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INGYENES ÁLLATPARKI SÉTA A SZÉPKORÚAKNAK

Nyíregyháza MJV Önkormányzata és Idõsügyi Tanácsa ingyenes sétát hirdet a
nyíregyházi nyugdíjasok részére a Nyíregyházi Állatparkban. Tavaly õsszel is
ingyen látogathatták az állatparkot a nyíregyházi lakcímkártyával rendelkezõ
nyugdíjasok az önkormányzat támogatásának köszönhetõen. A térítésmentes ál-
latparki séta nagy sikerû volt egy évvel ezelõtt is, így nem kérdés a hagyomány
folytatása. Idén szeptember 26-án, csütörtökön 9.00 órára várják a szépkorúa-
kat. A sétán való ingyenes részvétel feltétele az érvényes nyíregyházi lakcímkár-
tya és nyugdíjas-igazolvány. Esõnap esetén a séta idõpontja szeptember 27-én
9.00 óra.

A HÜBNER SIKERE NYÍREGYHÁZÁÉ IS

Bokrétaavató ünnepséget tartottak a Hübner Kft. terü-
letén. A cég új csarnok építésébe kezdett idén, ennek ér-
ték el a legmagasabb pontját. A 8600 négyzetméteres
építmény segítségével a vállalat növelni tudja a termelõ-
kapacitásait és 125 új alkalmazottat is felvesz. A beruhá-
zás értéke 3,3 milliárd forint, amihez közel 850 millió
forinttal járul hozzá a kormányzat. Az ünnepségen részt
vett a külügyminiszter és Nyíregyháza polgármestere is.

 
A Hübner-H Kft. 1997 óta mûködik Nyíregyházán. Gumi-

csuklókat készítenek villamosokhoz és metrókocsikhoz, vala-
mint gumiszigetelést különbözõ jármûvekhez. Jelenleg 850
munkatársat alkalmaznak a Tünde utcai gyárukban. A cég már
a negyedik üzemcsarnokát építi fel, mert növelni kívánják a
gyártókapacitásokat.  – Ezt a fejlesztést a kormányzat támoga-
tásának köszönhetõen 2020-ra szeretnénk befejezni. A beru-
házással a meglévõ termelési területek bõvítése mellett új tech-
nológiák telepítésével kapacitásainkat is növelni kívánjuk –
emelte ki ünnepi beszédében Ingo Heerdt ügyvezetõ.

 

HÚZÓERÕ A JÁRMÛIPAR

A külgazdasági és külügyminiszter a bokrétaavatón ar-
ról beszélt, a német cégek jelentõsen hozzájárulnak ah-
hoz, hogy a magyar gazdaság fejlõdik a leggyorsabb ütem-
ben az Európai Unióban. A növekedésben kiemelt szere-
pe van a jármûipari cégeknek, amelyek tavaly 8,5 ezer
milliárd forintnyi értéket állítottak elõ. Kiemelte, a magyar
gazdaság fejlõdésében pedig fontos láncszemek a megyei
jogú városok, melyeket 1000 milliárd forinttal támogat a
kormányzat. Nyíregyháza ebbõl a forrásból jelentõs tá-
mogatáshoz jutott. – Kilencvenmilliárd forintból indultak
el beruházások ebben a városban. Nyíregyházán 2010 óta
olyan fejlesztési pályát mutattak be, ami az irigylésre mél-
tó kifejezéssel kellõképpen leírható. Mindazok a fejlesz-
tések, amelyek itt megvalósultak, lendületet adtak az egész
megyének, és szemmel látható a fejlõdés – emelte ki
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

 

MUNKAHELYEKET IS TEREMTENEK

A Hübner új beruházásával 125 új munkahely is lét-
rejön. Nyíregyháza polgármestere úgy fogalmazott, az
ilyen fejlesztések a növekvõ adóbevételek mellett len-
dületet adnak a városnak. – Ezzel a fejlesztéssel Nyír-
egyháza is erõsödik. Évek óta a nagy cégekkel együtt
tervezzük a város fejlesztését, kiemelten a közúti inf-
rastruktúra és a szakképzett munkaerõ tekintetében. A
mi szlogenünk az, hogy Nyíregyháza többet ad, ami-
ben benne vannak a városban mûködõ, foglalkoztató
és fejlesztõ cégek is. Õk is többet adnak – szögezte le
dr. Kovács Ferenc polgármester. A Hübner új üzemcsar-
noka elõreláthatólag év végére elkészül, a cég tervei
szerint év elején pedig itt is elindul a termelés. (A mi-
niszterrel készült exkluzív interjú részletét az 5. olda-
lon olvashatják.)

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA
A KITÜNTETETT GÉRESI JÓZSEFNEK A SZÍVE CSÜCSKE A VÁROS

Akkor sem ment el, amikor hívták. Géresi József szá-
mára Nyíregyháza a biztos pont, ahonnan ugyan szak-
mája miatt bejárta a világot, de mindig hazatért. Az IPOSZ
elnökségi tagját, az Országos Fémipari Ipartestület elnök-
helyettesét augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztjével tüntették ki, amelyben az orszá-
gos, nemzetközi szerep mellett benne van az a 40 évnyi
kisiparosság, amit szeretett városában folytat. Ma is, 72
évesen.

Virányoson született, de gyermekkorától, 60 éve Nyír-
egyházán él, itt végezte iskoláit is. Mezõgazdasági gépész-
technikusként az akkori ÁFOR-nál helyezkedett el, rög-
tön üzemvezetõként, s nemsokára érkezett egy budapesti
meghívó, komoly munkaköri ajánlattal, szolgálati lakás
ígéretével, miközben õk még albérletben laktak. Egy na-
pon belül nemet mondott.

KÁRPÓTOLTA AZ ÉLET

– Hogy miért? Már akkor, 1979-ben nagyon szerettem
Nyíregyházát, és párttag sem voltam, nem is akartam len-
ni. De nem bántam meg, hogy itt maradtam, azt is mond-
hatnám, az élet folyamatosan „kárpótolt” vezetõi beosz-
tásokkal, szép feladatokkal. Ráadásul így folytathattam a
családi hagyományt. Édesapám bádogos-lakatos mester
volt, az ipart még a Rákosi korszakban is merte vinni...
Nagyapám korábban gazdálkodott, nyilván nem megle-
põ, hogy elvették a földjeit. S talán az sem, hogy gyakran
adományozok, és ebbõl jutott a Kommunista Diktatúra
Áldozatainak Emlékmûvére is... Ami engem illet: még a
’70-es évek végén sem volt egyszerû a kisiparosság, amit

mechanikai mûszerészként kezdtem, s azóta, negyven
esztendeje szolgálom az iparos társadalmat.

„JÓ HELYEN VAGYOK ITTHON”

Semmi túlzás nincs ebben az állításban, hiszen amel-
lett, hogy tulajdonos-ügyvezetõként viszi fémipari saját
vállalkozását, ma is dolgozva a gyakorlatban („nincs ki-
nek átadni és felelõsséget vállalok a dolgozóimért, van
köztük olyan, aki három évtizede dolgozik velem”), részt
vesz az érdekképviseletben is. Az IPOSZ-nak volt megbí-
zott elnöke, amikor több mint 100 000 tagot számlált a

szervezet, ma az elnökségi tagja, a fémipariban pedig el-
nökhelyettes, és képviseli a kontinensen a szövetséget az
Európai Metál Unióban, a nemzetközi kapcsolatok építé-
séért is felelve. – Bármerre járok, mindig megállapítom,
hogy jó helyen vagyok Nyíregyházán. Nagyon ritka az
ilyen virágos, parkos, takaros, rendezett, gondozott város,
Magyarországon is. Ezt nemcsak én mondom, hanem az
üzlettársaim, barátaim, akik idejönnek hozzám. Megmu-
tatom nekik a város nevezetességeit és elcsodálkoznak raj-
tunk, pozitív értelemben.

VAN MIT LÁTNI NÁLUNK

Géresi József többször szervezett országos konferenci-
át Nyíregyházára, mert szívesen büszkélkedik városunk-
kal, ahová minden köti. Itt nõtt fel, házasodott, s nevelték
fel két lányukat a feleségével, most már unokának is örül-
het. És a város fejlõdésének, amit a „szíve csücskének”
nevez, s amely nemrég életmûdíjjal tüntette ki. – Talán
sokan észre sem veszik a fejlõdést, akik benne élnek. Pe-
dig van mit látni: utakat építenek, aszfaltoznak minden-
hol, épülnek kerékpárutak, aztán az elkerülõ út – ez a
város sokat tesz a polgáraiért, az itt élõk érdekeiért. Sokan
dicsérik az ismerõsök közül az állatparkot, a gyógyfürdõ-
inket, van, aki még a felújítás utáni kórházat is egy gyógy-
kezelés után. Örülök, hogy lesz belvárosi uszoda, és an-
nak külön a technikai sportok szerelmeseként (magam is
ûztem annak idején), hogy már Rali EB-t rendezünk idén,
ez maga a csoda. Aztán itt van ez a rengeteg kulturális
rendezvény, most lett vége a VIDOR-nak, de már jön a
Tirpák Fesztivál. Sorolhatnám tovább, de inkább csak
annyit tennék hozzá, hogy vigyázzunk a városra, építsük,
szépítsük. Mert hogy szeretjük, az nem kérdés.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Géresi József a díjátadás után egyik lányával, Gabriellával

A FÉLMILLIOMODIK LÁTOGATÓT KÖSZÖNTÖTTÉK
A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKNÁL!

NYÍREGYHÁZA EGY IDÕBEN
KELETEN ÉS NYUGATON

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. iroda munka-
társai igazán mozgalmas idõszakot tudhatnak maguk mö-
gött, hiszen a közelmúltban két rangos eseményen is kép-
viselték Nyíregyháza, valamint a Nyírség turisztikai kí-
nálatát.

Az egyik helyszín az ungvári hUNGary Fest volt, a másik
pedig a Düsseldorfi Magyar Napok, ahol bár Nyíregyhá-
za neve még kevésbé ismert, ennek ellenére érdeklõdés
mutatkozott a fürdõ, illetve a fürdõgyógyászati szolgálta-
tások iránt. A helyiek kifejezetten örültek a Dortmund–
Debrecen közvetlen repülõjáratnak, ami jelentõsen meg-
könnyíti az idejutást. Bár a német lakosság körében elsõ-
sorban a magyar borok ismertek, a pálinkát is szívesen
megkóstolták és vásárolták.

