelzõtáblák kihelyezése mellett fenntartható.

HÉTFÕTÕL FORGALOMTERELÉSEK VÁRHATÓAK
Július 8-án (hétfõn) a kivitelezõ felvonult az építési te-

rületre, mellyel együtt elkezdõdött az Eperjes utca csatla-
kozóíveinek szélesítése. A héten péntekig megtörténnek
a buszmegállók ideiglenes áthelyezései, a közlekedés ve-
szélyt jelzõ és sebességkorlátozó, valamint az új forga-
lomelterelést jelzõ táblák kihelyezése, az ideiglenes bur-
kolatok (sárga színnel történõ) felfestése. Jövõ héten hét-
fõtõl, azaz július 15-tõl, 8.00 után (a nagyobb forgalom
levonulását követõen) megtörténik a forgalom tényleges
elterelése.

FÉLPÁLYÁN ÉS A SZERVIZUTAT IS HASZNÁLVA
Az 1. építési ütemben a Korányi Frigyes utca Kosbor

utcától az Eperjes utcáig terjedõ szakaszának nyugati ol-
dali szegélysorát építik át, illetve az ezen oldalon találha-
tó burkolat szélesítése és autóbuszöblök átépítése törté-
nik, pályaszerkezet-építéssel együtt. A kivitelezés idejére
a Korányi utca nyugati félpályáját lezárják, a Sóstóhegy
felé haladó forgalom változatlan formában, sebességkor-
látozó és veszélyt jelzõ táblák kihelyezése mellett a fõpá-
lya keleti oldalán zajlik, míg a Sóstóhegy felõl a városköz-
pont felé irányuló forgalmat a szervizútra vezetik. A kivi-
telezési ütem idejére a Korányi köz Korányi utca és szer-
vizút közötti szakaszát lezárják, a szervizúton egyirányú
forgalmi rendet jelölnek ki a belváros irányában. Az Eper-
jes utcának a Korányi utca és szervizút közötti szakaszát a
szervizút irányában egyirányúsítják, az Ószõlõ utca irá-
nyából érkezõ forgalom a szervizútra terelõdik.

ÉRINTI A BUSZFORGALMAT IS
Az autóbusz-közlekedés gyorsítása érdekében a szerviz-

úton burkolati jelekkel és jelzõtáblákkal autóbuszsávot je-
lölnek ki. Az autóbusz-forgalom lehetõség szerinti legki-
sebb mértékû zavarása érdekében az autóbuszok közleke-
dése az egyéb jármûvekhez hasonlóan szétválasztva törté-
nik. A Korányi utca keleti oldali forgalmi sávján (Sóstóhegy
felé) a meglévõ megállóhelyek változatlan formában mû-
ködnek ezen ütemben, míg a belváros felé tartó irányban a
szervizúton kijelölt autóbuszsáv mentén lesz 2 megállóhely.
Ezen ütemben érintett megállóhelyek: Jósavárosi templom
és Jósaváros. A megállóhelypárok belváros felé haladó
megállóit a szervizútra helyezik át, melyhez a Jósavárosi
templom megállóhely esetén a meglévõ parkolóburkolaton
burkolati jellel mutatják a leszállóhelyet. A tervezett pero-
nok gyalogoskapcsolatát ideiglenes jelleggel biztosítani
szükséges. Az áthelyezett Jósavárosi templom burkolaton
kijelölt megállóhelye esetén a kapcsolat biztosított, míg a
Jósaváros megállóhely esetében a peron és a közeli járda
között a peronburkolattal megegyezõ pályaszerkezettel
ideiglenes járdaburkolatot kell kiépíteni.

Nyíregyháza egyik fõ közlekedési ütõere következik a
sorban. A megfogalmazás azért pontos, mert városszerte
folyamatosak az út- és járdaépítések, -felújítások (s ma
már „természetesen”, a kerékpárutas beruházások), és a
Korányi is régóta a terv része. Múlt heti számunkban ad-
tunk róla elõzetesen információt, de egyébként is folya-
matosan napirenden van a kérdés: csak az elmúlt három-
negyed esztendõ közgyûlésein ötször volt téma, több saj-
tócikk is megjelent a témában és januártól folyamatosan
egy, a városi webportálon, a nyiregyhaza.hu-n létreho-
zott aloldalon is nyomon lehet követni a legfontosabba-
kat. Most, a beruházás indulásakor, igyekszünk összefog-
lalni a tudnivalókat a biztonságos közlekedést nagyban
elõsegítõ, sokakat érintõ beruházásról.

Az alaphelyzet: az önkormányzat (erre is...) nyert egy
pályázatot. Ez egy TOP-os (uniós), 100 százalékos finan-
szírozású program, melynek címe és célja a Korányi Fri-
gyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca–Csaló köz cso-
mópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújí-
tása – de ez utóbbiról majd késõbb. A teljes, 1,12 milliár-
dos fejlesztés nagyobbik része, több mint 800 millió forint
egyébként is a „Korányis” beruházást érinti.

NÕTT A FORGALOM
– A projekt célja, hogy Nyíregyháza városközpont irá-

nyába megjelenõ jelentõs gépjármûforgalom számára biz-
tonságosabb közlekedési feltételek és körülmények meg-
teremtése mellett elõsegítsük az egyenletes haladást, ez-
által csökkentve a felesleges várakozásokat és így a kör-
nyezeti terhelést. Cél továbbá, hogy az érintett nyomvo-
nalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi
funkcióját erõsítsük, valamint elõsegítsük, hogy ezen tele-
pülésrészek jobban és könnyebben megközelíthetõvé vál-
janak a munkavállalók és a vállalkozások, illetve a lako-
sok számára – tájékoztatott a témában Hagymási Gyula,
az önkormányzat pályázatok és projektmenedzsment
referatúra vezetõje.

 
MI FOG TÖRTÉNNI?

A fejlesztéssel érintett útszakaszok többek között: a
Korányi Frigyes utca felújítása a Kosbor utcától a Sóstó-
hegyi útig és a Korányi Frigyes utca–Csaló köz csomó-
pontban körforgalom építése. A fejlesztések során köz-
lekedésbiztonságot növelõ felújítás és csomóponti át-
építések tervezettek. A Korányi Frigyes utcán:

– burkolatfelújítás,
– a kerékpáros létesítményekben a „szakadási pont”

megszüntetése,
– akadálymentesítés,
– autóbuszöblök átépítése,
– autóbusz-megállóhelyek szükség szerinti áthelye-

zése,
– autóbuszperonok akadálymentesítése,
– öbölpárok között biztonságos gyalogos átvezetés

kiépítése egyaránt tervezett,
– a csapadékvíz-elvezetés megfelelõsségének ellen-

õrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások meg-
valósítása mellett.

 
KIVITELEZÉS – TÖBB ÜTEMBEN

A kivitelezõi szerzõdést július elsején kötötték, s más-
nap át is adták a munkaterületet, az „elsõ kapavágás” is
megtörtént már. A kivitelezés a Spar körforgalomtól (Kos-
bor utcai körforgalomtól) az Eperjes utcai keresztezõdé-
sig tartó szakasz felújításával kezdõdik (ezen belül is a
csapadékvíz-elvezetõ rendszer felülvizsgálatával, felújí-
tásával, majd pedig az útszakasz felújításával), majd ezt
követõen indul az Eperjes utcától a Korányi Frigyes utca–
Csaló köz csomópontig történõ szakasz felújítása, melyet
maga a Csaló közi körforgalom kiépítése fog követni. A
Csaló közi körforgalomig terjedõ útszakasz felújítása és
maga az új körforgalom kiépítése a kivitelezés harmadik-
negyedik hónapjának a végére tervezett. Végezetül – a
harmadik ütemben – a Csaló közi körforgalomtól a Sóstó-
hegyi útig (Pietra Csempeüzletig) történõ felújítások tör-
ténnek meg. A kivitelezés befejezésének várható idõpontja
a munkaterület átadásától számított 6. hónap, mely elõre-
láthatóan 2019. december hónapra tehetõ.

IDEIGLENES LEZÁRÁSOK
A szervizúton a forgalom zavartalan lefolyása biztosítá-

sának érdekében a társasházak parkolóbejáratainak számát
ideiglenesen lezárással korlátozni szükséges. Az ütem épí-
tésének idejére a Csaló közben elvégzendõ közmûkiváltá-
sok hosszabb kivitelezési idejének biztosítása érdekében a
Csaló köz Korányi utcától keletre és nyugatra esõ ágát egy-
aránt lezárják a nyugati oldalon a Lengyel utcáig terjedõ-
en, a keleti oldalon csak az útcsatlakozást érintve. A Sóstói
út irányából és arrafelé a Csaló köz érintésével a Korányi
Frigyes utcán keresztül haladó forgalom a Lengyel és a
Gádor Béla utcák – az autóbusz-közlekedés irányának és a
megállóhelyek megközelítése helyszükségletének figyelem-
bevételével kialakítandó – egyirányúsításával vezethetõ
biztonságosan az Eperjes utcán keresztül a szervizútra. A
Gádor Béla utca az Eperjes utcától a Csaló köz irányába,
míg a Lengyel utca a Csaló köz irányából az Eperjes utca
irányába kerül egyirányúsításra. Az autóbusz-forgalom hely-
igényének biztosítása érdekében mindkét utcában egyol-
dali megállási tilalom kerül bevezetésre. Mindez persze
változhat, ez elõzetes terv és leírva bonyolultabb, mint az
ott élõknek majd észlelni és átmenetileg „megszokni” az
építést elõsegítõ szükségszerû változásokat.

