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HA ÉN GAZDAG LENNÉK... ÉNEKLI GAZDAG
(TIBOR). A Hegedûs a
háztetõn címû világhírû
musicallel lép fel a
Szabadtéri Színpadon egy
tévésorozatból is jól
ismert, nyíregyházi
születésû Gazdag Tibor.

ORVOSRA MINDEN
PERCBEN SZÁMÍTHATNAK. 2013 tavaszától
veheti igénybe Nyíregyháza lakossága a 24 órás
orvosi ügyelet szolgáltatásait. Azóta egész nap
fordulhatnak a betegek az
ügyeletes orvoshoz...

AMIRÕL AZ UTCÁK...
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FOLYTATÓDIK A TÁVHÕREKONSTRUKCIÓ. A
Nyírtávhõ Kft. sikeres
pályázata eredményeként
564 millió forintból két
ütemben újul meg a
távhõvezeték-hálózat.

CSARNOKNÉVADÓ

„MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!” NYÁRON IS...
A nyári hónapokra sem maradnak ingyenes sportolási lehetõség nélkül a mozogni vágyók, hiszen a szabadtéren is
megvalósítható foglalkozások esetében a programok szünetmentes folytatásáról döntött a Sport Bizottság hétfõi
ülésén. Ezáltal a két igen népszerû program, a szerda esti
zumba és a vasárnap reggeli nordic-walking szeptember
1-jéig változatlan helyszínen és idõpontban várja mindazokat, akik már bekapcsolódtak a programba és azokat,
akik még most szeretnének. Nyári „Mozdulj Nyíregyháza!” program: Szerda 18.00–19.00: Zumba a BUSZACSA
küzdõterén. Vasárnap 8.00–9.00: Nordic-walking az Erdei Tornapályán.
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MÁR SÉTÁLHATUNK IS A SÉTÁNYON

...vagy akár futhatunk, kedvünk szerint, a Sóstói-tó körül. Mint emlékezhetnek: a nagy Sóstó-projekt
keretében mostanra elkészülõ térkõ és rekortán burkolatra a városlakók szavaztak a lehetséges verziók közül. A nyíregyháziak nemcsak
döntöttek róla, hogy milyen legyen a tó korábban elhanyagolt környéke, hanem hamar meg is kedvelték a szép és hasznos külsõt. Képünkön az NYVSC Tájfutó Szakosztályának
ifjú tagjai tesztelik a futófelületet. (A járókelõk véleményét a 15. oldalon találják.)

Elkészült a sóstói központi park és a tó körüli sétány
térburkolata, valamint a rekortán futópálya is a 2,1
milliárdos Sóstó-fejlesztési projekt keretében.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A korábbi csapadékos idõjárás okozta kéthetes csúszás után befejezõdtek a mélyépítési munkák a sóstói
központi parkban és a tó körüli sétányon. Elkészült a
térburkolat és a rekortán futópálya is. Dr. Kovács Ferenc polgármester helyszíni szemlén tekintette meg a
sóstói nagyberuházás két, mintegy 160 millió forintos
összköltségû projektelemét. Mint elmondta, a 2,1 milliárdos „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és

funkcióbõvítés Sóstógyógyfürdõn” címû projekt különbözõ
elemei több szakaszban készülnek el, alkalmazkodva a
turisztikai szezonhoz. Ezért húsvét elõtt az állatparkban elkészült a fókashow lelátójának bõvítése, most
pedig sikerült befejezni a parkot érintõ és a tó körüli
munkálatokat.
A bontási munkák után közel 5700 négyzetméternyi
térkõ burkolatot, 1000 négyzetméter rekortánpályát és
4700 méter kerti szegélyt építettek. A sétány teljes hosszán
kicserélték a kandelábereket, amelyeket a frekventált helyeken jelzõ- és hangulatfényekkel egészítettek ki. A központi sétány egyik meghatározó, új eleme lesz a tó felé
tájolt szabadtéri edzõpark. A tó körül új napozóteraszokat építettek, valamint közel 80 ülõpadot és 18 hulladékgyûjtõt helyeztek el. A polgármester hangsúlyozta, a park-

ban és a tó körül 45 térfigyelõ kamerát is telepítenek a
biztonság és a rongálások megelõzése érdekében. A mélyépítési munkák befejeztével a kivitelezõk megkezdik a
parkosítást.
Dr. Podlovics Roland projektvezetõ elmondta, ez a füvesítést jelenti, s emellett 150 elõnevelt fát és több ezer
cserjét ültetnek a területre. A tó körül kicserélik a filagóriákat, és a lakosság kérésére a két tó közötti elbontott híd
helyén korlátokat helyeznek el, ezzel szimbolizálják a
tájban megszokott régi hidat.
A projektvezetõ a sóstói nagyberuházással kapcsolatban
arról is beszámolt, hogy a Parkfürdõ és az állatpark parkolóhelyeinek bõvítése, valamint a múzeumfalu melletti összekötõ út építése július közepére elkészül. Az épülõ Pálinkaház mûszaki átadását pedig augusztus végére tervezik.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JÚNIUS 19., CSÜTÖRTÖK

JÚNIUS 20., PÉNTEK

TÖRÖK DELEGÁCIÓ

IFJÚ LÁTOGATÓK ERDÉLYBÕL

A megye fõbb uniós társfinanszírozású
mezõgazdasági, turisztikai és logisztikai
fejlesztéseit látogatta meg a törökországi
Erzincan megye delegációja. A térség
adottságai a megyénkéhez hasonlóak, így
az uniós csatlakozási elõkészületeik kapcsán idevezetett tanulmányútjuk.

