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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala vezetõje az augusztus 20-ai nemzeti ünneppel összefüggõ meg-
változott ügyfélfogadási rendrõl az alábbiakban tájékoztatja a lakosságot:

– 2020. augusztus 20. (csütörtök) munkaszüneti nap,
– 2020. augusztus 21. (péntek) pihenõnap.

– 2020. augusztus 29. (szombat) munkanap, a pénteki ügyfélfogadási idõ szerint
8.00–12.00 között fogadjuk ügyfeleinket.

MÁTÓL VIDOR FESZTIVÁL NYÍREGYHÁZÁN
( R É S Z L E T E K  A  3 .  O L D A L O N . )

Három hónappal az eredetileg tervezett idõpontnál
késõbb, de idén is megtartották a Bringa Pikniket. Pont-
ban 9 óra 33 perckor – jelezvén, hogy ennyit csúszott
a 3. Bringa Piknik – elindult a több száz fõs mezõny a
Kossuth térrõl, a leggyorsabbak pedig alig több mint
egy óra múlva már a Fesztiválkatlan helyszínén kiala-
kított célba értek. A kerékpáros rendezvények egyéb-
ként egész augusztusban középpontban lesznek. Jövõ
héten V4 Junior Világkupa, augusztus 31-én pedig Tour
de Hongrie.

De elõtte még elstartol a VIDOR Fesztivál, augusztus 20-
án 18 órától pedig Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata államalapító Szent István tiszteletére ünnepséget
rendez, rendhagyó módon és helyszínen, a Rózsakert Sza-
badtéri Színpadon. Dr. Kovács Ferenc  polgármester ünne-
pi köszöntõje és az új kenyér megáldása mellett, hagyomá-
nyosan a Nyíregyháza Város Díszpolgára cím és az  Inczédy
György Életmûdíjak  átadására is sor kerül. Tekintettel a jár-
ványhelyzetre, az ünnepség szigorú óvintézkedések mel-
lett zajlik majd, az alábbiak szerint: az önkormányzat sze-
retettel várja az érdeklõdõket, mindemellett a Rózsakert Sza-

badtéri Színpadra egykapus beléptetés lesz, ahol maxi-
mum 400 fõ vendéget engednek be. Ebben az évben nem
lesz lehetõség a megszentelt új kenyér kóstolására, kérik
mindenkinek a megértését. A nézõtéri lépcsõk feljáratá-
nál kézfertõtlenítõket helyeznek ki. A szájmaszk viselé-
se nem kötelezõ, de ajánlott. Kérik, hogy csak az együtt
érkezõk (családtagok) üljenek egymás mellé, egyéb eset-
ben az ünnepségre érkezõk 2-3 db szék kihagyásával
foglaljanak helyet. Legjobb belátásuk szerint pedig csak
egészséges, tünetmentes nyíregyháziak látogassanak el
az augusztus 20-ai ünnepségre.
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JÖVÕ HÉTEN KERÉKPÁRVERSENY, ÚTLEZÁRÁSOKKAL
Mint már legutóbbi lapszámunkban is beszámoltunk

róla, napokon belül a világ kerékpáros top versenye Nyír-
egyházára érkezik. Augusztus 26. és 28. között a V4 Ju-
nior Világkupát itteni központtal rendezik meg és ez az
egyetlen országúti férfi kerékpáros ifjúsági világkupa fu-
tam a 2020-as idényben. A négy szakaszból álló verseny
természetesen útlezárásokkal is jár majd.

A versenyen 16 ország 20 csapata, egészen pontosan 100
indulója vesz részt. A világkupa három napig tart majd és
négy szakaszból áll, amelyekbõl három – jövõ hét szerdán,
csütörtökön és pénteken is – érinteni fogja Nyíregyházát.