Ez már a harmadik év, amikor a Nyíregyházi Állatpark
elérte az ötszázezres látogatószámot. Az elsõ rekord
2010. november végén volt, a második pedig tavaly. 2018-
ban azonban a mostanihoz képest, bõ egy hónappal ké-
sõbb fogadta a félmilliomodik látogatóját Nyíregyháza 
legismertebb és legnagyobb turisztikai attrakciója. Idén
nem kellett október végéig várni, hiszen kedd kora dél-
után köszöntötte Kiss Henriettát és családját az állatpark
igazgatója és Nyíregyháza polgármestere. Ajándékcso-
maggal, állatparki belépõvel gazdagodott a félmilliomo-
dik látogató.

– A szüleim Tégláson élnek, és amikor hozzájuk haza-
látogatunk Rómából, akkor sztenderd programnak számít,
hogy mindig eljövünk a Nyíregyházi Állatparkba, hiszen
ez egy különleges hely – nincs a környéken még egy ilyen
gazdag és élménydús park állatokkal – hangsúlyozta Kiss
Henrietta.

KATEGÓRIÁT VÁLTOTT AZ ATTRAKCIÓ

Az ötszázezredik látogató hatalmas öröm és újabb ki-
hívás a Nyíregyházi Állatpark életében, hiszen a sóstói,
turisztikai attrakció az elmúlt években már többször vég-
zett az elsõ helyen a 250 ezer és 500 ezer látogatószám
közötti európai állatkertek rangsorában. Mondhatni, ko-
rábbi kategóriájának egyik legjobbja volt – ám most új
mérföldkõhöz érkezett az állatpark.

– Nagyon fontos, hogy kategóriát ugrottunk. Ki kell
emelnem azonban, hogy nem elég csak picivel átugrani
ezt az 500 ezres határt, hanem sokkal többel kell – úgy-
hogy most már dolgozunk azért, hogy 800 ezer vagy akár
1 millió látogatónk legyen – emelte ki Gajdos László, az
állatpark igazgatója.

A célok újak és komolyabbak, a fejlesztések pedig to-
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– Az õszi idõszakra is marad még bõven tennivaló: a
Toureurocentr – Kárpátalja 2019  turisztikai kiállításon
veszünk részt ugyancsak Ungváron, majd a Tirpák Feszti-
vál idején fogadunk Pozsonyból médiaszakembereket egy
study tour keretében – tájékoztatta szerkesztõségünket
Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Non-
profit Kft. ügyvezetõje.

vábbra sem állnak meg – folyamatosan bõvül hazánk egyik
legismertebb látványossága.

– Folyamatban van az úgynevezett India Ház közbe-
szereztetése – ez egy 800 milliós beruházás, melynek
bontása, elõkészülete október elsején lesz, és jövõ ilyen-
korra a tervek szerint már el is készülhet. A legnagyobb
attrakció persze a Jégkorszak lesz, aminek a tervezése a
közeljövõben zárul és remélhetõleg el tudjuk indítani en-
nek is a közbeszereztetését – tette hozzá dr. Kovács Fe-
renc polgármester.

INGYEN AZ ÁLLATPARKBA

Az Országos Egyesület mintájára, idén szeptember-
ben már 15. alkalommal tartott családi napot az Értel-
mi Fogyatékosok Megyei Érdekvédelmi Szervezete a
Nyíregyházi Állatparkban.  Az állatok közelsége az a
terápiás lehetõség, mely most ingyen adatott meg a csa-
ládoknak, az ÉFOÉSZ tagjainak, illetve a pártolóknak.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Az ötszázezredik látogató már szeptemberben megérke-
zett a parkba
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MEGÚJULT A ROBINSON DOMB IS
NÉGYTORNYÚ MÁSZÓVÁR ÉS IKER ÓRIÁSCSÚSZDA IS ÉPÜLT JÓSAVÁROS KÖZKEDVELT PARKJÁBAN

 
Sikeres önkormányzati pályázati forrásból újult meg a

Robinson domb. Új, korszerû négyfunkciós mászóvár
épült, alatta esést csillapító gumilap burkolattal. Ezen kí-
vül óriás ikercsúszdát telepítettek és megtörtént a domb
déli lépcsõsorának, illetve a szánkópályának a rekonst-
rukciója is. 

 
Júliusban kezdõdött a Robinson domb felújítása, szep-

temberre pedig be is fejezõdött, így ünnepélyes keretek
között adta át a családoknak dr. Kovács Ferenc polgár-
mester és dr. Horváthné dr. Veisz Katalin önkormányzati
képviselõ. A pályázat 43 és fél millió forintból valósult
meg, ebbõl 20 millió forint volt önkormányzati forrás. A
hétfõi átadáson elhangzott: a városvezetés kiemelt célja a
közösségépítés.

 
ELSÕDLEGES A KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA

– A közösségek támogatása, építése a városvezetésnek
az elmúlt kilenc évben mindig kiemelt célja volt. Ezért is
adtunk be egy pályázatot, amely nyert és ezáltal újabb
három helyszínen tudtunk fejleszteni, összesen 268 mil-
lió forint értékben. Ezek – a Robinson domb mellett – a
Kölyökvár és az Alvégesi Mûvelõdési Ház – sorolta dr.
Kovács Ferenc polgármester. A Robinson dombon a fej-
lesztés során új, korszerû, négytornyú mászóvár épült, esést
csillapító gumiburkolattal, a vár melletti szánkópálya ré-
zsûjére egy 4 méter magas, 13 méter hosszú ikercsúszda
került, valamint megvalósult a játszótér zöldfelületének
helyreállítása.

  FIGYELTEK A BIZTONSÁGRA IS

– Ezzel egy valóban gyönyörû, biztonságos szabadidõ-
központ alakult ki, amit remélem, nagyon sokan fognak
élvezni – tette hozzá dr. Horváthné dr. Veisz Katalin ön-
kormányzati képviselõ.  A fejlesztés részeként megtörtént
a domb déli lépcsõsorának és a szánkópályának a rekonst-

MÁR A CSILLAGSZEM IS RAGYOG

A város többi óvodájához hasonlóan befejezõdtek a
felújítási munkálatok az Eszterlánc Északi Óvoda Csillag-
szem Tagintézményében. Az Önkormányzati épületek
energetikai korszerûsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatánál II-es ütem nyertes projektje tá-
mogatásával újult meg az épület.

35 telephelyen, 4 ezer óvodás korú kisgyereket 600
dolgozó nevel Nyíregyházán. A tartalmas pedagógiai
munka egyik feltétele a jól fel-
szerelt, korszerû épület. Közel
40 millió forintból újult meg pél-
dául a szõlõskerti tagintézmény,
a Csillagszem is. Kicserélték
többek között a nyílászárókat,
de megtörtént a homlokzati és
a tetõszigetelés is – tudtuk meg
Jászai Menyhért alpolgármester-
tõl a keddi átadáson.

Szükség volt a felújításra a
szülõk szerint is, hiszen már ta-
vasztól nagy volt a hõség a kis-
csoportosok emeleti termeiben,
a földszinten pedig hibásak vol-
tak a nyílászárók.

SAJÁT ERÕBÕL IS

További 10 óvodában zajlott energetikai korszerûsítés
bruttó 328 millió forintból, valamint 3 óvodában statikai
megerõsítésre is sor került, az Állomás utcán, Manda-
bokorban és Butykán. A Családbarát munkába állást segí-
tõ intézmények fejlesztése projekt keretében – mint már
szóltunk róla – 7 óvodát és 1 bölcsõdét korszerûsítettek
750 millió forint értékben, melyhez saját erõ is társult.

rukciója is, hiszen a korábbi, vasúti talpfa elemek elkor-
hadtak, ezért ezeket kicserélték, a gyöngykavics felüle-
tekkel együtt. A támfalak és a kiemelt korlátfalak kõzúza-
lékkal töltött gabion kosár elemekkel készültek. A lépcsõ
éleit kiemelt szegélyekbõl, a belépéseket beton járdalap-
ból építették. A pályázat részét képezõ másik két közös-
ségi tér is hamarosan elkészül.

– Meg kell említenem azt – és errõl ritkán beszélünk –,
hogy nemcsak európai uniós forrásokat használunk felújí-
tásokhoz, hanem saját erõt is, idén 350 millió forintot.

A felújításoknak köszönhetõen idén összesen 17 óvoda
újult meg bruttó 1 milliárd 138 milliós összegbõl, de esz-
közöket is beszereztek több mint 50 millió forintért. Há-
rom intézményben az utolsó simításokat végzik, mely nem
zavarja a nevelõmunkát.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Jászai Menyhért
alpolgármester

ÚJABB FELÚJÍTOTT ÓVODÁT ADTAK ÁT, EZÚTTAL NYÍRSZÕLÕSÖN

Dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Horváthné dr.
Veisz Katalin önkormányzati képviselõ lakosokkal adta

át a felújított Robinson dombot

Nagy kedvenc lett az óriáscsúszda, ekkora kevés van az
országban is
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KEZDIK BELAKNI A NÉGYCSILLAGOS HOTELT

A helyükre kerültek az egyedi és
típusbútorok, a televíziók, a függö-
nyök, az éttermi textilek és a kony-
hai üzemeltetési eszközök az új négy-
csillagos hotelben Sóstógyógyfürdõn,
valamint már munkába állt több mint
félszáz alkalmazott is.

Nyíregyháza legújabb szállodája 
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ  szívében, gyönyörû tölgy-
erdõvel körbeölelt környezetben kapott helyet. Az arra
sétálók láthatják, már napok óta nagy a sürgés-forgás az
épületben. Ennek oka, hogy hamarosan nyit a szálloda, a
Hunguest Hotel Sóstó alkalmazottai pedig megkezdték a
munkát, hogy nyitásra négycsillagos minõségû szolgálta-
tást tudjanak nyújtani.