A Katolikus Karitász meghívására a
Napfelkelte Alapítvány, a Tégy a Jövõért Egyesület és lelkes támogatók jóvoltából a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
által mûködtetett Szentháromság Gyermekvédelmi Központ gyermekei érkezhettek Nyíregyházára.

JÚNIUS 20., PÉNTEK

JÚNIUS 20., PÉNTEK

MEGÚJULT A PARKOLÓ

SZABADTÉRI NYÁR

A piacra járók számára közel 150
gépkocsihelyet jelöltek ki új rendszerben a Búza téren. Arra törekedtek, hogy
áttekinthetõ és biztonságos legyen a
parkolás. Ezért megváltozott a közlekedési és parkolási rend is, az eligazodást
új KRESZ-táblák segítik.

A Mûsuck rockzenekar és barátainak
koncertjével elkezdõdött a Szabadtéri
Nyár idei rendezvénysorozata. Augusztus 20-áig még két nagykoncert, öt színházi elõadás, hat bábelõadás és hat
mozivetítés várja a kikapcsolódni vágyókat a szabadtérin.

JÚNIUS 21., SZOMBAT

JÚNIUS 21., SZOMBAT

JAPÁNBAN A CANTEMUS

FAGOTTKONCERT

Hathetes turnén vesz részt a Nyíregyházi Cantemus Kóruscsalád Japánban.
A 43 énekes Kodály, Bartók és kortárs
magyar szerzõk mûveivel örvendezteti
meg a japán közönséget. 29 fellépés
mellett, mesterkurzusokon és bemutatókon is részt vesznek augusztus 4-éig.

A Nyíregyházáról származó, Finnországban élõ fagottmûvész, Mojzer Antal és fia adtak koncertet a Síp utcai zsinagógában. A fafúvós hangszereken
olasz, brazil és orosz zeneszerzõk mûveit szólaltatták meg a különleges
akusztikájú imaházban.

JÚNIUS 22., VASÁRNAP

JÚNIUS 25., SZERDA

MÁSODIK ESÉLY

MÁGIKUS ÉJJEL

A „Második esély a Bárczi Gusztáv
Iskolában” elnevezésû projekt keretein
belül szerveztek közösségi programot.
Lovas kocsis felvonulás, pónis fogatok
akadályversenye és díjlovagló bemutató mellett bográcsban fõtt ételeket is
kóstolhattak a vendégek.

Az év legrövidebb éjszakáját az idén
is zenével, tánccal ünnepelték a Sóstói
Múzeumfaluban. A Nyírség táncegyüttessel megkezdõdött a Szent Iván éjjeli
tûzugrás. Az NYTV Szieszta címû mûsorában pénteken 18.25, szombaton 18
órától láthatják a mágikus éjszakát.
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A NYÁR VESZÉLYEI
Ahogy minden évszaknak, a nyárnak is megvannak a tipikus veszélyei
és problémái, melyekre ezúttal is Bordás Béla városgondnok hívja fel a figyelmet.
Szerzõ: Sipos Marianna
Azt gondolná az ember, ha véget ér az
iskola, a fiatalok nagy ívben elkerülik az
oktatási intézményeket. Sajnos már a nyári szünet elsõ hetében kiderült, hogy ez
nem így van, és sajátos módon járnak iskolába a gyerekek. A kerítésen keresztül
másznak be, és úgy használják, ahogy év
közben nincs rá lehetõségük. Italoznak,
randalíroznak az intézmények udvarán.
Ezzel nemcsak kárt okoznak, hanem zavarják a környéken élõket is. Bordás Béla
elmondta: szinte naponta kapnak hasonló
jelzéseket. A városgondnok arra hívja fel
a figyelmet, hogyha hasonlót tapasztalnak,
hívják a rendõrséget, hiszen ebben az esetben nekik van csak joguk eljárni.