1. szakasz Augusztus 26. (szerda): Vásárosnamény–
Nyíregyháza: 95 km

2. szakasz Augusztus 27. (csütörtök): 2/a félszakasz,
Nyíregyháza–Nyíregyháza (egyéni idõfutam): 4,5 km

3. szakasz Augusztus 27. (csütörtök): 2/b félszakasz,
Ibrány–Ibrány: 73,2 km

4. szakasz Augusztus 28. (péntek): Vásárosnamény–Nyír-
egyháza: 107,3 km

A V4 Juniors World Cup Nemzetközi Kerékpárverseny
az alábbi szakaszokon érinti a nyíregyházi úthálózatot:

 
2020. 08. 26. (szerda)

1. Zrínyi Ilona utca, Luther utca és Bethlen Gábor utca
közötti szakasz mindkét irányban

2. Országzászló tér, Bercsényi utca, Kálvin tér
1. Bethlen Gábor utca, Bercsényi utca és Egyház utca kö-

zötti szakasza
2. Országzászló tér, Zrínyi Ilona utca és Széchenyi utca

közötti szakasza
3. Egyház utca, Kossuth utca felé vezetõ szakasza
4. Kossuth utca teljes szakasza
5. Sóstói út teljes szakasza
6. Berenát utca teljes szakasza
7. Ferenc krt. város felõli szakasza

8. László utca város felõli szakasza
9. Szegfû utca város felé vezetõ szakasza
10. Hunyadi u., Vay Á. krt. és Bocskai u. közötti szakasza
11. Bocskai utca, Hunyadi utcától befelé esõ szakasza
12. Luther utca, Zrínyi Ilona utcától befelé esõ szakasza
 

2020. 08. 27. (csütörtök)
1. Zrínyi Ilona utca, Luther utca és Bethlen Gábor utca

közötti szakasz mindkét irányban
2. Országzászló tér, Bercsényi utca, Kálvin tér
1. Bethlen Gábor utca, Bercsényi utca és Egyház utca

közötti szakasza
2. Országzászló tér, Zrínyi Ilona utca és Széchenyi utca

közötti szakasza
3. Egyház utca, Kossuth utca felé vezetõ szakasza
4. Kossuth utca teljes szakasza
5. Ferenc krt. város felõli szakasza
6. László utca város felõli szakasza
7. Szegfû utca város felé vezetõ szakasza
8. Vay Á. krt., Hunyadi utca és Dózsa Gy. utca közötti

szakasza (város felõli oldal)
9. Bocskai utca, Hunyadi utcától befelé esõ szakasza
10. Luther utca, Zrínyi Ilona utcától befelé esõ szakasza
11. Hunyadi utca, Vay Á. krt. és Bocskai utca közötti sza-

kasza
12. Nagy Imre tér, Dózsa Gy. u. (sétálóutca), Kossuth tér
 

2020. 08. 28. (péntek)

1. Zrínyi Ilona utca, Luther utca és Bethlen Gábor utca
közötti szakasz mindkét irányban

2. Országzászló tér, Bercsényi utca, Kálvin tér
1. Bethlen Gábor utca, Bercsényi utca és Egyház utca

közötti szakasza
2. Országzászló tér, Zrínyi Ilona utca és Széchenyi utca

közötti szakasza
3. Egyház utca, Kossuth utca felé vezetõ szakasza

4. Kossuth utca teljes szakasza
5. Ferenc krt. város felõli szaka-

sza
6. László utca város felõli

szakasza
7. Szegfû utca város felé

vezetõ szakasza
8. Hunyadi utca, Vay Á.

krt. és Bocskai utca kö-
zötti szakasza

9. Bocskai utca, Hunyadi utcától befelé esõ szakasza
10. Luther utca, Zrínyi Ilona utcától befelé esõ szakasza
11. 41-es  fõút városi bevezetõ szakasz, Orosi út (beveze-

tõ oldal)
12. László utca, Bocskai utca Szegfû utca közötti szaka-

sza (Orosi út felõli oldal)

A fenti útszakaszokon ideiglenes, teljes pályás útzár lesz
2020. augusztus 26-án, szerdán 13:00 órától 15:00 óráig,
2020. augusztus 27-én, csütörtökön 9:30 órától 12:30 órá-
ig, 2020. augusztus 28-án, pénteken 13:00 órától 15:00
óráig.