NEM SOK ILYEN VAN AZ ORSZÁGBAN

– A hotel különlegessége, hogy mindegyik szobához
tartozik terasz – a lakosztályoké ráadásul 15 méter hosszú-
ak –, bútorzatuk modern vonalvezetésû, felszereltségük
pedig a modern kor igényeinek megfelelõ. A szobákban
található televíziók úgynevezett IP-alapúak, vagyis úgy
mûködnek, mint az okostelefon. Ezek egyediségét jelzi,
hogy IP-alapú szállodai tévérendszer Magyarországon nem
sok szállodában mûködik – emelte ki dr. Podlovics Ro-
land, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója.

FITNESZ ÉS WELLNESS IS

– A ház alakja felülnézetbõl olyan mint egy csokornyak-
kendõ. A legfelsõ szinten található a wellness- és a

fitneszrészleg, valamint egy óriási terasz, amelyrõl az esti
órákban is lehet élvezni a kilátást. A harmadik, a második
és az elsõ emeleten szobák vannak, a 0. emeleten a re-
cepció, valamint bár, shop és szobák, a mínusz elsõ szin-
ten pedig az étterem és a 200 férõhelyes konferenciate-
rem.

A hotelt várhatóan októberben adják át az üzemeltetõ-
nek, azt követõen pedig 45 napja van arra, hogy felké-
szüljön az elsõ vendégek fogadására.
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SZIJJÁRTÓ PÉTER: SZEMBETÛNÕ A FEJLÕDÉS NYÍREGYHÁZÁN
– A források felhasználásában, a beruházások végre-

hajtásában, a fejlesztések kivitelezésében a legjobbak
között van Nyíregyháza – ezt is nyilatkozta Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügyminiszter a Nyíregyházi Tele-
víziónak és Naplónak adott exkluzív interjújában. A tár-
cavezetõ a Hübner cég munkahelyteremtõ beruházásá-
nak bokrétaavató ünnepségén járt szerdán Nyíregyházán,
s a Város-Kép Kft. vendége is volt.

A külgazdasági és külügyminiszter szerkesztõségünk-
nek hangsúlyozta, számos, már Magyarországon mûködõ
vállalat dönt a bõvítésrõl, ami a legjobb visszaigazolása a
gazdaságpolitika helyességének. Ezek a cégek, mint a
Hübner is Nyíregyházán, tapasztalati alapon hozzák meg
a döntést, s ha ezek pozitívak, akkor újabb fejlesztéseket
hoznak ide. A város fejlõdése kapcsán a miniszter megje-
gyezte, a Hübner vezetõi is kiemelték, hogy a megvaló-
sult összeköttetések, útépítések szerepe számukra rendkí-
vül fontos.

NÖVELIK A VÁROS VONZEREJÉT

– Ha valaki eljön Nyíregyházára, akkor szembetûnõ a
változás az elmúlt évekhez képest. Ezt arra alapozva is
mondom, hogy megépültek a kerékpárutak, két új szállo-
da, ahogy a barnamezõs területek rehabilitációja zajlik,
letették az Atlétikai Centrum alapkövét, a Bujtosi Uszodá-
nál végzik a munkálatokat. Ezek mind-mind szembetûnõek
és növelik a vonzerejét ennek a városnak. Nagyon sokat

tárgyaltam nagyvállalatokkal nyíregyházi beruházásokról,
legyen szó a Michelinrõl vagy a LEGO-ról, amelyik az
egyik legnagyobb gyártási kapacitását éppen ide, Nyír-
egyházára hozta, s most a Hübnerrel, melynek a vezetõi
több iskolával állnak kapcsolatban a szakképzés tekinte-
tében – ez az oktatás fejlõdését is jelzi. Látszik, hogy na-
gyon komoly, vonzó beruházási környezet jött itt létre.

ALULJÁRÓ ÉS NAGYKÖRÚT

Szijjártó Péter a lehetséges jövõbeni fejlesztésekre is ki-
tért, miközben jelezte, Nyíregyháza, hasonlóan a többi
megyei jogú városhoz, nagyon komoly szerepet játszik a
magyar gazdaság fejlõdésében. Ráadásul meglátása szerint
Nyíregyháza a Modern Városok Program és az uniós forrá-
sok felhasználásában, a beruházások végrehajtásában, a
fejlesztések kivitelezésében a legjobbak között van. – Ké-
szen állunk arra, hogy a polgármester úrral 2010-ben kez-
dett közös munkát folytassuk. Mondtam is dr. Kovács Fe-
rencnek a mai rendezvényen, dolgozzunk együtt azon, hogy
a Tokaji úti aluljárónak a kérdését minél elõbb zárjuk le, a
körútnak a teljessé tételét is érdemes minél elõbb felgyorsí-
tani annak érdekében, hogy a város közlekedési rendszere
még jobban ki tudja szolgálni az itt élõk és az itt befektetõk
érdekeit. Szerintem büszkék lehetnek a nyíregyháziak, és
igaz polgármester úrnak az a jelmondata, hogy többet ad-
nak, mert Nyíregyháza most már valóban sokkal többet ad
az itt élõknek, az ide beruházóknak, mint néhány évvel
ezelõtt.                                            (Szerzõ: Tarczy Gyula)

Szijjártó Péter miniszter belvárosi sétán is részt vett
dr. Kovács Ferenc polgármesterrel



KÖZGYÛLÉS

2019. SZEPTEMBER 20.6

ÚJABB KÖZTÉRFIGYELÕ KAMERÁK A BELVÁROSBAN
A CIKLUS UTOLSÓ KÖZGYÛLÉSÉN EGY ÚJ TORNACSARNOKRÓL IS ELHANGZOTT INFORMÁCIÓ

  Új tornacsarnok épülhet Nyíregyházán, folytatódik a
Modern Városok Program, így a Kállay-kúria fejlesztése;
a volt HEMO (Helyõrségi Mûvelõdési Otthon) pedig új
funkciót kap. Ezekrõl is szóltak a legutóbbi városi köz-
gyûlésen, amelyen a képviselõk elfogadták többek között
a közterületi térfigyelõ rendszerrõl szóló önkormányzati
rendelet módosítását is. Ennek értelmében tovább bõví-
tik a hálózatot.

 
A két közgyûlés között történt eseményeket most is vi-

deóban foglalta össze a Nyíregyházi Televízió; a kisfilmet
fontos információkkal egészítette ki dr. Kovács Ferenc pol-
gármester. Többek között arról is szólt, hogy folytatódik a
Modern Városok Program Nyíregyházán.

 
BELVÁROSI KULTURÁLIS NEGYED

– A Modern Városok Program
keretében folytatódik a Kállay-kú-
ria további felújítása – a második
ütem jövõ márciusban készül el –,
mindemellett pedig rövidesen le-
zárul az úgynevezett HEMO, vagy
ismertebb nevén a Tiszti Klub ki-
vitelezésére kiírt közbeszerzési
pályázat, illetve kész lesz a két
park közötti út- és járdafelújítás is.
Ezzel kiegészül a belvárosi kultu-

rális negyedünk teljes körû felújítása – hangsúlyozta.
 

BÖLCSÕDE ÉPÜLHET

Ezután Jeszenszki András (MSZP) önkormányzati kép-
viselõ szólt. Kiemelte, egy magánbölcsõde bezárhat váro-
sunkban, ez 48 gyermeket, így 48 családot érint majd.
Kérdésére, miszerint a város segíti-e az érintetteket, Jászai
Menyhért válaszolt. Az alpolgármester elmondta, az ön-
kormányzat írásbeli tájékoztatót is kapott az intézmény
fenntartójától, miszerint nem kívánja tovább üzemeltetni
a bölcsõdét, arra hivatkozva, hogy az épület állapota le-
romlott, nem alkalmas arra, hogy bölcsõdei ellátást nyújt-
son. Az alpolgármester kiemelte, a város azonnal reagált,

Dr. Kovács Ferenc

támogatásukról biztosította a fenntartót és a szülõket is.
Hozzátette, Nyíregyháza területén megfelelõ a bölcsõdei
kapacitás, az önkormányzat fenntartásában mûködõ in-
tézményeknél több mint 700 férõhely van, emellett töb-
bek között egyházi és magánbölcsõdék is mûködnek. –
Mit teszünk az épülettel? Átnéztük a lehetõségeket, hogy
hogyan tudunk rá pénzügyi fedezetet nyújtani. Megtalál-
tuk erre a lehetõséget és így elindult az a jogi, mûszaki
elõkészítõ munka, ami alapján egy új bölcsõde épül majd
a Honvéd utcán – jelentette be az alpolgármester.

FIDESZ: HIHETETLEN FEJLESZTÉSEK
A képviselõk döntöttek többek kö-

zött az önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetésérõl és költségvetésvitelének
szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosításáról is. – A költség-
vetés vitelének a szabályával kapcso-
latosan szinte mindig akadnak módo-
sítások, hiszen hihetetlen fejlesztése-
ket végzünk, gondolok itt a most zaj-
ló, volt laktanyát érintõ barnamezõs beruházásra, a Zöld
Város projektre vagy akár a fasorrendezésekre, valamint
az utak, járdák rendbehozatalára – nyilatkozta a Nyíregy-
házi Televíziónak dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje.

 
ÚJ SPORTLÉTESÍTMÉNY ÉPÜLHET

A közgyûlésen elfogadták azt a tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról szóló elõterjesztést is, mely szerint az egye-
tem mellett, egy nyíregyházi ingatlanon új sportlétesítmény
épülhet. A Magyar Torna Szövetség egy tornacsarnokot épít
majd, amely késõbb az önkormányzat
tulajdonába kerül.

MSZP: SOHA NEM LEHETÜNK
ELÉGEDETTEK

A képviselõk elfogadták még töb-
bek között a közterületi térfigyelõ
rendszerrõl szóló önkormányzati ren-

delet módosítását is. Eszerint bõvül a hálózat. –  Termé-
szetesen támogatjuk minden esetben a térfigyelõ kame-
rák számának a bõvítését. Azonban a közbiztonság kér-
désével soha nem lehetünk elégedettek, éppen ezért tart-
juk nagyon fontosnak, hogy önkormányzati rendészet jöj-
jön létre Nyíregyházán – hangsúlyozta az NYTV-nek 
Jeszenszki András, az MSZP önkormányzati képviselõje.