CSÚSZÁSVESZÉLY
A városban járva nem ritka látvány, hogy
a közterületeket gyümölcsfák díszítik. A
járdákat sok helyen meggy- és vadszilvafák szegélyezik, melyeknek lehulló gyümölcse baleset forrása is lehet – hívja fel a
figyelmet a városgondnok. Kéri a gyalogosokat, hogy a csúszásveszély elkerülése érdekében ezeken a helyeken körültekintõen közlekedjenek. Bordás Béla kitért
arra is, hogy örök probléma, hogy kit illet
ezeknek a fáknak a gyümölcse. Elmondta:
elsõsorban az érintett ingatlanban élõket,

de ha egy járókelõ néhány szemet elcsíp
belõle, nem lehet érte perre menni. Azt is
megjegyezte: sok idõs ember örömmel
venné, ha leszedné valaki a gyümölcsöt.
Persze ehhez az engedélyét kell kérni.

NYÁRI GYERMEKBALESETEK
A nyári vakáció idején megháromszorozódik a gyermekbalesetek száma. A 7 és
16 évesek között a legtöbb baleset biciklizés közben történik. Bordás Béla arra hívja
fel – elsõsorban a szülõk figyelmét –, hogy
minden esetben ellenõrizzék gyermekeik
kerékpárját, hogy mûszakilag megfelel-e
a közlekedés szabályainak, rendelkezik-e
a gyermek megfelelõ védõfelszereléssel és
tisztában van-e csemetéjük a közlekedési
szabályokkal. Ezekkel számos baleset elkerülhetõ. Az esések, törések és zúzódások mellett a vízi balesetek is jellemzõek,
ezért fontos, hogy a kisebbek mellett mindig legyen vigyázó felnõtt – hívja fel a figyelmet a városgondnok.
A városgondnok továbbra is várja a városlakók jelzéseit a 06-70/387-8914-es telefonszámon.

CSATORNAÉPÍTÉSI MUNKÁK
A Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának készültségi szintje elérte a 96
százalékot. A kivitelezõ ezúton tájékoztatja a városlakókat a még folyamatban,
illetve hátralévõ munkákról.
Fontos megjegyezni, hogy a csatornahálózat építését a szeptemberi iskolakezdésre befejezik azon területeken, ahol a közlekedésben jelenleg fennakadások tapasztalhatóak.
Ezen területek jellemzõen a város egyik
ütõerének számító D-I jelû fõgyûjtõ mentén találhatóak. A fõgyûjtõ a Tünde utcától
egészen a Westsik V. utcai szennyvíztelepig szeli át a várost. A fõgyûjtõ, mint ahogyan az a nevébõl is érzékelhetõ, a városunk különbözõ területeirõl gyûjti össze a
keletkezett szennyvizet és juttatja el a tisztítótelepre.
Az elmúlt évben megkezdett felújítás elhúzódását több, elõre nem látható körülmény okozta. A tárgyi projekt keretében
korszerûsített Polyákbokori szennyvíztisztító telep (II. sz. telep) befejezését jelentõsen késleltette a telepen már meglévõ biológiai medence vízzáróságának helyreállítása, így a szennyvizet az elõzetes tervek
szerint jelentõs késéssel lehetett csak a vízkormányzás útján csökkenteni a vezetékben. Szintén nehezítette a fõgyûjtõ felújítását az Arany János utcában található átemelõ átépítése. Az átemelõ állapota a felújításhoz szükséges tehermentesítés után, az
ideiglenes üzem kiépítésekor vált ismertté.
A fõgyûjtõ felújításának elhúzódása következtében az építési munkák az alábbi
területeket érintik:

Széna tér: Az Árok utca végén a jelenleg
is folyamatban lévõ felújítási munkák a közmûvek kiváltása után várhatóan három hét
múlva fejezõdnek be.
A Rákóczi utca és a Mezõ utcai keresztezõdésben a vállalkozó a még hátralévõ
építési munkákat és az út helyreállítását
várhatóan július végéig elvégzi.
Ezen szakaszon a körúton található zöldsávban a már megkezdett vezeték béleléséhez munkaterületként egy irányban a
belsõ sáv lezárására volt szükség.
Az így kialakított ideiglenes forgalomtechnika tervezését és kiépítését a Magyar
Közút engedélyével alakították ki. A korábbi
forgalmi rend visszaállítása július végére
várható.
Móricz utca: Ezen a szakaszon az újonnan épített fõgyûjtõ csöveit talajvízszintsüllyesztés mellett lehet csak lefektetni. A
vezetéképítés az ütemterv szerint ezen a
szakaszon július végéig befejezõdik.
Tünde utca: A jelenleg folyamatban lévõ
építési munkák az út melletti zöldsávban
történnek. Azonban a fõgyûjtõ vezetéke egy
jelentõs szakaszon csak az út alatt építhetõ
ki, így a forgalmi rend változása szükséges
volt, a Tünde utca lezárásával. Azonban az
itt közlekedõ autóbuszok áthajtását, valamint az ipari területekre érkezõ jármûvek
közlekedését a vállalkozó biztosítja. A Tünde utcai szakasz építése szeptemberig (iskolakezdésig) elkészül.
A Debreceni út melletti szervizút: A jelenleg folyamatban lévõ építési munkák az
út melletti zöldsávban történnek talajvízszint-süllyesztés mellett. A vezetéképítés az
ütemterv szerint ezen a szakaszon is befejezõdik július végére.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