FOLYAMATOS MUNKAVÉGZÉS HÓNAPOKON ÁT
– Tekintettel az útszakasz hosszára és leterheltségére,

mindenképpen szükség lesz a közlekedõk és ott élõk tü-
relmére – hangsúlyozta külön is Hagymási Gyula. – Nem
lehet „jókor” csinálni egy ilyen, hosszú ideig tartó beru-
házást, ami szükség szerint kellemetlenségekkel jár, de
érdemes a hosszú távú elõnyeit nézni és azt, hogy ilyen
mértékû útfejlesztések soha nem voltak egyszerre, ennyi
idõn keresztül Nyíregyházán. Ezért újra kérjük a megér-
tést, hiszen szükségtelen indokolni, hogy miért fontos a
leromlott állapotú Korányi felújítása, illetve a biztonságos
közlekedést elõsegítõ plusz körforgalom építése.

 
FÕBB MÛSZAKI PARAMÉTEREK

Megszûnõ parkoló: 16 db
Új parkoló: 16 db, melybõl 1 db mozgáskorlátozott
Megszûnõ gyalogos átvezetés: 0
Új gyalogos átvezetés: 5 db
Új gyalogosjárda: az Eperjes utcától a Csaló közi új
körforgalmon át a Lengyel utca leágazásáig kb. 420 m
hosszon
Megszûnõ kerékpáros átvezetés: 0
Új kerékpáros átvezetés: 4 db
Fa telepítése, utógondozással: 51 db
Cserje telepítése, utógondozással: 661 db
Füvesítés, utógondozással: 4400 m2

A felújítás tervezett hossza: 2650 m fõpálya
1 db új körforgalom
Szegélyépítés: kb. 9260 m
Csapadékvíz-elvezetõ-szikkasztó rendszer építése:
1103 fm
Vízvezeték átépítése: 194 fm
Gázvezeték átépítése: 296 fm

(Terveink szerint a kivitelezés elõrehaladtával folytatjuk
a részletes tájékoztatást, tekintettel arra, hogy összességé-
ben tízezreket érinthet ennek a szakasznak a felújítása.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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JÉGESÕ „SZEZON”: LÁTHATATLAN ESERNYÕ VÉD MINKET A KÁROKTÓL
Két héttel ezelõtt szinte meglepetésszerûen, a délelõt-

ti napsütést délután óriási vihar követte. Cseresznyemé-
retû jégdarabok záporoztak perceken át az égbõl Nyír-
egyházán. Hatalmas mennyiségû víz zúdult le, fák dõltek
ki, a szél pedig több településen a háztetõket is megbon-
totta, rengeteg út járhatatlanná vált. A jég a mezõgazda-
ságban is károkat okozott, de így is legalább nem akko-
rát, mint amekkorát a „láthatatlan ernyõ” nélkül tehe-
tett volna...

Az utóbbi évek, évtizedek tapasztalata, hogy egyre
gyakoribb a nyáron elõforduló, károkat okozó nagy-
méretû jéggel érkezõ esõ, ami nemcsak a mezõgazda-
ságot, de sokszor a civil vagyont sem kíméli. Éppen
ezért ma már elengedhetetlen az ellene való védeke-
zés. Ilyen a jégvédõ háló és a jégvédelmi ágyú alkal-
mazása, ezek azonban csak egy adott ültetvényre, il-
letve táblára építhetõk ki. Hatókörük így értelemsze-
rûen az adott üzemre korlátozódik. A közösségi jég-
esõ-elhárító rendszerek, a „JÉGER” (pl.: talajgeneráto-
ros módszeren alapuló) azonban már nagyobb tájegy-
ségek vagy akár az egész ország lefedésére képesek.
Ilyenbõl 986 van az országban (222 automata), 70 pe-
dig a megyénkben is található (15 automata és 55 kézi
vezérlésû).

10 KILOMÉTERES KÖRZETBEN HAT

– A talajgenerátoros rendszer mûködtethetõ automata
és kézi vezérléssel is. Az utóbbi esetében tehát szükség

van valakire, aki fogadja az Országos Meteorológiai Szol-
gálat jelentéseit és amennyiben kell, bekapcsolja a be-
rendezést – magyarázta Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara megyei elnöke.

– A talajgeneráló rendszer ezüst-jodidot juttat nagy
koncentrátumban – a jégszemek kialakulását megelõzõ-
en – a zivatarfelhõkbe, a zivatarok elõtt legalább két órá-
val. Tehát ha az Országos Meteorológiai Szolgálattól befut
a jelzés, akkor a generátorkezelõnek be kell kapcsolni a
berendezést, ami egy 10x10 kilométeres körzetet fed le,
tehát ebben a hatókörben képes a lehulló jégdarabkák
méretét csökkenteni. A berendezés lényege, hogy az

ezüst-jodid hatására kisebbek lesznek a jégszemcsék,
amik már vagy nem okoznak jelentõs kárt, vagy elolvad-
nak és esõvé alakulnak.

NEM BEFOLYÁSOLJA
A CSAPADÉK MENNYISÉGÉT

– Olyan visszajelzéseket is hallottunk már, hogy a
generátorok hibásak azért, mert kevesebb csapadék
hullik, mondván, elzavarja az esõfelhõket. Ez azon-
ban mindenképpen cáfolandó, hiszen a talajgenerá-
toros rendszer többlet-jégképzõ magokat gyárt, tehát
megnöveli a felhõk csapadékhatékonyságát és nincs
semmilyen káros hatása.

BIZONYÍTOTT A HATÉKONYSÁGA

– Az utóbbi évek tapasztalatai alapján egyértelmûen
kijelenthetõ, hogy ennek a rendszernek köszönhetõen
nagyban csökkent a jégkár Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében is. Az itt élõk nem tapasztalták, de többször is volt
esély arra, hogy nagy szemû jég essen, azonban a generá-
torok ezt megelõzték és vagy csak esõ formájában érez-
tük meg, vagy apró szemû jég esett. Június végén is a szél
okozta a legnagyobb károkat, védekezés nélkül sokkal
nagyobb jég esett volna az égbõl – emelte ki az elnök.
Idén egyébként június 1-je és július 7-e között 25 napot
kapcsolták be a generátorokat a megyében, a rendszer
pedig tavaly több tízmilliárd forintnyi kárt elõzött meg.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Jégesõ-elhárító rendszer/NAK
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ILYEN MÉG SOHA NEM VOLT NYÍREGYHÁZÁN
JÖVÕ HÉT VÉGÉN ÉRKEZIK A V4 KERÉKPÁRVERSENY, ÚTLEZÁRÁSOK LESZNEK

23 külföldi klub, 150 profi kerékpáros, 18 fõs bírói csa-
pat, és több mint másfél kilométer hosszú, többek között
rendõri biztosításból, operatõrökbõl, riporterekbõl, újság-
írókból, orvosokból és szakmai stábból álló konvoj. A szá-
mok is mutatják, ilyen mezõny még soha nem érkezett
Nyíregyházára. A májusi Háztömbkörüli verseny után
most július 20-án és 21-én Magyarország legrangosabb
egynapos kerékpáros versenyének, a „V4 Special Se-
riesnek” ad otthont a szabolcsi megyeszékhely.

Vannak, akik a munkába vagy iskolába járás eszközének
használják a kerékpárt, míg mások a tökéletes edzésformát
látják a biciklizésben, esetleg kikapcsolódás miatt választ-
ják, de ott vannak a profik is, akik már bizony fizetést is kap-
nak azért, mert tekernek – méghozzá nem is akármennyit:
évente hozzávetõlegesen 45 ezer kilométert. Naponta mini-
mum 6-7 órát edzenek, és hetente 3-szor, 4-szer versenyez-
nek 170–180 kilométeres távokon. Közben persze olimpiai
és világbajnoki kvalifikációs pontokat szereznek. Õk érkez-
nek most Nyíregyházára (is), hogy a legjobbak között teker-
ve és a célba érve, jövõre akár a XXXII. tokiói nyári olim-
piai játékon láthassuk õket a televíziók képernyõje elõtt.

MÁR HAT ÉVE

A V4 kerékpárverseny története 2013-ig nyúlik vissza,
amikor megrendezték az elsõ ilyen megmérettetést. A
300 fõs mezõny akkor Budapestrõl, a WestEnd City
Center tetõteraszáról indult, és a leggyorsabbak más-
nap délben értek célba Krakkó városának fõterén. Az-
óta minden évben megrendezik, tavaly pedig a verseny
ötödik évfordulója alkalmából elindítottak egy külön
sorozatot, Visegrad 4 Special Series néven. Ez érinti jövõ
héten kétszer is Nyíregyházát.