Célterületek: a Zrínyi Ilona utca, Luther utca és Beth-
len Gábor utca közötti szakasz mindkét irányban. Az Or-
szágzászló tér, Zrínyi Ilona utca és Széchenyi utca kö-
zötti szakaszára mindkét irányban teljes útzár lesz ér-
vényben szerdán és pénteken 10:00 órától 17:00 óráig,
illetve a Kossuth tér, Dózsa Gy. utcán (sétáló) csütörtö-
kön  8:00 órától 14:00 óráig.

Augusztus 31-én pedig a Tour de Hongrie érkezik a
szabolcsi megyeszékhelyre. A legnagyobb szabású ke-
rékpárversenyen idén a Karcag–Nyíregyháza 182 km-
es szakasz házigazdái leszünk. Itt is útlezárásokra kell
számítani (lásd: lent). Bõvebb információ a  nyiregyha-
za.hu-n és a Napló hasábjain.
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A KINCSEM CÍMÛ NAGYSZABÁSÚ PRODUKCIÓ,
PINTÉR TIBOR FÕSZEREPLÉSÉVEL A TIMPEX ARÉNÁBAN!

A VIDOR Fesztivál minden évben tartogat meglepe-
tést a fesztiválozóknak. Idén elõször – a hagyományos
színházi versenyprogram mellett – a Nemzeti Lovas Szín-
ház is ellátogat a megyeszékhelyre augusztus 26-án 19.30
órai kezdettel, Kincsem címû nagyszabású produkciójá-
val, többek között Pintér Tibor és Papadimitriu Athina
fõszereplésével. Az elõadás vadonatúj helyszínen, a Pa-
gony Hotel területén található Timpex Arénában mutat-
kozik be a kulturális kuriózumok iránt érdeklõdõknek.

Ki ne hallott volna a „csodakancáról”, aki minden ver-
senyét megnyerte, és veretlenül vonult vissza. Az 1800-as
évek vége felé járunk, egy elbukott szabadságharc után
Magyarországon, ahol még mindig puskaporos a hangu-
lat. A szerelem, ármány és bosszú mind megtalálható eb-
ben a darabban, amit fantasztikus, mindenki számára is-
merõs dalokkal írtak meg, hogy megismerje Kincsem tör-
ténetét és korát. Ezt pedig, most elõször, Nyíregyházán is
láthatja a közönség, ráadásul egy építészetileg és esztéti-
kailag is értéket képviselõ arénában!

25 LÓ ÉS 60 SZÍNÉSZ

– Bár a környéken szinte már mindenhol játszottunk a
Nemzeti Lovas Színházzal, Nyíregyházán azonban most
elôször járunk majd. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy
pont a VIDOR Fesztiválon debütálhatunk, ráadásul egy
ilyen új építésû lovas bázisban, mint a Timpex Aréna –
mondta el a Nyíregyházi Naplónak Pintér Tibor, a társulat
igazgatója, egyben a darab rendezôje és egyik fôszerep-
lôje. – A Kincsem az utóbbi éveink egyik legfontosabb
darabja, alig várjuk, hogy a nyíregyházi közönségnek is
bemutathassuk. Azt már most elárulom, hogy nem a film
forgatókönyvét követjük majd, de így is csodát fognak lát-
ni. 25 lóval és 50–60 szereplôvel érkezünk, látványos je-
leneteket mutatunk be.