FOLYTATÓDIK A TÁVHÕ-REKONSTRUKCIÓ
Folytatódik a távhõ-gerincvezetékek rekonstrukciója Nyíregyházán. A Nyírtávhõ Kft. 564 millió forintos
fejlesztése eredményeként az elmúlt évben 1,5 kilométeres nyomvonalon újult meg a hálózat, idén nyáron pedig 3 kilométeren cserélik ki a csöveket.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A Nyírtávhõ Kft. az elmúlt évben a Távhõ-gerincvezetéki rekonstrukciójára nyert pályázatot. Az 50 százalékos
uniós támogatású projekttel a szolgáltató 564 millió forintos beruházást valósít meg. Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, a megyeszékhely 46 kilométer hosszúságú,
elöregedett és elhanyagolt, 30–40 éves távhõvezeték-rendszere már veszélyeztette a szolgáltatás biztonságát. Ezért
tavaly és idén a legkritikusabb 4,5 kilométeres szakaszon
50 évre garantált minõségû csövekre cserélik a régieket.
Ez ugyan a vezetékhálózatnak csak a 10 százaléka, de

sokkal nagyobb a jelentõsége, mert a legkritikusabb pontokon, a gerincvezetékeken valósul meg, és ezekrõl ágaznak el a mellékvezetékek. Tehát, ha egy gerincvezeték
hibásodna meg, akkor egy egész városrész is fûtés nélkül
maradhatna.
A polgármester hangsúlyozta, a rekonstrukció eredményeként csökken a hõveszteség, javul a szolgáltatás költséghatékonysága, ez pedig a fogyasztók számára a rezsicsökkentés mellett további megtakarításokat eredményezhet a jövõben.

ELKÉSZÜL AZ ISKOLAKEZDÉSRE
Nyíregyházán az elmúlt évben 1,5 kilométeres nyomvonalon cserélték ki a régi vezetékeket, a munkák a Damjanich és a Toldi utcai, valamint a Vay Ádám körúti szakaszokon készültek el. A beruházás idei folytatásával megvárták a tanév végét, hogy a belváros közlekedésében ne
okozzanak komoly fennakadást.

Arday Balázs, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõ igazgatója
arról tájékoztatott, hogy a pályázat megvalósításának
második ütemében két helyen dolgoznak majd, a Síp utcán 450 méter hosszon, valamint az Északi körúton 940
méteres nyomvonalon cserélik ki a csöveket. Az idei beruházás összköltsége 380 millió forint, ennek a fele az
önerõ.
Az igazgató elmondta, a rekonstrukciós munkák a Síp
utcán kezdõdtek el, majd június végén az Északi körúton
is elindul a beruházás. A tervek szerint a vezetékcserékkel az iskolakezdésre elkészülnek. Persze a munkálatok
az érintett útszakaszokon lassítják majd a forgalmat, és
néhány napos melegvíz-szolgáltatási szünetre is számítani lehet, ezért a Nyírtávhõ Kft. a lakosság türelmét és megértését kéri.

FEJLESZTÉS KÉT ÜTEMBEN
A 2013. évi ütemben a Vay Ádám körúton és a
Damjanich u. 15–Toldi u. 60. között végeztek
távhõvezeték-rekonstrukciót.
A Vay Ádám körúton 341 méter nyomvonalon, a
Damjanich utca és a Toldi utca között pedig 270 méter
hosszon cserélték ki a melegvíz és távhõ vezetékpárt.
A 2015-re tervezett Síp utcai felújítás már az idén,
az Északi körút tervezett munkálataival együtt elkészül.
A meglévõ vezetékek magas életkora (28–46 év közötti), a vezetékveszteségek mérséklése és a meghibásodások megelõzése, amely indokolttá teszi a felújítást.

RENDKÍVÜLI JAVÍTÁS
Nemrégiben a Bethlen Gábor utcán is dolgoztak a
Nyírtávhõ szakemberei. Itt 30 méter hosszon cserélték ki
a távhõvezetéket. A meghibásodott hálózat cseréje közel
6 millió forintjába került a szolgáltatónak.

MÁRCIUSBAN KEZDÕDÖTT
A Garibaldi utcán már ez év márciusában végzett
távhõvezeték-cserét a Nyírtávhõ. Elõszigetelt csövekre
cserélték az itt lévõ 30–40 éves, elöregedett vezetéket. A
fûtési szezonban végzett rekonstrukció a szolgáltatást nem
befolyásolta. Azért volt szükség a gyors beavatkozásra,
mert városi beruházások között szerepelt az érintett útszakasz újraaszfaltozása. Így ennek megkezdése elõtt volt
lehetõség a közmûfejlesztésre. A Garibaldi utcai rekonstrukció része annak a 200 millió forintot meghaladó beruházásnak, amit saját forrásaiból valósít meg a távhõszolgáltató.