 
JOBBIK: LEGYEN A KÜLTERÜLETEKEN IS

– Újabb térfigyelõ kamerákat he-
lyeznek ki. Ennek mi csak örülni tu-
dunk és szorgalmazzuk azt, hogy a
külterületeken is legyen több kame-
ra. Nyírszõlõs, Kistelekiszõlõ, Borbá-
nya – ezeken a területeken is helyez-
zenek ki térfigyelõ kamerákat az ott
élõk biztonsága érdekében, illetve az
önkormányzati ingatlanok, bútorok

védelme érdekében – mondta az NYTV-nek Lengyel Máté,
a Jobbik önkormányzati képviselõje.

 
A TERVEZETTNÉL NAGYOBB TÁMOGATÁS

A képviselõk többek között elfogadták még az Egész-
ségügyi Támogató Alap Program 2019. évi mûködtetésé-
rõl szóló határozat módosításáról szóló elõterjesztést is.
Eszerint a rendelkezésre álló, 12 millió forintos keret-
összegbõl a tervezettnél nagyobb támogatást ítélt meg a
pályázók részére az önkormányzat.

A múlt hét csütörtöki a 2014-ben indult, 5 éves önkor-
mányzati ciklus utolsó, hivatalos közgyûlése volt, amely
végén néhány önkormányzati képviselõ bejelentette, nem
indul újra egyéni körzetben az októberi választáson. Bú-
csúzott: dr. Horváthné dr. Veisz Katalin Fidesz-KDNP-s
képviselõ, Hunyadi János DK-s képviselõ, Nagy László
MSZP-s képviselõ és Szilvási István Fidesz-KDNP-s kép-
viselõ. A közgyûlés végén Nyíregyháza polgármestere
megköszönte a ciklus korábbi képviselõjének, az akkor
jobbikos Béres Csabának, valamint a most leköszönõ kép-
viselõknek a munkáját.                          (Szerzõ: Dér Vivien)
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BRINGAVÁROS 7.1 – SZEPTEMBER 28-ÁN JÖN A MÁSODIK FELVONÁS NYÍREGYHÁZÁN!

AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS: VÁLOGATHATUNK A SPORTOLÁSI LEHETÕSÉGEK KÖZÜL

ken és a Michelin Bringafesztiválon is. Jó érzés látni, mi-
lyen sokan tekernek, ezért építettük a kerékpárutakat –
hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

ÖSSZEFOG A VÁROS

A rendezvény a városi összefogás újabb bizonyítéka: a
társszervezõ BringaSziget és a szponzorok mellett a vá-
rosrészekben több tucat civil szervezet aktív közremûkö-
désével gazdag programok várják 9.00–14.00 között az
ott élõket és a kerékpáron megérkezõket. A különbözõ
településrészeken az elsõ 100 regisztráló körzete pólóját
veheti át, és a városrészek versenyeznek is. Az nyer, aki
egy görgõs kerékpárba a nap során a legtöbb kilométert
tekeri. Egy éve a Jósaváros nyert.

– Nagyon fontos egy-egy településrésznek, hogy a leg-
aktívabb városrésznek járó serleget elnyerjék. Bízunk ab-
ban, hogy idén túlszárnyalják a tavalyi eredményt, és még
több kilométert gyûjtenek a kerékpárokba  – mondta Pa-
taki Mihály, a BringaSziget tulajdonosa, a rendezvény társ-
szervezõje.  

ÚJ PROGRAMOKKAL INDUL A MOZDULJ
NYÍREGYHÁZA!

NYÍREGYHÁZA LEHET AZ EXTRÉM FUTÓ-
VERSENYEK MEGHATÁROZÓ ÁLLOMÁSA

DÍJAK IS GAZDÁRA TALÁLNAK

– „A leggyorsabb településrész” címet nyeri el és 1
évig a vándorserleg büszke tulajdonosa az a telepü-
lésrész, ahol a legtöbb kilométert tekerik a regisztrá-
ciós ponton kihelyezett görgõs kerékpárba (a 2018-as
vándorserleg gyõztese Jósaváros volt 132 km-rel).

– „A legaktívabb iskolák” díja idén egy 300  000 Ft
értékû 1 napos kerékpárút Szatmárnémetibe az ön-
kormányzat felajánlásában – a mind a 18 pecsétet
összegyûjtõk között tombolasorsolás lesz –, fõdíj: a
BringaSziget által felajánlott kerékpár.

– „Kerékpár-szépségverseny” – a versenyre 9.00–
10.00 között a Kossuth téren lehet regisztrálni és
10.00–16.00 között a www.nyiregyhaza.hu oldalon
online szavazni a nap folyamán. Fõdíj: 30 000 Ft érté-
kû vásárlási utalvány.

A napot gyerekprogramok és koncertek színesítik, este
a Kowalsky meg a Vega lép fel. Bõvebben a 14. oldalon. 

(Szerzõ: Dankó László)

Szeptember 28-án ismét Bringaváros 7.1 Nyíregyhá-
zán. A rendezvénnyel a kerékpárutakat és a kerékpáros
közlekedést szeretnék népszerûsíteni. A településrészek
között versenyt is tartanak. 

Nyíregyházán jelentõsen nõtt az elmúlt években a ke-
rékpárutak száma. Már 71 kilométer hosszan tudunk brin-
gázni a megyeszékhelyen, és a településrészeket kerék-
párral is biztonságosan meg lehet közelíteni. Egy éve töb-
bek között azért is szervezték meg a Bringaváros 7.1 ren-
dezvényt, hogy népszerûsítsék a közlekedési formát.

MÁR 11 TELEPÜLÉSRÉSZEN

Idén már második alkalommal lesz Bringaváros, és a
tavalyi 7 helyett 11 településrész (plusz a belváros) csatla-
kozott, így az Érkert, a Malomkert, a Hímes és a Korányi
Kertváros.

REGISZTRÁCIÓS BRINGAPONTOK

Borbánya, Petõfi Sándor Általános Iskola
Jósaváros, Robinson domb
Korányi-Törpe utca, régi rutinpálya
Kertváros, Extrém Sportpark és Kertvárosi Piac
Nyírszõlõs, Kollégium utcai sportpálya
Oros, Herman Ottó Általános Iskola
Örökösföld, Fazekas János tér, Móra iskola elõtti rész
Sóstóhegy, Szabó Lõrinc Általános Iskola
Hímes-Városmajor, Nyírségi Civilház
Érkert, Vécsey Károly Általános Iskola
Malomkert, Szántó Kovács János utcai közpark
Belváros, Kossuth tér

A 11 településrészen és a Kossuth téren is programok-
kal készülnek szeptember 28-án.

– Fontos a közlekedésbiztonság fejlesztése, és hogy az
itt élõk megismerjék a kerékpárutakat. Nyíregyházán so-
kan mozognak, szeretnek kerékpározni, ezt bizonyította
az elmúlt két évben a résztvevõk létszáma a Bringa Pikni-

Indul a Mozdulj Nyíregyháza! ingyenes
programsorozata, szeptember 23. és de-
cember 1. között számos új programmal
várják a mozogni vágyókat immár 6. éve.

Tovább színesedtek a délelõtti progra-
mok, hiszen csütörtökön senior torna, pén-
teken pedig kismama pilates is lesz, még-
hozzá egy új helyszínen, a D Fitness Köz-
pontban. Mindezek mellett intenzív zsír-
égetésre kínál kiváló lehetõséget a csütör-
tök este fél 7-kor a Kodály iskolában kez-
dõdõ gymstick mozgásforma, valamint a
hétfõi Mozaik Med közösségi futás. Lakos-
sági igényre újabb helyszínek bevonásával
tovább bõvülnek a gerinctornaórák: a Hí-
mes-Városmajor városrész lakói számára
keddenként a Gárdonyi iskolában, a Ma-

lomkertben élõknek pedig szerdánként a
Móricz iskolában gyógytornászok tartanak
foglalkozásokat.

JÖN KATUS ATTILA ÉS BÉRES
ALEXANDRA IS

A második félév sem maradhat nagyren-
dezvények nélkül: szeptember 28-án Brin-
gaváros 7.1 címmel idén is megrendezik a
városrészeket és a belvárost összekötõ csa-
ládi szabadidõs sporteseményt. Fitt-esemé-
nyek keretében október 7-én Katus Attila,
november 5-én pedig Béres Alexandra
mozgatja meg a Continental Arénában a
kilátogatókat.

A programokról részletesebben olvashat
a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

A nyíregyházi székhelyû Extreme Trail
Hungary Sportegyesület (a Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt.-vel, mint társszervezõvel kö-
zösen) szeptember 21-én (szombaton) 8
órától Sóstógyógyfürdõn rendezi meg kö-
vetkezõ akadályversenyét. A programra a
Sóstói-erdõben, a Sóstói-tó körül és az or-
szágszerte ismert Élmény- és Parkfürdõbe
várják a versenyre jelentkezõket egy fe-
lejthetetlen napra. A szervezõk célja, hogy
a jövõben Nyíregyházát az extrém futó-
versenyek meghatározó pontjává tegyék.

A verseny a sóstói Parkfürdõbõl indul
(bejárat a VII-es teherkapun), majd a Sós-
tói-erdõ és a sóstói tavak érintésével ide
érkezik vissza, az útvonalon a versenyzõk-
nek mintegy 40 akadályból álló pályát kell
teljesíteniük szárazon és vízen, a föld alatt,
vagy akár 8–10 méteres magasságban.

MAGYARORSZÁGON ELÕSZÖR
Lesznek gyermek (4 korosztály) – 700

méteres és 2,5 km-es távon –, valamint fel-
nõtt (2 korosztály) – 7,5 km-es és 15 km-es

távon – futamok is, illetve egy speciális
kategória, 700 méteres távon. Az utóbbi
kategóriában a versenyt Magyarországon
elõször rendezik meg, melyen kerekes-
székes, vagy értelmileg, illetve mozgásuk-
ban akadályozott gyermekek indulnak. A
versenyszámnak külföldön már komoly
hagyományai és sikerei vannak, a szerve-
zõk idehaza úttörõ szerepet kívánnak vál-
lalni meghonosításában.

Az idei szezonra a vendégek kérései és
igényei alapján teljesen megújult nyíregy-
házi Tófürdõ szeptember 15-éig tartott nyit-
va és végig kiváló fogadtatásban részesült.

Az elõzõ szezonban 36 000 vendéget fo-
gadott, míg az ideiben már közel 50 ezret,
ez rekordként értékelhetõ. Jövõre már 4 hó-
napos nyitvatartással terveznek.