IGAZI SHOW VÁRHATÓ

– A lovas színház tulajdonképpen egy híd a cirkuszmû-
vészet és a színházmûvészet között. Mi show-lovasok va-
gyunk. A társulatban magasan képzett színészek játsza-
nak, akiknek legalább annyira jól kell tudni lovagolni, mint
énekelni, és ez fordítva is igaz. Olyanok vagyunk, mint
egy énekes-táncos mûvész, csak mi szteppcipõ helyett
lovat használunk. Az állat csodálatos motívuma a dara-

bunknak, erõt és lendületet ad nekünk. Lovas nemzet a
magyar és ezt büszkén mutatjuk be a világ számos pont-
ján. Idén például Kuvaitba és többek között Qatarba is
meghívást kaptunk.

– Bár már rutinos a társulat abban a tekintetben is, hogy
járjuk az országot, tehát rendszeresen új helyszínen lé-
pünk fel, mégis most nagy lesz a tét Nyíregyházán, hiszen
a Kincsemet egy olyan arénában adjuk elô, ami a legjobb
díjugrató lovasokat adja az országnak – említhetném Sza-
bó Gábor díjugratót is. Természetesen a darab elôtt bejár-
juk és belovagoljuk majd többször is az egészet.

TEHETSÉGES CSAPAT LÉP FEL

– Érkezik Nyíregyházára Papadimitriu Athina, ismert
magyarországi színésznô, itt lesz Mohácsi Márk, aki Kin-
csem zsokéját játssza majd, Pápai Kíra, aki a grófnôt, és jön
többek között Ilyés Jenifer is, akit a Sztárban Sztár, illetve
az X-Faktor címû mûsorból már jól ismerhet a közönség.
Naponta 4–5 órát lovagolunk, de elôfordul, hogy akár 8–
10 órát is. Tehetséges csapattal járjuk a világot, és ezt fog-
juk megmutatni Nyíregyházának is, ezúttal augusztus 26-
án – zárta a beszélgetést a jól ismert színész!

EZ LESZ AZ ELSÕ NYILVÁNOS ESEMÉNY

Nemcsak maga a darab, hanem az annak helyet adó
Timpex Aréna is különleges. Ennek ugyanis elsõdleges
funkciója az, hogy itt folyamatosan edzeni tudjon a

Timpex ménes. Persze, mindemellett alkalmas arra is,
hogy helyet adjon sportrendezvényeknek, illetve olyan
nagyszabású produkcióknak, mint amilyen a Kincsem is.
Ráadásul ez lesz az elsõ nyilvános esemény a lovardá-
ban – tudtuk meg Tárbály Istvántól, a Timpex Kft. ügyve-
zetõjétõl.

– Itt lótenyészettel foglalkozunk, és igazából ehhez kö-
tõdik a közelmúltban megépült Aréna funkciója is. Évente
10–15 kiscsikónk születik, de eddig nem volt fedeles lo-
vardánk, ami a szakmai tevékenység szempontjából te-
lente nagy nehézséget jelentett. Mivel azonban díjugra-
tó sportágban versenyzünk, így folyamatos edzésekre van
szükség és ehhez kellett egy ilyen létesítmény. Ezzel épí-
tészetileg és esztétikailag is igyekeztünk értéket alkotni.
A jövõben lesznek itt díjugrató versenyek, és augusztus
26-án tulajdonképpen felavatjuk a Nemzeti Színház Kin-
csem címû elõadásával is. Ehhez 1000 fõs mobil lelátót
telepítünk. Nagyon örülünk annak, hogy már a jegyek
több mint kétharmada elkelt és csupa pozitív visszajel-
zéseket kapunk. Úgy gondoljuk, hogy az esemény min-
denképpen színesíteni fogja a VIDOR programkínálatát,
ezért is álltak rögtön az ötlet mellé a szervezõk. Igazá-
ból egymást erõsítjük majd a fesztivállal.

(A VIDOR Fesztiválról folyamatosan beszámolunk a
Nyíregyházi Televízióban, valamint a nyiregyhaza.hu
weboldalon is).

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: Timpex Aréna
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A VAKÁCIÓ UTOLSÓ NAPJAI!
HAMAROSAN KEZDÕDIK AZ ISKOLA!