KÉT VERSENY

A V4 Special Seriesen belül jövõ héten két versenyt is
tartanak. Július 20-án, szombaton Vásárosnamény és Nyír-
egyháza, míg a másikat július 21-én Vásárosnamény és
Ibrány között. Mindkét mezõny érinteni fogja a szabolcsi
megyeszékhelyet.

lezárva, a másik oldalon tud majd egy irányban haladni a
forgalom. A Kossuth utca viszont nem az, és a Zrínyi Ilona
utca is le lesz teljesen zárva. Az útzár negyed négytõl fél
ötig tart majd – tette hozzá. A hosszabb útlezárás a Zrínyi
Ilona utcát és az Országzászló teret érinti majd, itt már
délben elkezdõdik, ugyanis ott felállítanak egy VIP kami-
ont – errõl lesz az eredményhirdetés is.

CÉL A VB ÉS AZ OLIMPIA

Érkeznek csapatok – egy csapat hat versenyzõbõl áll
– Luxemburgból, Olaszországból, Belgiumból, Német-
országból, többek között Ausztriából és természetesen
Magyarországról is. A verseny célja, hogy az indulók
olimpiai és vb kvalifikációs pontokat szerezhessenek.

V4 series kerékpárverseny másnap is lesz, a vasárnapi
azonban Vásárosnamény és Ibrány között zajlik, szintén
érintve Nyíregyházát.

A GLADIÁTOR IS INDUL

A „V4 Special Series Vásárosnamény–Ibrány” várható
ibrányi körözése elõtt, 13:00 órától megrendezik az Ama-
tõr Magyar Kupa futam 11. fordulóját a profik számára
már kialakított 5,7 kilométeres körpályán. A rövid táv 4
kört, míg a hosszú 12 kört fog megtenni. Ezeken a futamo-
kon is várhatóak igazolt versenyzõk. Igazi kuriózum, hogy
a hosszú távon rajthoz áll a V4 kerékpárverseny egyik dísz-
vendége is, a Paris-Roubaix, Tour of Flanders, Giro di Lom-
bardia és sok más World Tour verseny korábbi gyõztese, a
„ Gladiátor” becenéven ismertté vált Andrea Tafi. Az
amatõr verseny kiírása megtalálható, illetve nevezés le-
adható az NYKSE honlapján (nykse.hu).

– Vásárosnaményban rajtol el a mezõny, a versenyzõk
Kisvárdán keresztül jutnak el Nyírbogdányba, Kemecsére,
Tiszarádra, Nagyhalászba, majd Sóstóra. Sóstón, a Nyír-
egyházi Állatpark elõtt vár rájuk egy részhajrá 14 órától,
ami a szervezõk ígérete szerint, igazán látványosnak ígér-
kezik. Innen halad tovább a mezõny a Sóstói úttól az Erdõ
sorra, majd onnan a Tokaji útra, és végül Rakamazra, Tí-
márra, Balsára, Szabolcsba, Gávavencsellõre, Paszabra és
Ibrányba. Ezen a napon az útlezárás háromnegyed kettõ-
tõl várható.

ÓRIÁSI STÁBOKKAL JÖNNEK
Mint megtudtuk, a profi mezõny komoly kísérõstábbal

érkezik. A média képviselõi mellett jönnek masszõrök,
orvosok, biztosító szakemberek és van, akivel még saját
szakács is. Így csak maga a stáb 500 fõ lesz és ehhez jön-
nek még hozzá a nézõk. A jövõ heti versenyek tulajdon-
képpen elõfutamok, hiszen jövõre világkupa versenyt sze-
retnének rendezni városunkban.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

– A V4 Special Series Vásárosnamény–Nyíregyháza jú-
lius 20-án 12:20-kor, egy úgynevezett lassú rajttal startol
el Vásárosnaményból. Ezt követõen a profi kerékpárosok
megtesznek három 4 kilométeres kört a városban, majd a
negyedikben már érintik Beregsurányt, Tarpát, Gulácsot,
Jándot. Átmennek Kisvárdán keresztül Nyírbogdányba,
Kemecsére, majd Sóstógyógyfürdõ felõl megérkeznek
Nyíregyházára és a belvárosban újabb négy kört tekernek
le, 4,7 kilométeres körpályán – magyarázta Solymosi Já-
nos versenyigazgató. Az elsõ áthaladás szombaton 15:40-
kor várható az Országzászló téren, az utolsó befutó pedig
16:10-kor ér célba.

ÚTLEZÁRÁS, FORGALOMKORLÁTOZÁS

A nagyszámú versenyzõ és kísérõstábjuk miatt szom-
baton délután 3 órától útlezárásokra és forgalomelterelé-
sekre kell számítani Nyíregyházán, mindez pedig a busz-
járatok útvonalát is érinteni fogja.

– A Ferenc körút, a Szegfû utca, a Hunyadi utca és az
Egyház utca osztott pályás, ezért csak az egyik sáv lesz

Fotó: Vanik Zoltán

ILYEN LESZ A NYÍREGYHÁZI PÁLYA
A versenyzõk Sóstógyógyfürdõ felõl érkeznek be

Nyíregyházára. A Sóstói úton haladva, a Ferenc kör-
úthoz érve elfordulnak balra, majd a László utcához
érve, az OBI-nál jobbra folytatják útjukat, a Szegfû
utcán. Balra fordulnak az Európa Hotelnél, elhalad-

nak a bíróság épülete elõtt, majd célba a McDonald’s-
nál, az óránál érnek be. Ezt követõen még teljesíte-
nek a városban négy teljes kört: Bercsényi utca–Beth-
len Gábor utca–Egyház utca–Kossuth utca–Ferenc
körút.



FOGYASZTÓVÉDELEM

2019. JÚLIUS 12. 7

...AMIKOR AZ AKCIÓS TERMÉK A PÉNZTÁRHOZ
ÉRVE (MÁR-MÉG) NEM IS AKCIÓS

Húsvét. Pünkösd. Karácsony. Szilveszter. Hosszúhétvé-
ge. Nyár. Õsz. Tél. Nincs olyan üzlet, amely ne találna okot
arra, hogy akciózzon. A kedvezményeket pedig szeretjük,
hiszen miért költenénk többet, mint amennyit muszáj. Aki
ügyes, sokat spórolhat. Az akciókat viszont van, hogy lehe-
tetlen követni. Ami a polcon lévõ cédulán már harminc
százalékos kedvezménnyel kapható, az a pénztárnál le-
het, hogy még mindig a régi, eredeti áron szerepel...

A napokban egy olvasói észrevétel futott be szerkesz-
tõségünkhöz, amelyben az egyik vásárló azt panaszolta,
hogy az akciót hirdetõ újságban kinézett magának egy
terméket, másnap azonban, amikor elment az üzletbe, a
polcon ugyan már az akciós ár volt feltüntetve, de a pénz-
tárgépbe délelõtt 10 órakor még nem tudták ezt beütni,
mondván: „nem állították át a gépet a központban.” Õ
pedig, egészen pontosan 12 doboz kávét szeretett volna
vásárolni, aminek az eredeti ára dobozonként 1700 forint
volt, akciósan viszont 1090 forint, vagyis összesen 7320
forintot spórolhatott „volna”! Mit tegyünk, ha az akciós
termék mégsem akciós?

VAN MEGOLDÁS
Az olvasó észrevételével megkerestük a helyileg illeté-

kes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt.
Válaszukban arról tájékoztatták szerkesztõségünket, hogy
ilyen és ezekhez hasonló esetekben a fogyasztónak (vá-
sárlónak) lehetõsége van arra, hogy szóban vagy írásban
panasszal éljen a vállalkozás felé.

– A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szük-
ség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésé-
vel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása
nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kap-
csolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzõköny-
vet felvenni, és személyesen közölt szóbeli panasz esetén
helyben a fogyasztónak átadni. Az írásbeli panaszt a vál-
lalkozás a beérkezését követõen harminc napon belül

fogyasztóvédelmi hatóság évente 4–500 ellenõrzést hajt
végre. Az esetek közel 20 százalékában pedig jogsértést
találnak: nem hiteles a mérleg; a csomagolóanyag súlyát
hozzámérik a termékhez; vagy éppen nem megfelelõ az
eladási és egységárak feltüntetése.

CÉL A FOGYASZTÓK ANYAGI
ÉRDEKEINEK A VÉDELME

– Az országos, éves témavizsgálattal a legfõbb cél a
fogyasztók anyagi érdekeinek védelme, a fogyasztók
megkárosításához, megtévesztéséhez vezetõ árfeltünte-
tési, illetve áralkalmazási szabálytalanságok felderítése,
valamint az általános kereskedelmi feltételek ellenõrzé-
se (nyitvatartási idõrõl szóló tájékoztatás; vásárlók köny-
vének kezelése; nyugta-, illetve számlaadási kötelezett-
ség teljesítése; a fogyasztók megkárosítása hamis szá-
molással, hamis méréssel; mérõeszközök hitelessége).

A tájékoztatás során megtudtuk, az eljárások során idén
eddig 2 150 000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak
ki, a hatóság által alkalmazott legmagasabb bírság össze-
ge pedig megközelítette az 1 000 000 forintot.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni
annak közlése iránt.

A szóbeli és írásbeli panaszon túlmenõen a vásárlók –
jogsértés esetén – a lakóhelyük szerint illetékes járási hi-
vatalhoz is fordulhatnak (Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
szám).