A beépített vezetékek a meglévõ nyomvonalon, a
meglévõ vasbeton védõcsatornába kerültek, földbe fektetve. A vezetékek korszerû elõreszigetelt vezetékek, a
hatályos szabványok és pályázati elõírások szerinti jellemzõkkel. A projekt teljes beruházási költsége 564millió forint, a támogatás mértéke 50 százalékos, ebbõl
2013-ban mintegy 160 millió forintos beruházás valósult meg. A projekt közvetlen célja a távfûtési gerincvezetékek hõveszteségének és fenntartási költségének
számottevõ csökkentése, egyúttal élettartamuk meghosszabbítása legalább 50 évvel.
A távhõrendszer olyan korszerûsítése, amelynek révén a fogyasztók energiatakarékosabb és ez által alacsonyabb önköltségû hõellátást kapnak. A fejlesztés
eredményeként nõ az üzembiztonság, a hálózat hõvesztesége jelentõsen csökken, így hosszabb távon is fenntartható, csökkenõ hõfelhasználású és szén-dioxid-kibocsátású távhõszolgáltatás valósul meg. A projekt eredményeként csökken a nemzetgazdaság fosszilis energiahordozó felhasználása, továbbá importfüggõsége.

Szent Iván mágikus éjszakáján, a „Második esély a
Bárczi Gusztáv iskolában” címû projekt keretében az
iskola diákjai a Bihari Lovastanyán vendégeskedtek
a közelmúltban.
A gyerekek lovasfelvonulást, díjlovas bemutatót
tekinthettek meg, és az ugrálóvárat is kipróbálhatták. (x)
2014. JÚNIUS 27.
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ÉPÜLÕ KÓRHÁZ, VÁLTOZÓ FORGALMI REND
hol lesznek a várók, az orvosi helyiségek.
Az egész épületbe beszerelték a nyílászárókat, de már a második épületben is láthatóak és a harmadikban is elkezdték a
munkálatokat. Õsszel, kora télen pedig az
eszközszállítások is megkezdõdnek.

VILÁGKÖRÜLI KÁVÉUTAZÁS
A CAFE FREIBEN!

KIALAKÍTJÁK
A BEKANYARODÓ SÁVOT

A Tömbkórház Projekt kivitelezése
nagy léptékben halad elõre a Jósa András Oktatókórházban. A 14 és fél milliárdos beruházás 3 új épülettömbje már
szerkezetkész, illetve a betegszobák körvonala is jól látszik. A mélyföldszintbõl,
földszintbõl és három emeletbõl álló,
mintegy 27 000 négyzetméter összterületû épületegyüttes tömbjeiben új otthont kap az onkológia, a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdõ részleg, valamint a gyerekosztály. Az onkológiai
osztály lesz az elsõ, melyet átadnak.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Kun József projektvezetõ a Nyíregyházi
Televízió Híregyháza címû közéleti magazinjában kifejtette, hogy az elmúlt egy hónapban nagyon sok látványos változás történt az építkezés körül. A leendõ új onkológiai épületben már több szinten is látszik,
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A Tömbkórház Projekt kivitelezési fázisa a Szent István utcai telephely új kapunyitásának kezdetéhez érkezett. Az építkezéssel érintett terület a kórház Nagyvárad utcával határolt, az Intézeti Gyógyszertár mögötti járda és út szakasza. A kapunyitással összefüggõ munkálatok elõreláthatólag három hétig okoznak fennakadást
a közlekedésben. Az ideiglenes forgalmi
rend szabályozásának idejére tisztelettel
kérik a lakosság együttmûködését és megértését!

A kávé ébren tart, a kávé feldob, a kávé
segít átvészelni a nehéz hétköznapokat.
Az emberek többsége már-már napi rutinként éli meg a kávéfõzést, és sokan
megfeledkeznek arról, hogy az életben
tartó fekete nedû elfogyasztása különleges is lehet. Világkörüli utazása során ezt
tanulta meg Frei Tamás is, akinek a nevét
viseli a napokban Nyíregyházán megnyílt
Cafe Frei is.
A Cafe Freiben közel 60-féle kávékülönlegesség közül választhatnak a vendé-

gek, a nedûk pedig az eredeti recept alapján készülnek el. Aki ide bejön, világkörüli útra indulhat.
A vendégek ihatnak többek között francia, latin, vagy éppen arab kávét, de az
olasz presszókávétól a kanadai horgászkávén át a hideg sarkvidéki jeges kávéig
sokféle különlegesség kóstolható meg. Az
ültetvénykávékat nemcsak elkészítik, de
elvitelre is külön-külön megvásárolhatóak.
A Cafe Frei a zamatos fekete nedûk
mellett többféle shake-kel, natúr szálas teákkal és süteményekkel is várja a vendégeket.
Nyitva tartás:
hétfõtõl vasárnapig 09.00–21.00-ig. (x)
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ÉPÍTÕ HÉTVÉGE
...AMI NEM CSAK A KOMOLYSÁGRÓL SZÓL!
Festékes vedrek, omló vakolat, por és felfordulás. Sokszor eljön a pillanat, amikor már libabõrösök leszünk a
festõ láttán és számoljuk vissza a napokat, perceket, hogy
mikor vehetjük újra birtokba saját lakásunkat. A felújítást
általában az emberek többsége hónapokig tervezi, mert a
görcsös elõkészületek és a munkálatokkal járó hatalmas
felfordulás nyûge miatt nehéz kimondani: Vágjunk bele!
Ezt azonban lehet másként is csinálni...