Bár még javában tombol a nyár, már csak szûk másfél
hét és kezdetét veszi a 2020/2021-es tanév elsõ féléve,
ami a tervek szerint a normális, megszokott menetrend
szerint zajlik majd. A koronavírus-járvány hazai alakulá-
sa ugyanis eddig kedvezõ, jelenleg nem indokolt a digitá-
lis oktatással helyettesíteni a hagyományos oktatást. 

A tanítási év elsõ tanítási napja szeptember 1-jén, ked-
den kezdõdik és 2021. június 15-ig tart (az elsõ félév ja-
nuár 22-én zárul), vagyis egészen pontosan 179 tanítási
napot kell majd a padban tölteni.

Iskolai szünetek a 2020/2021-es tanévben:
– Az õszi szünet elõtti utolsó tanítási napja 2020.

október 22. (csütörtök), a szünet utáni elsõ tanítási
napja 2020. november 2. (hétfõ).

– A téli szünet elõtti utolsó tanítási napja 2020. de-
cember 18. (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási napja
2021. január 4. (hétfõ).

– A tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási napja 2021.
március 31. (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási napja
2021. április 7. (szerda).

Az õszi érettségi vizsgák október 16-án, a tavasziak
május 3-án kezdõdnek. Az emelt szintû szóbeli érettségi
vizsgákat  2021. június 3–10-ig, míg a középszintû szó-
beli érettségi vizsgákat  2021. június 14–25-ig tartják meg.
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VADONATÚJ IC+ KOCSIK!

ÚJ BUSZMENETREND CSÜTÖRTÖKTÕL

A változás nem növeli a menetidõt, a tervezés közben
pedig figyelembe vették a lakosság régi igényeit is. Május
elejétõl már új menetrend szerint közlekednek a buszok
Nyíregyházán, némi változásra azért számítani kell csü-
törtöktõl. Nyolc új járattal találkozhatnak az utasok majd
a városban, marad többek között a 90-es buszcsalád, a
mûszakos vonalakkal, ennek segítségével sokan átszállás
nélkül jutnak el a munkába például a Sóstói úti kórháztól,
az Autóbusz-állomáson át a nagyfoglalkoztatókig.

KÖRJÁRATOK IS LESZNEK

A menetrendi korszerûsítés legutóbbi nagy változását a
július 4-ei 55-ös járat bevezetése jelentette. Ez májusban
és szeptemberben, valamint a nyári iskolai szünetben min-
dennap közlekedik az Örökösföld–Jósaváros–Sóstógyógy-

fürdõ útvonalon. Augusztus 20-tól új kapcsolatok jönnek
létre különbözõ városrészek között. Ilyen például a 44-es
járat, ami az Oros–Örökösföld–Jósaváros–Vasútállomás
útvonalon halad. A 20-as és 21-es járatok pedig körjára-
tok lesznek, amelyek a Vasútállomásról érik el az örökös-
földi lakótelepet.

– Azt gondolom, hogy összességében jók a tapasztala-
tok, sok pozitív visszajelzés érkezett a lakosok részérõl és
az az irány, amin elindultunk és ami irány mentén a kol-

tását is tervezi az IC szerelvényeken. A saj-
tótájékoztatón az is kiderült, hogy évente
2,7 millió utas fordul meg a megyeszék-
helyhez kötõdõ vasúti vonalakon. A kötött
pályás közlekedés fejlesztésétõl azt várják,
hogy jó hatással legyen a gazdaságra és a
turizmusra is. 

IGÉNYEKNEK MEGFELELÕ
– Fontos, hogy ha valaki ide szeret-

ne jönni Nyíregyházára, függetlenül
attól, hogy milyen célból, olyan hely-
zetben találja magát a közlekedés te-
kintetében, ami az igényeinek meg-
felelõ. Erre pedig jó példák az új
IC+ kocsik – hangsúlyozta dr. Ulrich
Attila alpolgármester.