KÉRELMET KELL BENYÚJTANI
A kérelemnek tartalmaznia kell a vállalkozás nevét,

valamint ha rendelkezésre áll, székhelyének címét, a
feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a ki-
fogásolt magatartás elkövetésének helyét, a beadvány
tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumen-
tumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalko-
zásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét,
a szóbeli panaszról felvett jegyzõkönyvet, vagy postai
úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását
szolgáló dokumentumot, valamint a kérelmezõ azono-
sításához szükséges adatokat.

ÉVENTE FÉLEZER ELLENÕRZÉS
Mivel a vásárlók jelentõs része kifejezetten figyeli az

akciókat és ahhoz köti, hogy mikor mit vesz meg, ezért a

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. bérbeadás útján történõ
hasznosítás keretében pályázatot hirdet a Móricz Zsigmond Színház
székhelyén, Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatt található, összesen
83,49 m2 alapterületû büfé-konyha és kiszolgálóhelyiségei, nézõtéri
büfék, valamint berendezései, felszerelései együttes bérbeadására.

Elvárt minimális bérleti díj: 31  050 Ft/m2/év + áfa.
Bánatpénz: 259 236 Ft.

A bánatpénz az óvadék (kaució) összegébe beszámít.

Részletes pályázati dokumentáció átvételének ideje, helye:
2019. július 15-én, 16-án és 17-én a Móricz Zsigmond Színház gazda-
sági titkárságán (4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. II. emelet) 10.00–
12.00 óra között (telefon: 06-42/311-333).

A részletes pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázat feltételeit
és egyéb mellékleteket.

A pályázat benyújtásához a részletes pályázati kiírás dokumentációja
és a pályázati hirdetmény együtt értelmezendõ.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szaka-
szában a pályázati hirdetményt és a részletes pályázati kiírást indoklás
nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Fotó: Internet/illusztráció
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AKTUÁLIS

KULCSKÉRDÉS A KÖZÉPISKOLÁSOK FELVILÁGOSÍTÁSA
NAGY SZABINA SZERINT NYITOTT E KOROSZTÁLY AZ INFORMÁCIÓKRA ÉS SZÜKSÉG IS VAN RÁ

Fiatalok a jelenben, a jövõért. Ezt a címet viselte az a
tanév végén zárult pályázat, melynek részeként középis-
kolásokat szólított meg „A Gyermekekért, a Fiatalokért
és a Családokért Közhasznú Egyesület”. Az elnök, Nagy
Szabina azt mondja, óriási segítség a megelõzésben és a
problémák kezelésében egy ilyen program, melynek konk-
rét eredményei is vannak.

Információ nélkül nincs felismerés, anélkül pedig meg-
oldani is nehezebb a problémákat. Hogy milyeneket? Amik
a 14–18 éves korosztályt különösen is érinthetik: a fertõzõ
nemi betegségek, a szenvedélybetegségek, illetve ezek ki-
alakulása, de még inkább megelõzése, vagy rosszabb eset-
ben kezelése.

SEGÍTÕK BEVONÁSÁVAL
A projektet menedzselõ egyesület elnöke szerint az

elején kicsit kételkedõ volt az NYSZC Bencs László Szak-
középiskola fiatalsága a téma iránt, hiszen elvileg „ezer-
szer” hallottak már ilyet, de a szakemberek hozzáállása,
a közlési formák közvetlensége és hasznos tartalom ha-
mar aktívvá tette õket. A programba többféle szakem-
bert is bevontak, így tartott elõadást (és népszerû kis-
csoportos foglalkozást) kórházi dolgozó, szülész-nõgyó-
gyász, addiktológiai konzultáns, s olyan tapasztalati se-
gítõ, aki 18 éven át volt szerhasználó. Hangsúlyozottan:
volt. A cél ugyanis az, hogy aki hallja az õ történetét, ne
is legyen...

INFORMÁCIÓK A FELISMERÉSÉRT
A két, óvodás gyermek édesanyjaként szociálpolitikus-

ként dolgozó Nagy Szabina – elsõ, szociális munkás dip-
lomáját itt, az Egészségügyi Karon, a másodikat az ELTE-n
szerezte – tréninggyakorlatokat is tartott a fiataloknak konf-
liktuskezelésbõl, problémamegoldásból, önismeretbõl.
Amíg ugyanis az ember önmagával nincs tisztában, nem
is tud hiteles lenni – vallja. – Az egész tanéven át tartó
folyamat során több alkalommal találkoztunk velük, s az
aktív figyelem és információátadás mellett az is eredmé-
nye volt a projektnek, hogy van olyan fiatal, aki jelenleg
is igénybe veszi a szakemberek által nyújtott szolgáltatá-
sokat. Azaz: a felismerés megtörtént, és az elsõ lépések-
kel a kezelés elkezdõdött – fogalmazott az elnök. Majd
hozzátette: – Azt is kevesen tudják, hogy bár a nemi be-
tegségekkel kapcsolatos tinédzserambulancia nem mûkö-
dik, de vannak különbözõ szolgáltatások (például nõgyó-
gyászati szûrõvizsgálatok), amikhez nem kötelezõ szülõi
engedély. S azt is fontos lenne mielõbb tudni, hogy ezek
hány éves kortól ajánlottak, a megelõzés jegyében.

BIZTONSÁGOS BULIZÁS

Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ pályázatának sok
eleme volt, de az olvasók kedvéért érdemes kiemelni még
egyet, mert bizony nem mindenkinek mondják el otthon,
hogy például mik a „biztonságos bulizás” alapvetõ felté-
telei. A fiataloknak nem árt tudni pár alapvetést, hogy az

ártatlan, jóhiszemû szórakozás ne tragédiával záruljon.
Íme, néhány fontos tanács: mielõtt elindulnak, töltsék fel
a telefont, soha ne hagyják õrizetlenül a poharukat, csak
lezárt, palackozott italt vásároljanak, soha ne egyedül men-
jenek (a vécére sem!), mindig várják be egymást, és tudja-
nak egymásról: tájékoztassák a szülõt vagy a biztonságos
kapcsolatnak számító többieket, ha elhagyják a helyiséget.
Nagy Szabina azt mondja: minden alkalmat meg kell ra-
gadni arra, hogy hiteles forrásokból kapjanak információt
a fiatalok, hiszen ezek szó szerint életet menthetnek!

KITÜNTETTÉK TORMÁSSI GÉZÁT
A VÍZIKÖZMÛ ÁGAZATBAN KIFEJTETT SOK ÉVTIZEDES MUNKÁJÁT ISMERTÉK EL

„Tormássi Géza szakmai tudása, kimagasló üzemve-
zetõi munkája, precizitása, elért eredményei, illetve a
víziközmû szektor, valamint a magas szintû felhasználói
elégedettség iránti elkötelezettsége okán példa lehet a
következõ generációk számára.” Ez volt a díjátvételhez
készített méltatás záró, összefoglaló mondata, ami Bük-
fürdõn, a Magyar Víziközmû Szövetség közgyûlésén hang-
zott el, ahol Tormássi Géza, a Nyírségvíz Zrt. vízellátási
üzemvezetõje elismerõ oklevelet vett át.

A bevezetõben idézett mondat egy hosszabb felter-
jesztés része volt, melyet az önkormányzati cégcso-
port részeként mûködõ Nyírségvíz Zrt. fogalmazott
meg, ahol a kitüntetett évtizedek óta dolgozik. A pél-
daértékû életút a Miskolci Egyetemen szerzett geoló-
gus mérnök oklevéllel kezdõdött, amivel „vizes” csa-
ládban talált hivatást, elõször a mai vízügy elõdjénél,
késõbb a Tiszamenti Regionális Vízmûveknél üzemegy-
ség-vezetõként, 1993-tól pedig a mai Nyírségvíz Zrt.-hez
csatlakozott.

KIEMELKEDÕ TUDÁS, EMBERSÉG

– A feladat a víz eljuttatása volt a kutaktól a felhaszná-
lókig, beleértve a víztermelést, víztisztítást és az elosz-
tást.  A cég akkori mérete lehetõvé tette, hogy a teljes vi-
déki részért én feleljek, késõbb a Nyírségvíz folyamatos
terjeszkedésével öt üzem alakult ki, jelenleg a nyugati részt
menedzselem munkatársaimmal, amibe az ibrányi, a
kemecsei, a tiszalöki és a rakamazi terület tartozik, össze-
sen 23 települést jelent ez, 8 vízmûvel – mondta kérdé-
sünkre Tormássi Géza. Az üzemvezetõ eddigi  életútjából
kiderül, kiemelkedõ szakmai tudása, precizitása és szer-
vezõkészsége hamar megmutatkozott, a rábízott üzem
mûködési folyamatainak hatékonyságnövelésében (magas
mûszaki színvonalon), valamint a fogyasztói elégedettség
növelésében szép sikereket ért el. Mindezek komplett ve-
zetõi kihívásokat jelentenek számára, miközben jól ka-
matoztatja kiemelkedõ problémamegoldó és innovációs

készségét. Ezekkel, valamint emberségével az üzem egy-
ségeinek munkavállalóit egyszerû feladat-végrehajtókból
átformálta a feladatok kreatív, idõ- és költséghatékony
megoldóivá.