2014. JÚNIUS 27-ÉN ÉS 28-ÁN
ÉPÍTÕ HÉTVÉGE A KOVÁCS TÜZÉPEN!

pedig a házi sör lesz.
Vicces vetélkedõk során értékes nyeremények találnak
gazdára. A szombat délelõtt hangulatfelelõse pedig nem
más, mint Magyar Attila színész, rendezõ, író lesz, aki
garantálja majd a vidámságot.
Június 27. (péntek 12.00–18.00 óráig) és június 28.
(szombat 7.00–14.00 óráig) nemcsak hétvége lesz, de építõ
is. Méghozzá a Kovács Tüzépen, ahol kedvezõ akciókkal
várják a látogatókat. (x)

Mivel, mit, hogyan és mennyiért? Hõszigetelni, festeni
vagy csobbanni akar? Egy hétvége, ami nem csak a komolyságról szól. A Kovács Tüzépen kerti partis, laza beszélgetéssel várják az érdeklõdõket, hogy ne a görcsös
hangulat jellemezze a felújítást.
A látogatók megismerkedhetnek az idei év újdonságaival, fejlesztéseivel az építõipari anyagok és szerszámgépek terén. Lesznek termékbemutatók, és hogy a gyomor
se maradjon üres, étellel és itallal is szolgálnak, a védõital

Ne felejtsék: Az építkezés könnyebb, mint gondolnák!
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HÍREK

INDUL A CSARNOKNÉVADÓ!

Mint emlékezhetnek, 2014 májusában jelent meg a felhívás a Naplóban, hogy tegyenek javaslatot a Bujtosi Szabadidõ Csarnok nevére. A „feltételek” között csupán
annyi szerepelt, hogy a név fejezze ki a csarnok szellemiségét, illeszkedjen a város, a lakókörzet világához, és
könnyen megjegyezhetõ, rövid, egyszerû, magyar nyelvû név legyen. Talán a vártnál is többen ragadtak tollat
Kósa Árpád, a csarnokot is üzemeltetõ Nyírsuli Kft. ügyvezetõje tájékoztatása szerint, amit ezúton is köszönnek
az aktív városlakóknak. Most már a szavazás indul!
81-en ragadtak tollat az elmúlt hetekben, hogy javaslatokat tegyenek a röviden BUSZACSA néven ismert csarnokunk új nevére, amire összesen 49 ötlet született. Ebbõl is
látszik, hogy nem kevesen ugyanazt találták ki, így egyfajta
elõ sorrend is kialakult, aminek persze semmilyen következménye nincs. A szervezõk úgy gondolták, mivel nagyfokú kreativitásról árulkodik a lista, nem szûkítik le zsûrivel
a javaslatok számát. Így mind a 49-re lehet szavazni a következõ bõ egy hónapban! (Konkrétan: 2014. augusztus 1jéig várják a voksokat a palyazat@buszacsa.hu címre. Egy
e-mail címrõl csak egy érvényes szavazat adható le!)

A neveket jó páran meg is indokolták. Itt van például a
Bujtosi Aréna, röviden Busa. („A csarnoktól nem messze
találhatóak a Bujtosi-tavak, melyek halállományában fellelhetõ a busa is. A javaslat rövidítése négy betûbõl áll,
mely könnyen megjegyezhetõ.”) Érdekes a Nyír-Szabadidõ-Centrum (NY-SZ-C) indoklása is: az elsõ szó utal a
Nyírségre, Nyíregyházára, a második az épület hivatottságát jellemzi, a harmadik pedig az épület helyét a városban, valamint azt, hogy a középpontban áll, s azok, akik
eljönnek az intézménybe, kellemesen eltölthetik a szabadidejüket.
Sokan ötleteltek Balczó András nevével, aki, bár nem
városunk szülötte, de a Bujtoson nevelkedett fel, itt tanult
meg úszni a tóban és késõbb háromszoros olimpiai bajnok és tízszeres világbajnok öttusázó lett. De többen javasolták Hegedûs István, magyar öttusázó bajnok nevét,
aki az 1956-os forradalom áldozata. (Egyébként a fõ javaslattevõk között van Komiszár Dénes helytörténész,
valamint Békési Elemér, a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület elnöke. Nekik is, mint mindenki másnak, köszönik a
javaslatokat!)