LÁTOGATÓI REKORD A TÓFÜRDÕN

Fotók: archív
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KULTÚRA

BÕVEN LESZ NAGY DURRANÁS
Az év hátralévõ felében is kedveznek a kultúrbará-

toknak a Váci Mihály Kulturális Központban és tagintéz-
ményeiben. December 31-éig szinte nincs olyan nap,
amikor ne várnák programokkal az érdeklõdõket, és ami
a legfontosabb: ezeknek nemcsak a száma nagy, hanem
bõvelkednek majd nagy durranásokban is.

TUDOMÁNYOS TITKOKRÓL RÁNTJÁK LE A LEPLET
Nagyszabású programokkal, a tudomány titkainak fel-

tárásával, laborlátogatásokkal, mûvészeti eseményekkel
várják a vendégeket a Nyíregyházi Egyetemen szeptem-
ber 27-én, pénteken, ugyanis az intézmény ebben az év-
ben is csatlakozott az országos Kutatók Éjszakája prog-
ramsorozathoz – tájékoztatta szerkesztõségünket Halkóné
dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem központvezetõje.

– A felsõoktatási intézmény okta-
tói és dolgozói idén is kitesznek ma-
gukért és „tárt kapukkal” várják az
érdeklõdõket az intézménybe. Több
tucat helyszínen tartanak elõadáso-
kat, bemutatóórákat, laborlátogatáso-
kat, kísérletezést a mûszaki, a termé-
szettudományok, a társadalomtudo-
mányok vagy akár a mûvészettudo-
mányok területén.

HEKI KUTYA IS OTT LESZ

A programok 13.45-kor kezdõdnek, a megnyitót köve-
tõen interaktív eszközkiállításon találhatják magukat a lá-
togatók. Kipróbálhatják magukat akár a „kioltogatós” lo-
gikai játékokban, játszhatnak Heki kutyával, megnézhe-
tik egy napelemes modell rendszer mûködését, füsttel célba
lõhetnek vagy akár fénytani eszközöket és érdekes kísér-
leteket is végezhetnek saját maguk. Lesz ásvány- és kõ-
zettani bemutató, vagy belecsöppenhetnek egy térképé-
szeti és tájékozódási gyakorlatba az egyetem területén. Jó
idõ esetén két helyszínen is tartanak csillagászati távcsö-
ves bemutatót. Nagy érdeklõdésre számítanak a szerve-
zõk a fizika-kémia kísérleti show-elõadásokon, de számos
labor és mûhely is megnyílik majd a programon, így lehe-
tõsége lesz a látogatóknak kipróbálni a 3D nyomtatást, a
motorfékpadot, a fejõgépeket, az analitikai laboratórium
(A helyszínelõk címû sorozatban is használt típusú) mû-
szereit, a repülõgép-szimulátort vagy az NI laboratórium

eszközeit, akár a virtuális térben. Aki a bölcsészet-, gaz-
daság- vagy társadalomtudományok iránt érdeklõdik, azon
vendégek többek között „megtanulhatnak” ékírást olvas-
ni, hallhatnak az új úgynevezett 4.0-s ipari forradalomról,
az orvos- és a nyelvtudományok kapcsolatáról, az ópium
történetérõl vagy például a jógagyakorlatok anatómiai és
fiziológiai hatásairól is. Délután folyamán több kémiai kí-
sérletezõ elõadás részesei lehetnek, az egyiken például a
konyhában megtalálható anyagok kerülnek „terítékre”.

SÖTÉTEDÉSIG NYITVA

Sötétedésig nyitva tart az egyetem Tuzson János Botani-
kus Kertje, a szökõkút melletti parkban kulináris program-
ra várják az érdeklõdõket az intézmény külföldi erasmusos
hallgatói, a Zenei Intézetben pedig „The Piano Mosaic”
címmel a Rzeszówi Egyetem vendégmûvészeinek zongo-
rahangversenye hallható majd. Ezzel egy idõben nyílt na-
pot tart az egyetem robot-élménylaborja és a LEGO Inno-
vációs Stúdió tanterme is.

A felsoroltakon kívül több mint ötven program, több tucat
helyszínen várja az érdeklõdõket, akik természetesen térítés-
mentesen, egyes elõadásokra regisztrációval vehetnek részt.
A programokról és a pontos helyszínekrõl a Nyíregyházi Egye-

tem honlapján (www.nye.hu) tájékozódhatnak az érdeklõdõk
– mondta el Halkóné dr. Rudolf Éva központvezetõ.

ÉJSZAKA A SZÍNHÁZBAN IS...

Szeptember 21-én éjszaka a színház is megnyitja a ka-
puit. 20.30-tól színházi kulisszajárás lesz, az Oscar címû
elõadást követõen pedig a társulat mûvészei, többek között
Kuthy Patrícia, Illyés Ákos, Horváth László Attila, Gulácsi
Tamás, Kosik Anita, Kónya Merlin Renáta, Tóth Károly, Tóth
Zolka, Gyuris Tibor közremûködésével a nagyszínpadon
egy zenés elõadás, a Krúdy Kamarában pedig egy prózai
mûfajú darab interaktív próbafolyamatát mutatják be az
érdeklõdõknek (eközben a színház büféjében a színészek-
kel közös fotókészítés, gyorsöltözési játék várja folyamato-
san az érdeklõdõket). Az estét a színészbüfében színházi
dallamok kíséretében evés-ivás, anekdotázás zárja. Mivel
a programok korlátozott számú jelentkezõt tudnak csak fo-
gadni, ezért elõzetes bejelentkezés szükséges. Az ûrlap ki-
töltésére lehetõség van az alábbi linken: https://forms.gle/
ce2ct43EJxzCwcRw7, illetve a www.moriczszinhaz.hu ol-
dalon, a Móricz Zsigmond Színház Facebook-oldalán, va-
lamint a Szervezõ- és jegyirodában.

SZINYEI: ILYEN MÉG
SOHA NEM VOLT

Már egy hónapja fogadja a látogatókat a Szinyei-
kiállítás a Jósa András Múzeumban, ez idõ alatt több
mint ötezren megtekintették, háromezren pedig jelez-
ték részvételi szándékukat. A nyíregyházi tárlat kü-
lönlegességét erõsíti, hogy az ezt megelõzõ kaposvá-
rit leszámítva utoljára 1990-ben volt ilyen nagyszabá-
sú kiállítása Szinyeinek, méghozzá a Magyar Nemzeti
Galériában, másrészt pedig – a visszajelzések alapján
– még soha nem volt ilyen szép kiállítás a Jósa András
Múzeumban. A tárlat november 24-éig tekinthetõ meg.

  A 19. századi magyar festészet leghíresebb meste-
rei közül Munkácsy Mihálynak tavaly szenteltek kiál-
lítást Nyíregyházán, idén pedig Szinyei Merse Pál szín-
pompás képeinek széles panorámáját tárják a látoga-
tók elé. Ritka esemény ez: utoljára 1990-ben volt nagy-
szabású kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában. Bár
néhány fõ mûve folyamatosan megtekinthetõ a Buda-
vári Palotában, alkotásainak nagy része általában rejtve
marad a nagyközönség elõtt. A Jósa András Múzeum
most széles körbõl válogatva, hazánk köz- és magán-
gyûjteményeinek féltett kincseibõl merítve mutatja be
a magyar festészet fejlõdését az impresszionizmus irá-
nyába vezetõ korszakalkotó mester munkásságát.

– Hajdú, Borsod és Szolnok megyébõl is fogadtunk
látogatókat, sõt, még a határon túlról is. Szerencsére
már eddig is sokan megtekintették a kiállítást, de nem-
rég indultak be a múzeumpedagógiai foglalkozása-
ink, amelyek révén ez a látogatói szám ezt követõen
fog csak igazán megugrani – hangsúlyozta dr. Rémiás
Tibor, a múzeum igazgatója. Regisztráció a múzeum
webportálján, illetve telefonon, vagy személyesen.

Havonta több ezer látogató és legalább kéttucatnyi prog-
ram – csak néhány adat a Váci Mihály Kulturális Központ-
ból. Jó esély van arra, hogy ezek a számok ráadásul folya-
matosan növekedni fognak, hiszen egyre színesebb prog-
ramkínálattal várják hétrõl hétre az érdeklõdõket. Vannak
köztük régi elemek és persze teljesen újak is.

ÉRKEZNEK A CSILLAGOK

– Idén is elindul a Lehozzuk Önnek a Csillagokat elneve-
zésû rendezvénysorozatunk, ami ebben az évadban újítá-
son esett át: bõvült az elõadások száma. 13 koncert és szín-
házi program kerül színpadra, melyek közül mindenki ked-
vére válogathat – tájékoztatta szerkesztõségünket Mészáros
Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója.

Honeybeast

PROGRAMOK

Bagdi Bella koncert 2019. szeptember 27. 18.00
Pletykafészek – bohózat két részben a Veres1 Színház
elõadásában 2019. október 18. 18.00
Honeybeast koncert 2019. október 19. 19.00
Vörös bestia – vígjáték két részben az Újszínház
elõadásában 2019. november 19. 18.00
Szentpéteri Csilla és Band „Csillagpor koncertje”,
sztárvendég: Feke Pál 2019. december 6. 18.00
Marica grófnõ a Nívót Produkció elõadásában

2019. december 28. 18.00
A bolondok grófja – vígjáték két részben az Újszínház
elõadásában 2020. január 14. 18.00
Hogyan nevezzelek – vígjáték két részben a Veres1
Színház elõadásában 2020. február
Máté Péter – Cserháti Zsuzsa emlékkoncert

2020. február 15.
A nõ illata – Schell Judit színmûvésznõ és László Boldi-
zsár operaénekes közös koncertje

2020. március 7.
Valami csaj(ok) – vígjáték két részben a Rózsavölgyi
Szalon elõadásában 2020. március
Hangemberek – vígjáték két részben az Újszínház elõ-
adásában 2020. április 14.
Szerelem dallamokon át – Mázs koncert

2020. április

Persze, mindemellett idén is lesz mesemondó verseny,
családi matinék, Szépkorúak Akadémiája, börzék, és ér-
kezik a Like tehetségkutató is. A VMKK programjait folya-
matosan nyomon követhetik lapunk hasábjain, illetve a
nyiregyhaza.hu weboldalon.
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VASÁRNAP LEHET MEGKÓSTOLNI A VÁROS SÜTEMÉNYÉT