  TISZTA VÍZ A FOGYASZTÓKNAK

S hogy mit érzékelhet ebbõl közvetlenül a lakosság? A
legfontosabbat, a tiszta, egészséges ivóvizet... Persze, ami
nekünk alapból természetes, azért õk keményen dolgoz-
nak. – Kevesen tudják, hogy a kitermelt víz határérték fö-
lött tartalmazhat vasat, mangánt, arzént. Ezt kell egysze-
rûen fogalmazva „kiszednünk” belõle, csak így juthat el a
fogyasztókig. Az üzemeltetés mellett a laikusok számára
kevéssé érdekes, de annál fontosabb karbantartási, hiba-
elhárítási, és minden évben felújítási, pótlási, beruházási
feladatok megoldása is munkát ad nekünk – avat be a rész-
letekbe. A kitüntetett napi munkája mellett aktívan támo-

gatta, részegységek szintjén koordinálta a társaság teljes
körû minõségirányítási, majd környezetirányítási rendsze-
rének kiépítését, és vezetõ szerepet vállalt az ivóvíz-biz-
tonsági rendszer bevezetésében is.

TOVÁBBKÉPZÉSEK, SIKEREK

Tormássi Géza az elmúlt évtizedekben folyamatosan
képezte is magát. Kevesek szereztek a 2000-es évek ele-
jén Master of Business Administration fokozatot (közis-
mertebb nevén: MBA) menedzsment és pénzügyi-gaz-
dasági szakirányokon, de vezetõi készségét is több alka-
lommal pallérozta. Nemcsak önmagát fejlesztette, ha-
nem az általa irányított mûvezetõket is. A víziközmû
ágazatban az elsõ között ismerkedett meg a TQM esz-
közrendszereivel, melyeket sikeresen meghonosított a
folyamatok fejlesztéséhez, a napi munkák hatékonysá-
gának növeléséhez, kiemelve belõle a LEAN módszer-
tant. A tapasztalatokról, sikerekrõl a víziközmû ágazati
konferenciákon számos „Nyírségvizes” elõadást tartott,
csakúgy, mint az automatizálási-folyamatirányítási, táv-
felügyeleti rendszerek kiépítésérõl. Emellett vezetõ sze-
repet vállalt a társaság EFQM – Minõségi díj pályázatai-
nak összeállításában, azok sikerében.

KÖZÉLETI SZEREPLÕ

A Nyírségvíz által összeállított méltatás megjegyzi, hogy
Tormássi Géza aktív közéleti szerepet is vállal, 1990-tõl –
egy ciklus kivételével – folyamatosan önkormányzati kép-
viselõ. Jelenleg a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bi-
zottság elnöke, s képviselõként is sok erõfeszítést tett a
víziközmû szektor elismertetéséért, fejlesztéséért. Kima-
gasló szakmai munkájának, valamint a víziközmû ágaza-
tért kifejtett erõfeszítéseinek elismeréseként, Tormássi Géza
1996-ban bekerült a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Igazgatóságába,
melynek 2008-ig aktív tagja volt. Mindezek elismerése-
ként is érkezett a Víziközmûvek Napján a szakmai-érdek-
képviseleti szervezet kitüntetése.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Tormássi Géza (középen) a díj átvétele alkalmából,
Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmû Szövetség (MaVíz)

elnöke, valamint Nagy Edit fõtitkár társaságában

Nagy Szabina szerint fontos a tájékoztatás
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SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA (IV.)
MANDRIK ISTVÁN SZERINT EMBERI LÉPTÉKÛ, SZÉPÜLÕ A VÁROSUNK

– Már szinte nagyobb lokálpatrióta vagyok, mint akik itt
születtek – mondja egy kacsintás kíséretében a gyakran tré-
fálkozó, de a munkában viccet nem ismerõ Mandrik István.
A Menedzser Iroda Kft. ügyvezetõje – aki számos helyen
képviseli a szakmáját és a várost országos színtéren – alig
negyedszázada költözött a fõvárosból Nyíregyházára, de
nem cserélné semmivel emberi léptékû, szépülõ városát.

A Sárvár mellett született igazgatót sokan féltették 1996-
ban, mikor budapestiként megnyílt elõtte egy lehetõség.
A hivatásos honvédtisztbõl biztonságvédelmi szakember-
ré váló Mandrik István a Civil Biztonsági Szolgálatnál dol-
gozott akkor, melynek üzletrésze volt  a  nyíregyházi cég-
ben, ahová vezetõt kerestek, rendbe szedni a vállalkozást.
Szinte „õrültnek” nézték akkor, akit „majd megesznek a
tirpákok”. Neki elõítélete nem volt, csak a kihívást látta,
így egy 400 embert irányító munkakörbõl Szabolcsba köl-
tözött, hogy új, fejlõdõ pályára állítsa mai cégét.

RENGETEGET FEJLÕDÖTT
– Egyértelmûen jó döntést hoztam. Az átalakítás idején

furán néztek rám, de mikor megértették, hogy a reformból
mindenkinek haszna lesz, mellém álltak. S a városban sem
csalódtam: rengeteget fejlõdött azóta Nyíregyháza. Én már
akkor is sokkal pozitívabbakat tapasztaltam az emberek-
tõl, mint amit mondogattak Pesten. Elhoztam ide sokszor
a barátaimat, akik megkérdezték: István, van itt gyorsétte-
rem? Mondom nekik, lehet, hogy több is... És a városra, a
bevásárlóközpontokra is rácsodálkoztak, nahát, itt buda-

pesti a színvonal? Ma már bárki láthatja, hogy ez egy szép
és egyre igényesebb megyeszékhely.

ÉLHETÕ VÁROS
S hogy Nyíregyháza munka szempontjából sem a „vi-

lág végén van”, arra bizonyság, hogy Mandrik István in-
nen (!) irányít budapesti vállalkozást, több szakmai szer-
vezet tagja, például az Országos Munkavédelmi Bizott-
ság  ügyvivõje, valamint a Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetsége munkavédelmi szakterületének irá-
nyítója, oktató és rengeteg konferencia elõadója, így nem

csoda, hogy 2006-ban az Év Biztonságvédelmi Szakem-
bere lett, s nyolc különbözõ miniszteri szintû kitüntetése
van. – Ma már nincs messze Budapest, könnyebb eljutni a
városhatárig, mint onnan a Parlamentig... Ez Nyíregyháza
egyik nagy elõnye a fõvárossal szemben: emberi léptékû,
élhetõ. Ha kocsival menet „elbambulok”, akkor is oda-
érek szinte bárhová tíz percen belül. Itt lehet élni, levegõt
venni, közlekedni, ott nem nagyon.

EGYÜTTMÛKÖDÕ PARTNER
Mandrik István – akinek cége tagja a Magyar Bizton-

ságvédelmi Egyesületnek, a megyei tûzoltószövetségnek
és a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesületnek is – „aktí-
van” szereti városát, azaz szívesen ad is. Több kulturális
projektet támogat, s nem elõször járul hozzá komolyan a
VIDOR Fesztiválhoz – különös véletlen, hogy augusztus
23-án, a 70. születésnapján nyílik meg a következõ... De
több, országos rendezvényt is idehozott már, õszre pedig
a Magyar Biztonságvédelmi Egyesület ülését csábítja hoz-
zánk, mert azt érzékeli: Nyíregyháza biztonságra törekvõ
város a munka-, tûz- és környezetvédelem területén is,
amiben tapintható az együttmûködés a lakossággal, a vál-
lalkozásokkal. – A biztonságot szolgálja az a látványosan
sok infrastrukturális fejlesztés, útépítés is, ami az elmúlt
években zajlik. S bár a nyugati elkerülõ lassan kész, a jövõ-
ben jó lenne elérni a teljes körgyûrût, és kezdeni valamit a
Tokaji úti vasúti átjárás hosszú évtizedek óta ígért megoldá-
sával az életminõség további fejlesztése érdekében.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉS
ÜNNEPÉLYESEN ADTÁK ÁT A TÖRZS UTCAI KÖRFORGALMAT

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2,033 milliárd fo-
rint, 100%-os, vissza nem térítendõ támogatást nyert a
„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán”
címû, TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú
pályázat megvalósítására. A fejlesztés során a Törzs utcán
a Pazonyi úti, Semmelweis utcai, illetve Orosi úti csomó-
pontok kerültek átépítésre, valamint a Semmelweis utca
és az Orosi út között gyalogosjárda építésére került sor a
közlekedésbiztonság növelése érdekében. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata több mint 2 milli-
árd forint, 100%-os, vissza nem térítendõ támogatást
nyert a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyír-
egyházán” címû pályázat megvalósítására. A beruházás
során egy új, négyágú körforgalom épült a Törzs utca–
Semmelweis utca csomópontjában, ami mind a Törzs
utca, mind pedig a keresztezõ Semmelweis utca közúti
közlekedésbiztonságát, egyenletes forgalomáramlását
hivatott szolgálni. A fejlesztés részeként megvalósult a
fogyatékossággal élõ emberek, a gyalogosok, valamint
a kerékpárosok csomópontokon keresztül történõ biz-
tonságos átvezetése is.