A MÁV nemcsak az utazás minõségét
kívánja a következõ években gyökeresen
fejleszteni. Az az ígéret hangzott el, hogy
a sínhálózat fejlesztésének köszönhetõen
a Nyíregyháza–Budapest közötti távolságot
2 óra 30 percen belül fogják megtenni az
IC vonatok, ami már valóban versenyké-
pes lesz a személygépkocsival történõ köz-
lekedéssel szemben.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Vadonatúj, korszerû IC+ kocsikkal sze-
relte fel a Nyíregyháza felé közlekedõ IC
járatokat a MÁV. A vasúttársaság múlt hé-
ten sajtótájékoztatón mutatta be a Szol-
nokon készülõ vagonokat. A kocsik nem-
csak kényelmesek, minden üléshez saját
konnektor és USB-töltõ tartozik, a WC-k
kismamák és fogyatékkal élõk számára is
könnyen használhatók, illetve kerékpár-
szállításra is alkalmasak.

– A MÁV 2030-as stratégiájában meghir-
dette, hogy az utasok számára egy korsze-
rû, rövid eljutási idõt biztosító, kiszámítha-
tó szolgáltatást szeretne nyújtani és ennek
keretében nemcsak a pálya megújítása, az
állomások felújítása, az utastájékoztatás,
valamint értékesítési rendszer megújítása
a cél, hanem az utazási komfort javítása is.
Ezek az IC+ hazai gyártású vasúti kocsik
minden tekintetben a mai kor elvárásainak
megfelelnek – emelte ki Kormányos Lász-
ló vezérigazgató-helyettes.

Az új IC+ kocsik a MÁV Szolnoki Jármû-
javítójában készülnek. Jelenleg már 36 IC+
kocsi közlekedik a vasúti vonalakon és a
MÁV célja, hogy néhány év alatt 340 ilyen
modern kocsi szavatolja a kényelmes, biz-
tonságos utazást.

„BÜSZKÉK VAGYUNK RÁ”
– A kormány és a MÁV-Start Zrt. Ke-

let-Magyarországot is fejleszteni akar-
ja, büszkék vagyunk arra, hogy a Nyír-
egyháza–Budapest vonalon is megje-
lennek ezek az IC kocsik – tette hozzá 
dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési képvi-
selõ.

A MÁV ráadásul Nyíregyháza vonalon
17 elsõ osztályú bisztrókocsi üzembe állí-

Pató István, dr. Ulrich Attila, Ekés András és Kató József

Kormányos László, dr. Ulrich Attila
és dr. Vinnai Gyõzõ

Az utóbbi évtizedekben országszerte mindenhol meg-
változtak a közlekedési szokások, a buszközlekedés vi-
szont eddig nem alkalmazkodott ehhez Nyíregyházán.
Augusztus 20-án, e hét csütörtökön ez megváltozik. Új
kapcsolatok, kevesebb átszállás, ütemes közlekedés – ez
a szlogenje az új nyíregyházi buszmenetrendnek. Az új
hálózat és menetrendek célja, hogy az utasok számára
vonzóbb, az egyéni autós közlekedéshez képest verseny-
képesebb legyen a helyi buszközlekedés.

– Az önkormányzatnak az a legfontosabb, hogy azért a
szolgáltatásért, amiért fizet – több mint félmilliárd forintot
éves szinten –, a legjobban ki legyen használva, vagyis az
egyes szakaszokon a legnagyobb utasforgalmat érjük el.
Ehhez az kellett, hogy találjunk olyan céget, aki egyéves
munkával felméri azt, hogy a különbözõ járatokon a ki-
használtság hogyan alakul – mondta el dr. Ulrich Attila
alpolgármester.