NÉGYEZER SZELET

Nemcsak a grillmenüt, de a város süteményét a glutén-
és laktózérzékenyek is bátran fogyaszthatják. A 4 ezer
szelet tökös málét vasárnap fél 12-tõl osztják a Kossuth tér
több pontján. Erre a nagy vállalkozásra a város vezetõi – a
hagyományokhoz híven – idén is a Nyíregyházi SZC
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenfor-
galmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiu-
mát kérték fel. A tökös málé sütemény felidézi a tirpák
étkezési hagyományokat, ugyanakkor idényjellegû és jól
követi a modern gasztronómia vonalát. A Sipkay idén a
20 kg kukoricalisztbõl, 240 kg sütõtökbõl, 16 kg tökmag-
ból készült finomságot modern gasztronómiai elemekkel
mutatja be. A kukoricaliszt és búzaliszt keverékébõl ké-
szülõ tésztát olyan sütõtökkrémmel töltik meg, amit pirí-
tott tökkockákkal tesznek izgalmasabbá. A tökchutney-val
(csatni) töltött málé tetejét pedig pirított tökmag morzsá-

Szombaton és vasárnap tartják a nyíregyházi Kossuth
téren a Tirpák Fesztivált. Szeptember 21-én a hivatásos
szakácsok, szeptember 22-én pedig az amatõrök fõznek.
A finomságok mellett lesz TNT koncert és Fásy Mulató is,
na és persze meg lehet kóstolni a város süteményét is.

Szombaton 28 csapat (hazai profi és iskolai csoportok),
vasárnap 31 csapat (intézmények, szervezetek, baráti társa-
ságok) mutatják be fõzõtudományukat. A fesztivál látogatói
mindkét napon több tucat étel közül választhatnak, a hétvé-
gén a fõzõcsapatok több mint 20 000 adag étellel készülnek.
Kóstolójegyeket (300 Ft egységáron) a helyszínen 4 ponton
lehet majd vásárolni. Vasárnap vándorserleget vihet haza a
legjobb csapat, de emellett a látogatók szavazatai alapján
átadják a legszebb stand, a legjobb hangulatú csapat és a
közönségdíjat is. Dr. Ulrich Attila alpolgármester kifejtette, a
Tirpák Fesztiválon partnervárosokkal is találkozhatunk majd,
akik bemutatják fõztjeiken keresztül saját ízvilágukat. Ér-
keznek résztvevõk Lengyelországból, Szlovákiából, Uk-
rajnából, Romániából, sõt még Finnországból is.

SZÍNPADI PROGRAMOK – SZEPTEMBER 21.
10.00 Népi Ízek Találkozója – csapatok bevonulása,
köszöntése
11.00 Kató néni konyhája fõzõshow Ihos József hu-
moristával és Vajtó László gasztromûsorvezetõvel –
Káposztás gulyka
13.00 Szívtiproll
16.30 Folkfusion Band
19.30 TNT élõ koncert

val hintik meg. Ezzel a süteménnyel a Sipkay cukrászai
ismét egy izgalmas, idényjellegû és hagyományõrzõ fi-
nomsággal mutatkoznak be.

SZÍNPADI PROGRAMOK – SZEPTEMBER 22.

10.00 IV. Nyíregyházi Bogrács- és Grillbajnokság
10.30 Mentha Project
11.30 A város süteménye – kóstoló
13.00 Karmapirin
15.00–18.00 Fásy Mulató – Nótár Mary, Zámbó Krisz-
tián, Fásy Zsüliett, Herceg Dávid, Jolly & Suzy, Zoltán
Erika és Fásy Ádám

A Tirpák Fesztiválon bemutatkozik a Nyíregyházi Tele-
pülési Értéktár, lesz arcfestés, Játéksziget – Bethlen Gábor
utca, posta elõtti tér – csúszdás akadálypálya, gumiasztal,
valamint gyermekkörhinta is.



HIRDETÉS

2019. SZEPTEMBER 20.10



AKTUÁLIS

2019. SZEPTEMBER 20. 11

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ – Lakossági fórumra
Tárgy: Nyíregyháza MJV szabályozási tervének módosítása 1+1 területre, tár-

gyalásos eljárásban
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a város szabályozási tervének módosítása kap-

csán a partnerek és helyi lakosok tájékoztatása, véleményének és javaslatainak meg-
ismerése érdekében lakossági fórumot tart 2019. szeptember 26-án (csütörtök) 16.00
órától.

A fórumon tájékoztatjuk az érdeklõdõket az alábbi táblázatban megjelölt terüle-
tekre elõkészített módosítási javaslatokról.

A lakossági fórum helyszíne: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Bencs terem
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

HAZAI PÁLYÁN A CANTEMUS
Mozgalmas nyarat tudhatnak a hátuk mögött a

Nyíregyházi Cantemus Kórus együttesei. A Cantemus
Gyermekkar Szabó Dénes karnagy vezetésével Por-
tugáliában, a Fülöp-szigeteken és Szingapúrban ara-
tott nagy elismerést, a Szabó Soma vezette Cantemus
Vegyeskar pedig sikeresen mutatkozott be elsõ, Ja-
pánban tett koncertkörútján.

És persze indul a Cantemus Kórusbérlet idei évadja
is. A bérlet elsõ koncertje szeptember 28-án 18 óra-
kor lesz a Kodály Zoltán Általános Iskola hangverseny-
termében, ahol a francia avantgárd egyik meghatáro-
zó alakja, Francis Poulenc zeneszerzõ kórusmûvésze-
tének egyik jelentõs alkotását, a Stabat Matert mutat-
ják be a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar és a Cantemus
Vegyeskar elõadásában, Szabó Soma vezényletével.

A kórusbérlet második elõadására „Találkozások”
címmel, november 9-én kerül sor, ahol mai szerzõk
mûveit hallhatja majd a közönség. Gyöngyösi Leven-
te, Ott Rezsõ, Vajda János, Orbán György, Szokolay
Sándor és Tóth Péter kórusmûveit éneklik a Cantemus
kórusai.

2020. február 22-én láthatja a közönség a kórus-
bérlet harmadik hangversenyét, ahol a szervezõk ha-
misítatlan Cantemus Farsangot varázsolnak a színpad-
ra. A koncerten a kóruscsalád valamennyi együttese
színes, érdekes, jókedvû mûsorral kedveskedik majd
a közönségnek.

Április 4-én, a kórusbérlet negyedik elõadásán, a
zenetörténet egyik kivételesen nagy alkotása, Johann
Sebastian Bach János passiója hangzik majd fel az
Anima Musicae Kamarazenekar és a Cantemus
Vegyeskar elõadásában. A koncerten Szabó Soma ve-
zényel.

Végül pedig a 2019/2020-as évad zárásaként egy
meglepõ produkcióval rukkolnak elõ a szervezõk.
Május 23-án hazánk egyik legtöbbet foglalkoztatott
ütõegyüttese, a Talamba közremûködik a kórusbérlet
utolsó elõadásán.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus 2019/2020-as hang-
versenysorozatára bérletek vásárolhatók személyesen
a Nyíregyházi Cantemus Kórus jegyirodájában (4400
Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.), vagy online a
www.cantemus.hu, illetve a www.eventim.hu olda-
lakon keresztül. Az egyes koncertekre a koncerteket
megelõzõen online vagy a koncert elõtt a helyszínen
kaphatók jegyek 2500 forintért.

ARANY NAPOT ÜNNEPEL NYÍREGYHÁZA

A társadalom alapját ma is a boldog, kiegyensúlyozott
házasságok és családok alkotják. A házasság a legerõsebb
kötelék férfi és nõ között. Ezeknek a gondolatoknak a
jegyében szeretné Nyíregyháza város önkormányzata,
unikális és hagyományteremtõ módon – a megyei jogú
városok közül elsõként – külön köszönteni az idén arany-
lakodalmukat ünneplõ nyíregyháziak közül azokat, akik
1969-ben a nyíregyházi anyakönyvvezetõ elõtt kötöttek
házasságot és ma is Nyíregyházán élnek. Városunkban
akkoriban 889 pár kötött házasságot, akik közül 153 fõ
ma is itt él.

Az ünnepelt házaspárokat külön levélben szólította meg
a Polgármesteri Hivatal anyakönyvi csoportja, hiszen az
Arany Nap elnevezést kapott rendezvényen való részvétel-
hez várták a párok visszajelzését. Azoknak, akik azt jelez-
ték, hogy részt kívánnak venni a rendezvényen, külön erre
az eseményre tervezett meghívót küldött városunk polgár-
mestere a napokban. A család egységét szimbolizálandó,
arra is lehetõséget biztosítanak, hogy néhány kísérõ csa-
ládtagjuk is elkísérje az aranykorú hozzátartozóikat.

MEGBECSÜLÉS ÉS TISZTELET

– Ma már inkább azt tapasztaljuk, hogy viszonylag ke-
vesen házasodnak a 20-as éveikben és a válások aránya

sem csökken, ezért fontosnak tartjuk azok megbecsülését
és tiszteletét egy ilyen esemény formájában is kifejezni, akik
egy életen át kitartottak egymás mellett – hangsúlyozta dr.
Kása Brigitta aljegyzõ, anyakönyvvezetõ. – Azt gondoljuk,
hogy a ceremoniális keretek között lezajló házassági foga-
dalom megerõsítés jó példa lehet a fiataloknak is, hogy ér-
demes házasságban élni és azt védeni kell. A szeptember
28-án (szombaton) 14.00 órától a Váci Mihály Kulturális
Központban tartandó Arany napi ünnepség keretében a
házaspárok tehát a házassági fogadalom újbóli elmondásá-
val, ismét kifejezhetik majd egymás iránti elkötelezettségü-
ket. A helyszín adottságai miatt és gondolva arra, hogy eset-
leg nem mindenki szeretne erre a napra újabb karikagyûrût
vásárolni, ez alkalommal gyûrûhúzást nem tervezünk.