– Ezzel nagyot tudtunk lépni az örökösföldi közleke-
dési rendszerünkben. De még nem állunk meg, mert van
egy következõ pályázatunk, ami szintén két csomópont-

fejlesztést is magában foglal itt, Örökösföldön, az pedig a
Család utca–Szalag utca csomópontnál, valamint a Család
utca–Belsõ körútnál egy-egy körforgalom kiépítése. Ezek
is megkezdõdnek az idén és azt gondolom, hogy jövõ
nyárra elkészülhet mind a kettõ – mondta el dr. Ko-
vács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

A fejlesztésnek köszönhetõen csökkent a bal-
esetveszély mind az autóval, mind pedig a kerék-
párral és gyalogosan közlekedõk számára is.

– Nagyon nagy forgalmi dugókat eredménye-
zett itt a Semmelweis utca és a Törzs utca csat-
lakozása. Fõleg iskolakezdési idõben vagy an-
nak végeztével. Erre sikerült egy megoldást talál-

nunk ezzel a fejlesztéssel, hiszen a körforgalom meg-
könnyíti a balra kanyarodást. Ezen kívül a projekt kere-
tén belül kiépült az Orosi útra egy jobbra kanyarodó sáv,
ami szintén a forgalmi dugók kialakulását akadályozza
meg, illetve a Törzs utca végérõl a Pazonyi útra is egy
jobbra kanyarodó sáv kiépítésével csökkenteni tudtuk a
torlódások létrejöttét – mondta el Tóth Imre önkormány-
zati képviselõ.

A körforgalmat ünnepélyes szalagátvágással adták át
a nyíregyháziak
részére.

ÉV VÉGÉRE ELKÉSZÜLHET A 250 HÍVÕT
BEFOGADÓ REFORMÁTUS TEMPLOM IS

Az esztendõ végére, esetleg a jövõ  év elejére körbeér
a nyíregyházi Szentháromság tér, hiszen a már mûködõ
görög- és római katolikus templom mellé elkészül a 250
hívõt befogadó református is. A közel 500 millió forintos
beruházás költsége egyházi és állami forrásból, illetve
adományokból gyûlt össze.

Fehér-szürke külsõ, lemez tetõborítás, 30 méteres to-
rony csillag csúcsdísszel, a reformátusoknál megszokott
egyszerû belsõvel, melyet csupán egy úrvacsorai kehely-
hez hasonló formájú, esetleg színezett üvegablak díszít.
Karzat és padlófûtés, közösségi terek, a mai kor elvárása-
inak megfelelõ épület készül majd a Szentháromság té-
ren. Talán a 3. szám alatt.

– A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség közös-
ségébõl, illetve az Örökösföldön mintegy 18 éve élõ gyüle-
kezeti közösség szívébõl, lelkébõl formálódott meg az a vágy,
mely itt testet ölteni látszik, a templom, gyülekezeti ház és
parókia épületegyüttesében, amelynek építése tavaly, nem
sokkal karácsony elõtt kezdõdött, és reményeink szerint en-
nek az esztendõnek a legvégén, vagy a következõ év január-
februárjában lezárulhat – hangsúlyozta Nagy József, a Nyír-
egyháza-Városi Református Egyházközség lelkipásztora.

ISKOLÁBÓL AZ ÚJ TEMPLOMBA KÖLTÖZNEK

Az egyháznak elkötelezett építési vállalkozó és belsõ-
építész dolgozik Kulcsár Attila Ybl-díjas építész tervei
alapján a templomon, mely az ígéretek szerint 400 nap-
tári nap alatt készül el. Az egyházi és állami forrás mel-
lett a hívõk adományai is hozzájárulnak a költségekhez.
Ha kevés lenne a 250 szék, akkor a közösségi terekben
kivetítõn is követhetik a hívõk a szertartásokat. Esket, ke-
resztel, konfirmáltat, és temet is az örökösföldi lelkipász-
tor, hiszen a templommal egy önálló gyülekezeti közös-
ség is születik. A templom épülete mellett lesz gyüleke-
zeti ház, és közösségi tereket is kialakítanak, többek kö-
zött baba-mama szobát. 18 éve hagyománya van már
Örökösföldön a református hitéletnek. Az egykori Hu-
nyadi iskolával kötött megállapodás szerint tartják a mai
Westsik Vilmos középiskolában a vasárnapi istentiszte-
leteket, keresztelnek, és hittanórákat tartanak a Móra is-
kolában. A jövõben lehetõség lesz a teljes gyülekezeti
élet megélésére, hiszen az esztendõ legvégén, vagy 2020
január-februárjában vehetik birtokukba új templomukat
a városrész lakói.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A történet a hajdani legendás Ifi parkban kezdõdik,
ám sajnálatos módon a börtön egyik cellájában végzõ-
dik... hacsak elõ nem kerül Nagy Jani édesapjának párt-
könyve, amit titokzatos módon, mintha a föld nyelt volna
el. Kalandregénybe illõ izgalmas történet, mely várat-
lan fordulatokkal, rejtélyes feladványokkal, titkos kó-
dokkal segít megkeresni a kijutás kulcsát.

60 PERCES JÁTÉK

A játékban nincs szükség lexikális tudásra, pusztán
jó megfigyelõképességre, leleményességre és csapat-
munkára. A maximum 60 perces játékban 16 éven fe-
lüli játékos kedvû látogatók vehetnek részt, 3–8 fõs csa-
patokban. Elõzetes bejelentkezés és bõvebb informá-
ció a +36-42/325-722-es telefonszámon kérhetõ.

OLDSCHOOL
SZABADULÓSZOBA

Újabb szenzációval várja látogatóit a Jósa András
Múzeum. A rendszerváltozást megelõzõ idõszakot be-
mutató „Kopogtat a nyugat” címû kiállítás, idõutazó
szabadulószobává alakul át 2019. július 16-tól augusz-
tus 11-ig.

Igazi szenzációval várják a Jósa András Múzeum
látogatóit

(x)
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ISMÉT BENEDEK MIKLÓS A VIDOR ZSÛRIELNÖKE
Benedek Miklós fiainak és unokáinak remek humoruk

van, gyakran megnevettetik a Kossuth-díjas mûvészt, de
remélhetõleg a nevetésre jócskán lesz alkalma az idei
VIDOR Fesztiválon is, amelynek zsûrielnöki tisztét im-
már harmadik alkalommal õ tölti be.

– Örömmel megyek ismét Nyíregyházára, hiszen na-
gyon szép emlékeim vannak az elõzõ fesztiválokról – nyi-
latkozta lapunknak. – Sokszor beszéltem korábbi zsû-
ritársaimnak a színház mûhelytitkairól, de elmondtam
nekik azt is, mi tetszett, s mi nem az egyes elõadásokban.
A seregszemle befejezése után érzékeny búcsút vettünk
egymástól; állítólag nagyon megkedveltek engem. Olyan
remek kapcsolat alakult ki köztünk, hogy még Budapestre
is eljöttek megnézni néhány elõadásban. Újítás az idén,
hogy a Rózsakert Szabadtéri Színpad zenés elõadásai kö-
zül is többet zsûrizünk. Vannak olyan produkciók, ame-
lyeket láttam már évad közben, de így is érdekes nyomon
követni, hogyan alakultak azóta. Ez persze nem befolyá-
sol az értékelés során. Ismét lesznek olyan kollégák, aki-
ket most látok majd elõször a színpadon, de olyanok is,
akiknek játékát már régen volt alkalmam megnézni. Nagy-
szerû rácsodálkozni, hogy mennyi tehetséges kolléga van.
Persze az is elõfordul, hogy bosszankodok valakinek a
gyenge szereplése vagy az elõadás rossz rendezése miatt.

NE CSAK AZNAP ESTÉRE SZÓLJANAK
A LÁTOTTAK!

Mint Benedek Miklós elmondta, semmi gond nincs azzal,
hogy a nézõk szórakozni akarnak a színházban. Persze azért
fontos, hogy a látottak hatására a következõ napokban is
maradjon bennük élmény. Minden elõadásra kíváncsi. Min-
dig úgy ül be egy új darabra, hogy ez lesz a legjobb, legfel-
jebb másnap megjegyzi: mégsem ez volt az. A mûvész úr
napjai zömében próbákkal telnek nyáron is: az Óbudai
Társaskörrel a napokban mutatják be a Café Mennyország
címû kabaréösszeállítást Pápai Erikával, Kerekes Józseffel
s a rendezõ Fesztbaum Bélával együtt. Egy négytagú ze-
nekar is játszik a nagyon kellemesnek ígérkezõ esteken.