FOLYAMATOS EGYEZTETÉS
– A tervezési folyamat abból állt, hogy kidolgoz-

tuk, milyen legyen a menetrendi struktúra, hogyan
lehet egy ütemes, félóránként-óránként ismétlõdõ
menetrendi kínálatot létrehozni és ezt pedig folyama-
tosan egyeztettük a megrendelõvel, tehát az önkor-
mányzattal, valamint a szolgáltatóval, a Volánbusszal,
hogy ezt hogyan tudja a saját technológiájába beil-
leszteni – tette hozzá Ekés András, a Mobilissimus Kft.
ügyvezetõje.

légák megalkották a menetrendet, az fog tetszeni a város-
lakóknak is – emelte ki Pató István, a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály osztályvezetõje.

A menetrendi változás elsõ célállomása augusztus 20-
a, csütörtökön zökkenõmentesen átáll a közösségi közle-
kedés, de ezután is folyamatos lesz a monitoring. A válto-
zások második üteme december közepén várható, ekkor
a külterületi hálózat és menetrend is megújul majd. (Nap-
rakész információk: volanbusz.hu/nyiregyhaza.)

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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SERHÁZ UTCA
Városunk legrégebbi utcái közé tartozik a ma a Deb-

receni útból nyíló Serház utca, amely már a Károlyi-féle
1753-as betelepítés elõtt is létezett. Nem véletlenül so-
rolták be 1969-ben a város védett utcanevei közé!

Eredetére vonatkozóan két magyarázatot állítottak fel.
Lukács Ödön 1886-ban megjelent monográfiájában a
leleszi konvent 1421-es döntésére hivatkozik, mely sze-
rint a Báthoryak az akkor birtokukban lévõ Nyíregyhá-
zán serházat építettek. Ez Lukács szerint igazolja azt,
hogy akkoriban már az ország ezen részén is ismerték a
„ser-italt”, valamint a „világlátott Báthoryak alatt Nyír-
egyháza népesség és ipar tekintetében is nevezetes hely
volt, annyira, hogy alkalmasnak találtatott arra, hogy jö-
vedelmi forrás gyanánt kebelében sörház állíttassék”. Ezt
az adatot átvették a késõbb megjelent városi monográ-
fiák is, de Mezõ András is erre hivatkozott az utcanév
eredetére vonatkozóan. Koroknay Gyula azonban ezt
pusztán „romantikus” elképzelésnek tartotta. Szerinte
az utca a nevét a község által csak 1770–71-ben épített
sörfõzõtõl vette, amelyet õ ráadásul valahová a város
mai központjába helyezett.

Akárhogy is van, a város bevételi forrásainak tekinté-
lyes részét a kocsmáltatásból származó jövedelmek tet-
ték ki, amelyhez a serház is hozzájárult, hiszen a város
ott készíttette a sört és fõzette a pálinkát, amelyet aztán
a kocsmákba mértek ki. Igaz, hogy akkoriban sörbõl még
jóval kevesebbet fogyasztottak, mint borból, valamint a

szükséges pálinkamennyiséget sem tudták kifõzni, így
a kocsmákat máshonnan behozott pálinkával látták el.
Még az sem segített, hogy 1821-ben a sörfõzést pl. egy
német szakember végezte. A pálinkafõzésnek pedig
sokszor a drága gabona sem kedvezett. Ezért többször
is javasolták a sáfárok, hogy ne üzemeljen a gondjaik-
ra bízott serház.

Mivel a serház továbbra sem hozott kellõ hasznot,
így a város 1873-ban a Honvéd utca és a Serház utca
által határolt területen, részben a serház átalakításával
laktanyát épített. Ma már a laktanya sem látható, de a
régi idõk emlékét még õrzi a Serház utca.

FOTÓK HATÁROK NÉLKÜL – FOTÓKIÁLLÍTÁS. Vasile
Vénig László Nagykárolyi Fotóklub és a Helios-Art Nyíregy-
házi Fotóklub közös kiállítása a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban. Megnyitó: augusztus 19-én 16.00 óra. Megnyitja:
dr. Sikolya László fõiskolai tanár. Megtekinthetõ: szeptem-
ber 2-áig, hétfõtõl vasárnapig 9.00–19.00 óra között.