MÉG FOGADJÁK A JELENTKEZÉSEKET

– Az érdeklõdõ házaspároktól a részvételi szándék
visszajelzését már korábbra vártuk, korlátozott számban
azonban még tudjuk fogadni azokat a párokat, akik eset-
leg az eltelt idõben meggondolták magukat és mégis sze-
retnének részt venni az eseményen. Erre vonatkozó jel-
zést még szeptember 22-éig tehetnek anyakönyvi csopor-
tunkhoz az alábbi elérhetõségeken: 42/524-515, 42/524-
524/751, 752, 754, 756, 758, 760-as mellékeken.

VÁRJÁK AZ 50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUKAT ÜNNEPLÕKET



SZÍNHÁZ

2019. SZEPTEMBER 20.12

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 21., szombat 19.00 Oscar, Bérletszünet, Nagyszínpad

Szeptember 23., hétfõ 19.00 Oscar, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 24., kedd 17.30 Verspingpong – Lutter Imre és Takács Bence estje, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 Oscar, Kölcsey kombinált bérlet, Nagyszínpad
19.30 Színházi bestiák, Benczúr kamara bérlet, Krúdy Kamara

Szeptember 26., csütörtök 19.00 Bob herceg, Bérletszünet, Nagyszínpad

Szeptember 27., péntek 17.00 A három kismalac, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Bob herceg, Bérletszünet, Nagyszínpad

A SZÍNHÁZI BESTIÁKTÓL A SÓGORNÕKIG
Remekül kezdõdött Kónya Merlin Renáta évada: a Ve-

rebes István rendezte Színházi bestiák egyik nagyszerû
szerepében mutathatja meg tehetségét, s a folytatás is
jónak ígérkezik.

– Csodálatos próbafolyamatunk volt Verebes Istvánnal
– idézte vissza a fiatal mûvésznõ. – Pályakezdõként hálás
vagyok, hogy dolgozhattam vele, amibõl rengeteget ta-
nultam. Színészbõl lett író, rendezõ, aki nagyon pontosan
meg tudja fogalmazni egy-egy karakter idegrendszerének
állapotát, s esetemben azt, hogyan kell „megragadni” az
általam hozott szereplõt. April De Angelis darabjának ese-
ményei a XVII. században játszódnak, mégsem korhoz
kötöttek, hiszen bármikor megtörténhetnek. Szereplõi szí-
nésznõk, mégsem csupán a színház világára érvényesek
a látottak. Nem mondhatjuk azt: „Így mûködik a színház”,
inkább azt: „Így is mûködhet”. Az általam játszott Nell
Gvyn fiatal, nagyon tudatos nõ, aki „mindent” megtesz a
maga sajátos módján, hogy elérhesse célját. Szegény csa-
ládból származik, szeretne kiemelkedni abból a helyzet-
bõl. A személyisége eltér az enyémtõl, ezért minden szín-
padra lépéskor komoly feladat elé kerülök, hogy azt a nõt
tudjam megjeleníteni, akit megírt a szerzõ, s akit a rende-
zõ láttatni akar. Bármelyik hivatás és bármelyik „nem”
esetében találhatunk mindenre elszánt embereket, nem
csupán a színészek között. Szerencsésnek érzem magam,
hogy a Móricz Zsigmond Színházban jó környezetbe ke-
rültem, ahol nem kellett saját bõrömön megérezni a mû-
vészek közötti konkurenciaharcot. Tudom, hogy létezik
ez, de más hivatás esetében ugyanúgy megvan.

ISMÉT CSAK NÕK LESZNEK A SZÍNEN

Már elkezdték próbálni a Mesél a bécsi erdõ címû Ödön
von Horváth darabot, amit Fehér Balázs Benõ rendez. A
balek címû nagysikerû elõadást színre vivõ fiatal mûvésszel
ez az elsõ közös munkája. Örül a találkozásnak, mert sok
remek rendezését látta már. Ritkán fordul elõ, de már szinte
teljes szövegtudással kezdték el a próbákat. A premier után
Valcz Péter irányítása mellett a MÛvész Stúdióban az Ál-
lati színjáték bemutatására készülnek. Nagyon várja, mert
különleges dolog kicsiknek játszani: õk a legjobb kritiku-
sok, ugyanis nem hazudnak, illembõl nem tapsolnak. Sze-
retné már látni a nézõtérrõl rájuk szegezõdõ, érdeklõdõ
tekintetüket. Ezt követõen Horváth Péterrel a Sógornõk
címû darabot viszik színre, ami kivételes élmény lesz a
közönségnek és a színészeknek egyaránt. Míg a Színházi

bestiákban öt nõ szerepel, a Sógornõkben szinte az egész
társulat hölgykoszorúja jelen lesz. Közben bérleten kívül
többször láthatják majd a nézõk a Bob herceget, amely-
ben Renáta és Horváth Viktor olyan szereplõket alakíta-
nak, akik nincsenek az eredeti darabban. Az általa hozott
Macintosh és kollégája, Royall tévétudósítókként, illetve
újságírókként követik a királyi udvarban és London utcáin
zajló eseményeket, amelyekrõl a saját szempontjuk sze-
rint, ugyanakkor nagyon viccesen tájékoztatják a közvé-
leményt. Örömmel várja, hogy újra mûsorra kerüljön a

Meseautó is, amelyet szintén nagyon szeretett játszani.
Kováts Verával váltott szereposztásban az egyik fõszerep-
lõt, Kovács Verát alakították. A közönség kedvence lett a
musical, amelyet eddig még mindig táblás ház elõtt adtak
elõ. Ugyancsak szerették a nézõk a Balfácánt vacsorára!
címû vígjátékot, amelyben az idei évadban Renáta is ját-
szik. Az évad megkoronázása lenne számára, ha sikerül-
ne ismét bemutatnia a nyíregyházi nézõknek Kövek címû
fergeteges önálló mûsorát.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Pregitzer Fruzsina és Kónya Merlin Renáta a Színházi bestiákban
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2019.
szeptember 25. napján (szerda) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu hon-
lapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/
524-543 melléken) ügyfélfogadási idõben.
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 22., vasárnap 18.00 Nyír-
egyháza Spartacus–Vasas labdarúgó-
mérkõzés ismétlése

Szeptember 21., szombat Sóstó, Ext-
reme Trail Akadályverseny

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

MASSA IS GRATULÁLT A NYÍREGYHÁZI PILÓTÁNAK
Finnországban rendezték a Gokart Vi-

lágbajnokság döntõjét. A fináléba a nyír-
egyházi Révész Levente is bejutott, és az
elõkelõ 18. helyen végzett. A fiatal autó-
versenyzõ az egyik leggyorsabb a mezõny-
ben.

Trulli, Montoya, Badoer, Patrese. A For-
mula–1-et kedvelõk számára ismerõs ne-
vek, mindannyian F–1-es pilóták voltak.

Azóta a fiaik is belekóstoltak az autósport
világába, és a gokartversenyek rendsze-
res szereplõi. Velük kell többek között
megküzdenie Révész Leventének. A 14
éves nyíregyházi versenyzõt nagy tehet-
ségnek tartják, az idõmérõkön, szabad-
edzéseken rendre az egyik leggyorsabb,
de mivel csak a második évét tölti gokar-
tozással, még versenyrutint kell szereznie.

A VILÁG LEGJOBBJAI KÖZÖTT

Így is ott volt a Finnországban rendezett
junior világbajnokságon, melyen 130 piló-
ta indult. Levente a legjobb 34 közé, azaz
a döntõbe jutott, de az edzéseken techni-
kai hibák hátráltatták.

– Pénteken esett az esõ, majd a motorral
akadtak gondok. Az új motor nem volt
olyan erõs, de összességében így sem sike-
rült rosszul az edzés – mondta Révész Le-
vente gokartversenyzõ.

Nehezítette a versenyzõk dolgát, hogy
az esõ miatt több helyen komoly vízátfo-
lyások alakultak ki. Végül a 25. rajthely-
rõl indulhatott Révész Levente, és nagy
csatában, az utolsó körben két riválisát
is megelõzve a 18. pozícióban intette le
a kockás zászló. A nyíregyházi pilóta egy
olasz csapat tagjaként indul a nemzetkö-
zi versenyeken, Svédországban és Né-
metországban is jó eredményeket ért már
el, dobogóra is állhatott. Rövidesen ismét
Németországba utazik bajnoki futamra,

és amennyiben az élmezõnyben végez,
összetettben is az elsõ háromban zár.

120-SZAL KÖRÖZNEK SZINTE
A FÖLDÖN ÜLVE

Egy-egy olyan versenygokart, mellyel Le-
vente is megy, 125 köbcentis és 120 km/h

feletti sebességre is képes. Menet közben a
pilóta feladata, hogy figyelje a hõmérsék-
letet, és ekkor a karburátoron is állítanak,
ha kell. A fiatal pilóta a következõ szezont
még a gokartban tölti, majd szeretne For-
mula autóra váltani. A cél pedig a Formu-
la–1.

Révész Leventének Felipe Massa, korábbi F–1-es versenyzõ is gratulált

A nyíregyházi pilóta a német bajnokság-
ban már dobogóra állhatott
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PROGRAMOK

„MESSZE VAN A NYÍREGYHÁZI
KASZÁRNYA”

E jól ismert katonadal kezdõsora olvasható annak a
kötetnek a címoldalán, amelyben Bene János Nyír-
egyháza helyõrség történetét dolgozta fel 1869-tõl
napjainkig. A szerzõ e szép kiállítású, képekkel gaz-
dagon illusztrált kötetének megjelenését a XVI. Nyír-
egyházi Huszártalálkozó tiszteletére idõzítette.

Bene János muzeológusi és helytörténészi munkás-
ságának középpontjában az egyenruhás alakulatok
állnak. Ezt bizonyítják az általa rendezett kiállítások
és helytörténeti kiadványok sora. Így állított emléket a
’48-as szabolcsi honvédeknek, a nyíregyházi huszá-
roknak és a tûzoltóknak is. Legújabb könyvében kuta-
tásainak azon eredményeit összegezte, amelyek a
katonaváros Nyíregyháza történetére vonatkoznak. A
270 oldalas kötet lapjain megelevenednek a városnak
azon küzdelmei, amelyeket a laktanyák megépítésé-
ért és a különbözõ alakulatokban szolgáló katonák
megtartásáért tett. Felsorakoztatja a békebeli évek
hétköznapi teendõit és ünnepi pillanatait, de elkíséri
a katonákat a világháborúk harctereire is. Dicsõséges
és szomorú fejezetek villannak fel e kronologikus rend-
be szedett eseménytörténetben.