Több darabban szerepel év közben is. Lassan tíz éve
adják elõ kollégáival a Vígszínházban a Játék a kastély-
ban címû Molnár Ferenc-darabot. A Belvárosi Színház-

ban rendezte tavasszal Kovács Patríciával és Schruff Mi-
lánnal a fõszerepben a Riviérát, amit a nyár során az or-
szág több városában elõadnak majd a mûvészek. Szintén
az Orlai Produkció elõadása például a Hatszín Teátrum-
ban játszott Heisenberg címû darab, amit láthattunk az
idén a Móricz Zsigmond Színházban, s szerepel a Játék-

Ullmann Mónika és Benedek Miklós a Heisenbergben

szín több darabjában is. Ha nem játszik, szívesen beszél-
get az unokáival, úszik vagy olvasgat az óbudai teraszu-
kon. A színházon kívül nincs más hobbija. Régen kártyá-
zott a Fészek Klubban, de ma már oda sem jár, inkább a
családja körében tölti a szabadidejét.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Július 14., vasárnap 20.30 A férfiak a fejükre estek! (Turay Ida Színház), Szabadtéri Színpad
Július 16., kedd 19.30 Lakatos István és barátai-koncert, Bérletszünet, Bencs Villa
Július 17., szerda 20.30 Ha eljön Joe Black (Szabadtéri Mozi), Szabadtéri Színpad
Július 19., péntek 20.30 Csoportterápia (Veres 1 Színház), Szabadtéri Színpad

Fotó: Orlai Produkció
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INDUL A JEGYVÁSÁRLÁS A VIDOR FESZTIVÁLRA
NYILVÁNOS A SZÍNHÁZI VERSENYPROGRAM

A rendezõk és az elõadások palettája is mutatja, hogy
valóban minden mûfajból igyekeztek a szervezõk ide-
hozni a legjobbat, legizgalmasabbat. Nagy visszatérõk
nevével éppúgy találkozhatunk, mint új utakat keresõ fi-
atalokkal. A szerzõk listája is rendkívül széles körû:
klasszikus és kortárs magyar szerzõvel éppúgy találkoz-
hatnak, mint ismert vagy újdonságnak számító külföldi
alkotóval; és idén a sikerfilmbõl lett ugyancsak sikeres
színpadi produkciókat is több nagyszerû elõadás képvi-
seli (Életrevalók, Mennyei hang!, Férjek és feleségek, A
király beszéde). Az idén 140 éve született Móricz Zsig-
mond is „jelen lesz” a versenyprogramban az Újszínház
Sári bíró címû produkciójával.

BOHÓZATTÓL A TRAGIKOMÉDIÁIG

A programban valóban mindenki megtalálhatja a ked-
vére való elõadást, szórakoztató produkciót a klasszikus
bohózattól kezdve (Ne most, drágám!), a népszínmûves
hangulatot idézõ (Sári bíró, Primadonna gatyában), vagy
reprezentatív nagyszínpadi elõadásokon át (Patika,
Mennyei hang!, Tanulmány a nõkrõl), a fanyarabb hang-
vételû tragikomédiákig (Férjek és feleségek) és az egyedi
látásmódú, mûfaji határokon átívelõ produkciókig (Prima-
donna gatyában, RögvEst). A sokszereplõs, látványos elõ-
adások mellett idén is nagy hangsúlyt kapnak a két- vagy
kevés szereplõs, a színész személyiségét elõtérbe állító
alkotások (Vágyrajárók, Táncórák, Varsói melódia). Nagy
örömünkre az idei évadban elõször improvizációs szín-
házi csapatot és elõadást üdvözölhetünk a versenyprog-
ramban igazi újdonságként, ez a Momentán Társulat a

A VIDOR Fesztivál versenyprog-
ramja idén is rendkívül színes, sok-
féle mûfajból, stílusból, hangulatból
áll össze. Az érvényes színházbérlet-
tel rendelkezõ nézõk július 15-tõl há-
romnapos elõvásárlási jogosultsággal
rendelkeznek a fesztivál verseny-
programjának színházjegyeire. Aki-
nek még nincs színházbérlete, az se

keseredjen el: az elõvásárlási jogosultság idõszakában is
van lehetõség a bérletek megvásárlására! Július 18-tól
pedig bárki számára elérhetõek majd a VIDOR-jegyek
személyesen, a Szervezõ- és jegyirodában, valamint még
aznap, július 18-án 14 órától már online is megvásárol-
hatóak lesznek a belépõk.

A közönség a fellépõ mûvészek között olyan nagy ked-
vencekkel találkozhat, mint Nagy Sándor, Szente Vajk,
Gálvölgyi János, Bánsági Ildikó, Ullmann Mónika, Józan
László, Rékasi Károly és Pikali Gerda. Hirtling István a
filmként már nagy sikert arató, szintén játékszíni produk-
ció, az Életrevalók fõszereplõje lesz, míg Kaszás Gergõ a
Pinceszínház elõadásával, Tasnádi István Paravarietéjével
érkezik Nyíregyházára. De jön Kerekes Éva, Gryllus Dor-
ka és Kálid Artúr, valamint Tompos Kátya is.

IZGALMAS ÚJÍTÁSOK
Az idei VIDOR Fesztivál színházi versenyprogramja

egy izgalmas újítással bõvült: ettõl az évtõl kezdve ze-
nés színpadi játékok is nevezhettek, melyek közül a
beválogatott produkciók egy részét már láthatta a kö-
zönség. Júniusban a Menopauza címû musicalt, Her-
nádi Judittal, Szulák Andreával, Náray Erikával, a Ta-
nulmány a nõkrõl zenés játékot Kaposvárról és július
elején Szilágyi Tibor rendezésében a Nyitott ablak da-
rabot. Ezen a héten Détár Enikõ, Xantus Barbara és
Sztárek Andrea fõszereplésével A férfiak a fejükre es-
tek zenés vígjáték mutatkozik be, Mészáros Árpád Zsolt
pedig júliusban két versenyprodukcióban, a Csoportte-
rápiában és a Púposban is szerepel a Rózsakert Sza-
badtéri Színpadon.

közönséget is az elõadás részévé tevõ produkciója, a
RögvEst. Már az eddigi felsorolásokból is kiderülhetett,
hogy idén is vendégül látunk nagy hagyományokkal ren-
delkezõ kõszínházakat (Vígszínház, Nemzeti Színház, Új-
színház, kaposvári Csiky Gergely Színház), szórakoztató
mûhelyeket, mint a Rózsavölgyi Szalon, Játékszín, Orlai
Produkciós Iroda, mûvészszínházakat (Örkény István Szín-
ház), valamint tehetséges, új utakat keresõ csapatokat
(Momentán Társulat).

A VIDOR FESZTIVÁL
SZÍNHÁZI VERSENYPROGRAMJA

NAGYSZÍNPAD
Augusztus 23. Sári bíró
Augusztus 24. Ne most, drágám!
Augusztus 25. A király beszéde
Augusztus 26. és 27. Patika
Augusztus 28. és 29. Életrevalók
Augusztus 30. Házasság Palermóban
Augusztus 31. Férjek és feleségek

RÓZSAKERT SZABADTÉRI SZÍNPAD
Augusztus 27. Mennyei hang!
Augusztus 29. Szabolcs megye Lordjai és a Miladyk

KRÚDY KAMARA
Augusztus 23. Táncórák
Augusztus 24. Vágyrajárók
Augusztus 25. Paravarieté
Augusztus 26. Burundanga, avagy a maszk,

a baszk meg a cucc
Augusztus 27. Primadonna gatyában
Augusztus 28. Jaj, Istenem!
Augusztus 29. Lila ákác
Augusztus 30. Varsói melódia
Augusztus 31. RögvEst

További információ: a Móricz Zsigmond Színház Szer-
vezõ- és jegyirodájában (Nyíregyháza, Országzászló tér
6.), valamint az alábbi telefonszámokon: 42/507-006, 30/
303-2875, 20/233-2926, és hamarosan honlapjaikon, a 
www.moriczszinhaz.hu és a vidor.eu oldalakon!

A király beszéde
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Július 14., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-
za Spartacus–Monor labdarúgó-mérkõ-
zés ismétlése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

HATHÁZI DÓRA DÖNTÕT
ÚSZHATOTT A JUNIOR EB-N

UTÁNPÓTLÁS BRONZÉREM A
KARATE EURÓPA-BAJNOKSÁGON

SZLOVÁKIÁBAN A SZENIOR ÚSZÓK

A Nyíregyházi Fókák SE négy, Nyíregyhá-
za város sportösztöndíjával támogatott sze-
nior versenyzõje vett részt a rangos nemzet-
közi versenyen. A patinás Cervená hviezda
uszodában rövidpályán (25 m-es medencé-
ben) zajló úszóversenyen kimagasló eredmé-
nyeket ért el a fókák csapata: Bódi Szabolcs,
Cseh Imre, Cserés Miklós és Hudáky Zoltán.

A Nyíregyházi Fókák versenyzõi Szlovákiában is érmeket szereztek

Szinte minden számban egyéni csúcsot javí-
tottak. Ezen túl nyolc korcsoportos arany-, hat
ezüst- és kilenc bronzéremmel tértek haza.
A korcsoportfüggetlen versenyben Cserés
Miklós egy számban második, kettõben har-
madik helyezést ért el. A csapatszellem
megkoronázásaként váltóban is sikerült egy
aranyat és egy ezüstöt kiharcolni.

Hatházi Dóra 100 pillangón hetedik lett

Kazanyban rendezték az úszók junior
Európa-bajnokságát, ahol a Nyíregyházi
Sportcentrum versenyzõje, Hatházi Dóra
is rajthoz állt. Gyula Sándor tanítványa 100
pillangón a fináléba jutott, és szoros csa-
tában egy századra lemaradva az orosz ve-
télytársától, végül a hetedik helyen csapott
célba (1:00.63) a döntõben.