ÉPÜL A VIKTÓRIA HÁZ, ÕSSZEL MEGNYITJA KAPUJÁT

nak be. Igazi érdekesség lesz a kolibrierdõ, ahol Magyarországon egyedülálló módon, ráadásul testközelbõl ismerhetik majd meg a látogatók a világ legkisebb madarait,
amelyek egyedi tartásmódot igényelnek, esetükben a folyamatos táplálásra és még a légáramlatra is oda kell
figyelni. Különleges medencéket is kialakítanak a Viktória Házban, amelyeket – halfajoktól függõen – más-más
hõmérsékletû vízzel töltenek majd fel. A Viktória Ház az
állatbemutató mellett tudományos kutatások helyszínéül
is szolgálhat. Az Európai Fajmegmentési Program keretében legalább öt állatfaj tenyészbázisaként funkcionál majd.
„Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbõvítés Sóstógyógyfürdõn” címû, ÉAOP-2.1.1/E-12-K22012-0006 azonosítószámú projekt.

CSALÁDI NAP AZ EGYENLÕSÉG JEGYÉBEN
Esélyegyenlõségi Gyermek-, Ifjúsági és Családi Napot
rendezett a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete, a Start Nonprofit Kft. és a HVDSZ 2000
Szakszervezet. Az Esély Centrumban szórakoztató és szabadidõs programok, valamint szabadtûzi fõzõverseny várta
a résztvevõket. Az esemény célja a mássággal élõk integrációjának elõsegítése. A családias hangulatú rendezvényen szaktanácsadással is ellátták a rászorulókat. A családi napon az egészséges emberek is kipróbálhatták a kerekesszéket, így azonosulhatnak azokkal a problémákkal,
amelyekkel a fogyatékkal élõk nap mint nap találkoznak.
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1. Buszacsa, 2. Bujtosi Labdaház, 3. Sportcsarnok,
4. Buszacsa Aréna, 5. Jonatán Aréna, 6. Balczó András
Sportcsarnok, 7. Hegedûs István Aréna, 8. Hegedûs István Sportcsarnok, 9. Városi Sportcsarnok, 10. Bujtosi
Aréna, 11. Balczó András Aréna, 12. Nyírség Aréna,
13. Nyíraréna, 14. Nyírségi Sportcentrum, 15. Hegedûs István Rendezvény- és Sportcentrum, 16. Buús
György Sportcsarnok/Aréna, 17. Bujtosi Rendezvények
Nagyháza (Buréna), 18. Nyír1Aréna, 19. Nyírségi Szabadidõ Sportcentrum, 20. Bujtosi Balczó András Rendezvényközpont, 21. Nyír-Szabadidõ-Centrum, 22.
Nyíregyházi Bujtosi Griff Csarnok, 23. Nyíregyházi Csillag Csarnok, 24. Nyíregyházi Bujtosi Szent Grál Csarnok, 25. Bujtosi Sport Aréna (Busa), 26. Nyíregyházi
Sport Aréna, 27. Bujtosi Balczó Aréna, 28. Bujtosi Aréna, 29. Keleti Sport Aréna, 30. Sportaréna, 31.
Nyírségi Sport Aréna (NYISPA), 32. Nyíregyházi Nagy
Csarnok, 33. Nyíregyházi Sport Csarnok, 34. Aréna, 35.
Remény Csarnok, 36. Móna István Stadion (olimpiai
bajnok öttusázó), 37. Mitró György (olimpiai öttusázó),
38. Kovács József Csarnok (olimpiai ezüstérmes futó),
39. Nyíregyházi Szabadidõ Csarnok, 40. Szivárvány
Nyíregyházi Szabadidõ Csarnok, 41. Szintézis Nyíregyházi Szabadidõ Csarnok, 42. Bakosi Béla Szabadidõközpont, 43. Nyíregyházi Sport Aréna, 44. Nyíri Sport
Aréna, 45. Nyíri Sportok Háza, 46. Nyíregyházi Sportok Háza, 47. Alma Csarnok, 48. Városi Sportaréna, 49.
Városligeti Sportaréna.

KÍVÜL-BELÜL MEGÚJUL
2013-ban került a város tulajdonába a Bujtosi Szabadidõ Csarnok. Azóta több mint 100 millió forintból
sikerült felújítani a küzdõteret. Ebben az évben pedig
kormányzati támogatásból – 2,1 milliárd forintból – az
egész csarnok felújítása megkezdõdik.
A felújítási munkálatok miatt a gyalogosforgalmat
ideiglenesen lezárják az intézmény díszburkolatán keresztül, a Géza utca és Hunyadi utca vonalában. Kerülni a Szegfû és a Bujtos utcán lehet. A parkoló a munkálatok ideje alatt zavartalanul üzemel.