A Magyar Huszár Alapítvány által kiadott kötet
mindazoknak ajánlható, akiket érdekel a nyíregyházi
kaszárnyák története és a bennük szolgálatot teljesítõ
katonák élete. A könyv bemutatóját szeptember 23-
án 15.00-tól tartják a Jósa András Múzeumban.

(Szerzõ: Illyés Gábor)

NYÍREGYHÁZA – KÖZEL HOZZUK
A ZENÉT

A Filharmónia Magyarország szlogenje az elmúlt
évadban is közel 50  000 látogatót vonzott Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében. A koncertek telt házak elõtt,
nagy sikerrel zajlottak! A látogatók felét a nyíregyházi
iskolák és a felnõtt közönség jelentette. Az iskolák
vezetõi, tanárai, ugyanis ugyanolyan fontosnak tart-
ják a fiatalok komolyzenei nevelését, mint a Filhar-
mónia. Elviszi az iskolákba a klasszikus koncerteket,
megismertetve õket a különbözõ hangszerekkel, ze-
nei korszakokkal, zeneszerzõkkel, mûfajokkal. Erre
törekszenek a most következõ évadban is. A 2019-
20-as évadban is színvonalas, érdekes hangversenyek-
kel viszik közel a zenét a fiatalokhoz: szimfonikus
zenekar, swing, orgona, opera, néptánc, népzene, di-
xieland lesz a repertoáron.

A felnõtt közönség az elmúlt évadban az Operaház
elõadásait is meghallgathatta a bérletben, melyben
balett, szimfonikus zenekari, opera és népszerû ope-
rarészletek is felcsendültek a klasszikus bérletes hang-
versenyek mellett. A siker nem maradt el.

Ebben az évadban is a már jól ismert és szeretett
nagyzenekarokat hallhatjuk, valamint a Ránki család
örvendezteti meg a közönséget zongorajátékával. Az
évad október 29-én indul a Kodály Filharmonikusok
és a Kodály Kórus elõadásában Beethoven: 9. szimfó-
niája csendül fel Kollár Imre vezényletével, majd no-
vemberben a Miskolci Szimfonikus Zenekar Lakatos
György fagottmûvésszel, Antal Mátyás vezényletével.
Januárban a hazaiak, a Szabolcsi Szimfonikus Zene-
kar Somos Csaba vezetésével, népszerû darabokból
ad ízelítõt Zemlényi Eszter, kiváló szoprán énekesnõ
közremûködésével, márciusban Ránki Dezsõ, Klukon
Edit és fiuk, Ránki Fülöp zongorázik, majd áprilisban
az évadot a Nemzeti Filharmonikusok zárják Thomas
Kornél vezényletével és Szentpáli Roland nyíregyhá-
zi tubamûvész, Molnár Zoltán (trombita) és Stürzen-
baum Róbert (harsona) közremûködésével. Szép évad
ígérkezik, ne hagyják ki!

Bérletek válthatók a Vikár Sándor Zeneiskolában.

ÕSZI TÁRLAT OKTÓBER 13-IG
A Váci Mihály Kulturális Központ portaszintjén meg-

nyílt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Õszi Tárlat, a
megye képzõmûvészeinek kortárs kiállítása. A városi
önkormányzat Horváth János festõmûvészt, a megyei
önkormányzat Csutkai Csaba fotómûvészt jutalmazta.

1955-ben  hirdették meg a megyében az elsõ pályá-
zatot. Hol tematikával, hol a nélkül. Idén szabadon al-
kothattak a mûvészek. A miskolci szakemberekbõl álló
zsûri 48 munkát választott be a kiállításba. Az Õszi Tár-
latot, a Szabolcs megyei képzõmûvészek kortárs be-
mutatóját október 13-ig láthatják a Váci Mihály Kultu-
rális Központban.

KÖTETBEMUTATÓ. B. Riskó Irén kötetbemutatója szep-
tember 23-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA címû ismeretterjesztõ sorozat a
Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház dísztermében.
Szeptember 24-én 14.00: Idõskor és a testmozgás. Elõadó:
Oláh Zsófia gyógytornász.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – Betekintés megyénk kutatóinak
munkáiba címû rendezvénysorozat következõ elõadása szep-
tember 24-én 16.30-tól: Szatmári értékeink – A Luby család
épített és szellemi öröksége szóban és filmkockákon. Elõadó:
dr. Kiss Kálmán, a Luby Társaság elnöke, a Nyíregyházi Egye-
tem fõiskolai tanára. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.

EGYETEMI SPORT NEMZETKÖZI NAPJA. Szeptember 25-
én rendezi meg a Nyíregyházi Egyetem Testnevelési és Sport-
tudományi Intézete az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja cí-
mû eseménysorozat keretén belül a nyíregyházi programo-
kat. 8.00: nyitott programok. 9.30: elõzetes regisztrációhoz
kötött programok (a HÖT Irodában szeptember 23-áig). 10.00:
bemutatóval egybekötött kiegészítõ programok.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR soron következõ össze-
jövetelét szeptember 25-én tartja. Helyszín: a felújított Sós-
tói Falumúzeum, amelynek bejáratánál 10.00 órakor lesz a
találkozó, onnan együtt mennek a tanterembe. „A harcmezõ
virágai” címmel Scholtz Róbert Gergely mutatja be az I. vi-
lágháborút idézõ kötetét.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA szeptember 25-én a Zrínyi Ilona
Gimnázium és Kollégiumban. 16.00: Dr. Bodó Enikõ: Az õrült
tudós sztereotípia: A filmek és a valóság. Helye: 22-es terem.
17.00: Kropog László–Sánta József: Gondolatok az amõbá-
ról. Helye: 8-as terem. 18.15: Garai Miklós–Sarka Lajos: Lát-
ványos kémiai kísérletek. Helye: kis tornaterem.

26. NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI NAPOK. Szeptember 26-án
13.00: Megnyitó, köszöntõk. Pro Archivo-emléklapok átadá-
sa. Helytörténeti pályázat eredményhirdetése. Kultúrtörténe-
ti érdekességek a régióból címû konferencia. Helyszín: MNL
Sz-Sz-B Megyei Levéltára. Szeptember 27-én 6.00 órai indu-
lással Nagybánya-Koltó (a részvétel regisztrációhoz kötött) –
elõadás, séta, levéltár-bemutató.

A BESSENYEI TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE szeptember 26-
án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

GONDOLATAID ÉS ÉRZELMEID HATÁSA  egészségre, be-
tegségre, gyógyulásra – Balogh Béla író, spirituális  tanító elõ-
adása szeptember 27-én 18.00 órától a VMH-ban. Jegyérté-
kesítés csak elõvételben! Információ: VOKE Vasutas Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár, Nyíregyháza, Toldi u. 23. Telefon:
42/504-490.

KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. Szeptember 24-én 16.30-tól
a Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtárában (Sóstói út
31/B, „B” tanulmányi épület) folytatódik a Könyvtári teadél-
után címû programsorozat, melynek keretében Humor az iro-
dalomban: Nevetõ Parnasszus címmel Béres Tamás író, szo-
ciológus és Gerliczki András író, irodalomtörténész tart elõ-
adást.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft.
Ügyvezetô: Zagyva Gyula

Fôszerkesztô: Tarczy Gyula
Felelôs szerkesztô: Bruszel Dóra

Fotók: Szarka Lajos
A szerkesztôség címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

Tel.: 70/933-9821
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu

Hirdetés: 70/686-5553, 70/933-9823, 70/933-9838
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu

Nyomdai munkálatok: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ISSN: 1218-1080
Példányszám: 55 500

Terjeszti: Lapposta, lapterjesztõ Kft.
Terjesztési reklamáció: info@nyiregyhazitv.hu

telefonon: 42/411-883
Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu

        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

A HONVÉD UTCAI LAKTANYA
A honvédségrõl szóló 1868. évi XLI. törvénycikk le-

hetõvé tette a „magyar zászló alatt álló, magyar vezény-
szóra hallgató igazi magyar katona” megszületését.
Nyíregyházát „környékének talajviszonyai elsõrangú hu-
szárhelyõrséggé avatták”, így már a kezdetektõl honvé-
dek szállásadójává vált. Elõbb magán- és bérelt házak-
ba történt a beszállásolás, majd laktanyák épültek a vá-
rosban.

A magyar honvédség létrejöttét követõen ide vezé-
nyelték a magyar királyi szabolcsi 41. honvédzászlóal-
jat és a magyar királyi hajdúsági 15. lovasszázadot. A
katonák köre 1874-ben a szatmári 14. lovasszázaddal
bõvült. Ekkoriban az eddig osztályokba sorolt lovasszá-
zadokból tíz lovasezredet szerveztek. A két Nyíregyhá-
zán állomásozó lovasszázadot a kassai központú 5. hon-
véd lovasezred II. osztályába sorolták. 1875-ben a gya-
logságot Kassára helyezték át, míg a huszárok részére a
város átalakíttatta és kibõvíttette a serház épületét, ami
a város elsõ igazi laktanyájának tekinthetõ.

A városnak már a Báthoryak idején, 1421-ben volt
serháza, amelynek emlékét a róla elnevezett utca – egy
rövid idõszak kivételével, amikor Honvéd utcának ne-
vezték – õrzi a mai napig. A mai Serház, Honvéd és
Kert utcák által határolt területen lévõ serház épületét
és telkét használták fel az új kaszárnya felépítésére,
amelynek terveit Horváth Gyula városi fõmérnök készí-
tette el. A laktanyát József fõhercegrõl nevezték el. Az

épület 1885-ben leégett, így azt Soukup Adolf tervei alap-
ján 1886 novemberére újjáépítették. Négy évvel késõbb,
a szomszédos telek kisajátítását követõen Barzó Mihály
és Vojtovits Bertalan kivitelezésében tovább bõvítették.

Honvédhuszáraink ebbõl a kaszárnyából indultak a
frontra 1914-ben, s többé már nem is tértek vissza. He-
lyükre a háború végén egy tüzér pótüteg költözött, így a
két világháború között tüzérlaktanyaként üzemelt. Az
épületet majd a nagykörúti benzinkút építésekor bon-
tották le. Emlékét õrzi még a Honvéd utca mellett a Lak-
tanya tér elnevezése is.