A BURATTINÓ BÁBSZÍNHÁZ ELÕADÁSAI: augusztus
22-én 16.00: Vitéz László és az elátkozott malom. 23-án
10.00: Vitéz László, mint erdõkerülõ. 29-én 16.00: A ma-
dárijesztõ. 30-án 10.00: Nyúlcipõ hajcihõ. Helyszín: Kor-
zó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

NYÍREGYHÁZA MJV 2019. ÉVI KÉPZÕMÛVÉSZETI
ÖSZTÖNDÍJASAINAK KIÁLLÍTÁSA a Pál Gyula Teremben.
Megnyitó: augusztus 22-én 16.30-tól. Megtekinthetõ: ok-
tóber 10-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között. Ki-
állító mûvészek: Havasi Dóra Zita és H. Németh Katalin
grafikusmûvész, illetve Zagyva László szobrászmûvész.

ÍGY TEDD RÁ – TÁNCHÁZ ÉS KÉZMÛVES FOGLAL-
KOZÁS GYEREKEKNEK, Sebestyén Mónika és Dalanics
Nikoletta vezetésével augusztus 24-én 17.00 órától a Kö-
lyökvárban.

SENIOR NÉPTÁNCOKTATÁS Ágoston Ildikó vezetésé-
vel augusztus 25-én 9.00 órától a Kölyökvárban.

KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ augusztus 26-án és 29-én
10.00 órától a Butykai Mûvelõdési Házban.

MANDALA PREMIER! A szabin nõk elrablása (zenés
bohózat) augusztus 26-án 20.00 órától (esõnap: augusz-
tus 31.) Nyíregyháza belvárosában, a görög udvaron (Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola). Rendezte és fõ-
szerepben: Mikó István.

A BENCS VILLÁBAN augusztus 27-én 17.00 órától – a
VIDOR Fesztivál keretében – Szente Vajk színész-rende-
zõ-mûsorvezetõ és Nagy Sándor színmûvész lesz Kováts
Dénes vendége.

FELNÕTT ÉS SENIOR NÉPTÁNCFOGLALKOZÁS Ágos-
ton Szabolcs, Bali Szimonetta és Ágoston László vezeté-
sével augusztus 27-én 19.00 órától a Kölyökvárban.

FOTÓKIÁLLÍTÁS A RÉGI JÓSAVÁROSRÓL a Jósavárosi
Mûvelõdési Házban. Megtekinthetõ: augusztus 28-áig.

II. HAGYOMÁNYÕRZÕ GULYÁS- ÉS HALÁSZLÉFÕ-
ZÕ VERSENY augusztus 29-én 10.00–16.00 óra között a
Sóstói Múzeumfaluban. A belépés ingyenes.

FAKANÁL FESZTIVÁL NYÍRSZÕLÕSÖN, illetve Kispá-
lyás amatõr labdarúgó-bajnokság augusztus 29-én. Bõvebb
információ és jelentkezés: nyirszolos.szinter@gmail.com.
Helyszín: Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtér.

MODELLVASÚT KIÁLLÍTÁS a VOKE Vasutas Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtárban augusztus 29-én 10.00–18.00,
30-án 10.00–16.00 óra között. A belépés ingyenes!

PIKTOR TANODA – ÉLMÉNYFESTÉS augusztus 30-án
9.00–12.00 óráig az Alvégesi Mûvelõdési Házban.

KÉZFOGÁS – KÖSZÖNET-GÁLA augusztus 30-án 19.00
órától (esõnap: augusztus 31.) a Szent Miklós Görögkato-
likus Általános Iskola görög udvarán. 1. rész: Mandala
Dalszínház és vendégei. 2. rész: Hevesi Tamás és zeneka-
rának koncertje.

KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ augusztus 31-én 10.00 órától
a Mandabokori Mûvelõdési Házban.

PROGRAMOK