– Egy picit jobban szerettem volna úsz-
ni, bár azért nem volt rossz ahhoz képest,
hogy nem ez a fõ számom és tavaly ebben
a számban döntõbe sem kerültem. Most
talán a végén a benyúlásom nem sikerült
eléggé, de összességében elégedett vagyok
– mondta a tehetséges versenyzõ.

A magyar válogatott hat érmet szerzett Kazanyban

Berencsi Csaba fogadhatta a gratulációkat a sikeres EB után

2019. június 27–29. között rendezték
meg Prágában az U20-as Shinkyokushin
Karate Európa-bajnokságot, ahol 25 or-
szág több mint 500 versenyzõje lépett ta-
tamira. A nyíregyházi Ezüstcsikó Karate
Egyesület tagja, Berencsi Csaba képvisel-
te hazánkat az U20-as korosztály -70 kg
súlycsoportjában. Csaba a nyolcad-
döntõben egy örmény ellenfelet kapott.
Két hosszabbítás után egyhangú bírói

döntéssel jutott a negyeddöntõbe. Itt egy
román rivális várt rá. A hosszabbítások-
ban összeszedett sérülések ellenére Csa-
ba végig partiban volt vetélytársával, de
a bírók a román fiút juttatták a döntõbe.
Csaba így egy szépen csillogó bronzérem-
mel térhetett haza.

A versenyzõ felkészülését Nyíregyhá-
za is támogatta, edzõje sensei Tóth Ti-
bor.

A nyíregyházi úszó több váltószámban
is rajthoz állt, és döntõhöz segítette a ma-
gyar csapatot. A válogatott végül egy arany-,
három ezüst- és két bronzéremmel térhe-
tett haza Kazanyból.
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ÍGY TÖLTIK A NYÍREGYHÁZI GYEREKEK A VAKÁCIÓT
Úszótábor, nyelvi tábor, focitábor, Szigliget, Zoo Suli.

Csak néhány azon programok közül, amelyek idén a nyír-
egyházi gyerekekre várnak. A táborok már javában „dü-
börögnek”, így félúton mi is visszatekintünk, hogy mi tör-
tént eddig és mi várható még a nyár másik felében.

NAPKÖZIS TÁBOR
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata idén

is lehetõséget biztosít valamennyi nyíregyházi állandó lak-
hellyel rendelkezõ általános iskolai tanuló részére, nyári

napközis táborban való részvételére. Az elsõ turnus júni-
us 17-én indult, az utolsó pedig augusztus 9-én ér véget.
A város idén 1600 támogatott helyet biztosított, ezzel pe-
dig 8 héten keresztül 8-féle tábortípus érhetõ el. A múze-
umfalu, a Zelk sporttábora, valamint a szõlõskerti nyelvi

tábor már véget ért, de a Kis Vakond még augusztus 9-ig
várja a gyerekeket, az úszótábor július 19-ig, a sóstóhegyi

nyelvi tábor július 26-ig, de a focitábor, valamint a Göllesz
tábor is elstartol a jövõ héttõl.

SZIGLIGET
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésé-
ben lévõ Szigligeti Gyermeküdülõben idén közel 1000,
nyíregyházi székhelyû alapfokú iskolában tanuló gyermek
táborozhat 9 turnusban. Az elsõ turnus június 17-én már
elindult, az utolsó pedig augusztus 17-én ér véget.

ZOO SULI
Az önkormányzati táborok mellett igen népszerû még

többek között a Zoo Suli is, amelynek heti turnusai június

17-én indultak és július 12-én érnek véget. A gyerekek 10
programban vesznek részt, 20 fõs csoportokban, közben
bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé és megismer-
kedhetnek Földünk állatvilágával. (Részletes beszámolók:
nyiregyhaza.hu.)

A Kis Vakond tábor, ami mindig népszerû

Úszótábor, itt éppen „szárazon”

Szigligeti pillanatkép a sok közül

Zoo sulisok

ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET
A Nyíregyházi Törvényszéken, az illetékessége alá tarto-

zó járásbíróságokon, valamint a Nyíregyházi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon ítélkezési szünet lesz 2019. július
15-tõl augusztus 20-ig. Az ítélkezési szünet tartama alatt a
bíróságok – fõ szabály szerint – nem tartanak tárgyalásokat.
A kezelõirodák mûködése ügyfélfogadási idõben változatlan,
az ügyfelek beadványaikat benyújthatják, és az iratokba is
betekinthetnek, a bíróság ügyfélsegítõ szolgáltatása (panasz-
nap) sem szünetel.

CSALÁDTÖRTÉNETES FOGLALKOZÁS
Szeretnék, hogy gyermekeik, tanítványaik hasznos és ér-

dekes kalanddal töltsék a nyarat és szabadidejüket? Ajánljuk
figyelmükbe a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Levéltárának „Hetedíziglen” címû családtör-
téneti levéltárpedagógiai foglalkozását, amely során a gyere-
keknek lehetõségük nyílik megismerkedni a genealógiai ku-
tatás alapjaival, levéltári forrásaival és megkezdeni saját csa-
ládjuk történetének, múltjának feltárását.

Ha programkínálatunk felkeltette érdeklõdésüket, bõvebb
információért keressék intézményünket a következõ elérhe-
tõségen: Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltára, Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. Telefon: 42/
414-313. E-mail: szszbml@mnl.gov.hu.”

SURRANÓ ÉS BREKKENÕ. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai – július 13-án 16.00: Surranó és Brekkenõ. 14-én 10.00:
Medve és a szegény ember. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont,
B épület II. emelet.

ZENE SÓSTÓN az Élõ Zene Mûvészeti Egyesület szervezésé-
ben. Július 13-án: Long Dusty Road – countryzene. 17-én: LK
Beat Zenekar – Abba-számok. 20-án: Artézis – jazz és népzene
keverõdése. Helyszín: Sóstói Piac, 18.30-tól.

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS. Sem több, sem ke-
vesebb, csak ember lehetek – Kádas Katalin számítógépes grafi-

kai kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Megtekint-
hetõ: július 14-éig. A belépés díjtalan!

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olvasókör talál-
kozója: May Viktória kárpátaljai író, szerkesztõ bemutatkozása július
19-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Beszélgetõ-
partnerek: dr. Bihari Albertné, Csabai László olvasóköri vezetõk.

„TOKIÓI PILLANATOK” – Erdõs Attila fotókiállítása a Pál
Gyula Teremben. Megtekinthetõ: július 20-áig, keddtõl szom-
batig 9.00–17.00 óra között.

„SZÁZARC” – Orosz István grafikusmûvész tárlata a Nyír-
egyházi Városi Galériában. Megtekinthetõ: július 27-éig, kedd-
tõl szombatig 9.00–17.00 óra között.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A VASUTASOK OTTHONA
A vasutasnap alkalmából a VOKE Vasutas Mûvelõdé-

si Ház és Könyvtár Toldi utcai épületének a bemutatásá-
val elsõsorban a vasút barátainak szeretnék kedvesked-
ni, de remélem, hogy a város múltja iránt érdeklõdõk is
szívesen elmélyednek az épület történetében.

A Magyar Szent Korona Országainak Vasutas Szövet-
ségének Nyíregyházi Kerülete szeretett volna egy olyan
otthont létesíteni, ahol a vidéki vasutasok gyerekei a ta-
nítási óráik után betérhetnek, megpihenhetnek, sõt kel-
lõ felügyelet mellett még tanulmányaikkal is foglalkoz-
hatnak, hogy ne kelljen a vonatuk indulásáig az állo-
más környékén és a várótermekben lõdörögniük.

Így 1913 februárjában azzal a kéréssel fordultak a vá-
roshoz, hogy erre a célra engedje át az Ér-folyó melletti,
300 négyszögölnyi telket, amely közel van a vasútállo-
máshoz és útba esik a Bethlen utca is. A város elõször
úgy döntött, hogy a telket ingyen átadja, de az harminc
év múlva a rajta lévõ épületekkel együtt visszaszáll a
város tulajdonába. A vasutasok ezekkel a feltételekkel
nem fogadták el, de késõbb mégis sikerült megegyezni-
ük, mert 1914 áprilisában már megjelentették a pályá-
zati hirdetményt. Eszerint a vállalkozóktól egy 218 négy-
zetméter alapterületû otthon, egy 83 négyzetméteres
gondnoki lakás és „apróbb melléklétesítmények” építé-
sét kérték. Az új épülethez az anyagot két nagyobb állo-
mási épület lebontásával biztosították.

A vasutasok összetartását is szimbolizáló otthont 1916.
augusztus 20-án adták át rendeltetésének. A gyerekek

egy reggeli után innen indultak iskoláikba, délután pe-
dig ide tértek vissza, de itt pihenhettek, szórakozhattak
a munkájukat befejezõ vasutasok is, a vendégszobában
pedig az átutazó társaiknak biztosítottak helyet. Az épület
a forradalmi idõkben a budapesti központ tulajdonába
került, amely 1922-ben elhatározta az értékesítését,
azonban a nyíregyházi vasutasok ezt megakadályozták
és visszakerült hozzájuk. Ma a mûvelõdés házaként és
a könyvek birodalmaként szintén az õ szolgálatukban
áll, de örömmel kitárja kapuit a nem vasutas látogatók
elõtt is.