HULLADÉKKOMMANDÓ
Az önkormányzat, a közterület-felügyelet és a
NYÍRVV munkatársaiból álló csoport rendszeresen ellenõrzi a város és környéke közterületeit, felszámolják az illegális hulladéklerakó helyeket.

Jó ütemben zajlik a Viktória Ház építkezése a Nyíregyházi Állatparkban. A fõként Dél-Amerika állat- és
növényvilágát bemutató létesítmény 640 millió forintból valósul meg.
Már állnak a Viktória Ház falai a Nyíregyházi Állatparkban, s hamarosan érkezik a különleges tetõ is, amellyel
befedik majd az épületet. Tavaly decemberben kezdõdött
meg a nagyszabású építkezés a sóstói kertben, és õsszel
már meg is nyitja kapuját a különleges létesítmény a látogatók elõtt. A fõként Dél-Amerika állat- és növényvilágát
bemutató épület 640 millió forintból valósul meg, ehhez
az állatpark 250 millió forintos európai uniós támogatást
nyert, a fennmaradó részt az önkormányzat és az állatpark közösen biztosítja. A Viktória Ház fõként Dél-Amerika állat- és növényvilágát mutatja majd be, de a látogatók láthatnak majd ázsiai, ausztráliai, afrikai állatokat és
növényeket is, amelyek között bemutatnak több, a világon fellelhetõ, ritka, veszélyeztetett állatot is. A most épülõ létesítmény hasonló látványosságot nyújt majd, mint a
Zöld Piramis, így az építkezés során itt is különleges technikai megoldásokat kell alkalmazni. A szakemberek úgy
igyekeznek a teret kialakítani, hogy a látogatók a hüllõket
és az aligátorokat is minél közelebbrõl láthassák.
Az egzotikus állatházat egy madárröpde-rendszer veszi majd körül, ahol ritka, különleges madarakat mutat-

A KÖVETKEZÕ NEVEK ÉRKEZTEK:

Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta:
Nyíregyházán évente 21 ezer tonna hulladék keletkezik,
évente átlagosan 164 tonnát illegálisan tesznek ki a közterületekre. A rendszeres ellenõrzéseknek köszönhetõen
mára csökkent az illegális lerakóhelyeken talált szemét
mennyisége. A hulladékkommandó tagjai tavaly 4 akciót
tartottak, idén a tervek szerint 6 alkalommal szerveznek
közös ellenõrzést. Az alpolgármester hozzátette: a környezettudatosság területén van még teendõ, annak ellenére, hogy Nyíregyháza, eredményeit tekintve, a környezetvédelemben élen jár, ezt bizonyítja többek között a
város által elnyert Arany Hangya Díj, vagy az a tény, hogy
a város iskolásai minden évben eredményesek az italos
kartondobozok gyûjtésében.
Tetten érés esetén a helyszíni bírság 50 ezer forint, ha
pedig utólag derül ki, hogy ki volt a szemetelõ, akkor szabálysértésért 150 ezer forintos bírságot szabnak ki.
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www.otpip.hu kiemelt ingatlan ajánlatai
Nyíregyháza–Jósavárosban 71 m2-es, 3 szobás,
tágas, keleti fekvésû lakás eladó. M25351. Irányár:
6,5 M Ft. Tel.: 70/467-8704

Nyíregyháza, Sóstói úton 59 m2-es, 2 szobás, erkélyes, felújított lakás eladó. M21116. Irányár: 7,5
M Ft. Tel.: 70/467-8374

Nyíregyháza, Fazekas J. téren 66 m2-es, 1+2 szobás lakás eladó. M26630. Irányár: 6,5 M Ft. Tel.:
70/467-8704

Szarvas utcán azonnal költözhetô, 62 m2-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi gázfûtéses téglalakás eladó.
M22995. Irányár: 7,95 M Ft. Tel.: 70/467-7184

Nyíregyháza, Ungvár sétányon 54 m2-es, 1+2 szobás lakás eladó. M8808. Irányár: 5,49 M Ft. Tel.:
70/467-7259

Nyíregyháza, Stadion utcán 44 m2-es, 1+1 szobás,
mûanyag nyílászárós lakás eladó. M27493. Irányár: 5,88 M Ft. Tel.: 70/467-8864

Nyíregyháza, Toldi utcán 52 m2-es, 2 szobás lakás
eladó. M24863. Irányár: 5,3 M Ft. Tel.: 70/467-7259

Nyíregyháza, Ferenc körúton, szigetelt társasházban 55 m2-es lakás eladó. M28976. Irányár: 7,6 M
Ft. Tel.: 70/467-7126

Nyíregyháza–Örökösföldön felújított, 66 m2-es,
egyedi mért távfûtéses lakás eladó. M24829. Irányár: 6,65 M Ft. Tel.: 70/467-7184
Nyíregyháza belváros közeli, második emeleti, 65
m 2-es, erkélyes, jó elrendezésû lakás eladó.
M28394. Irányár: 7,6 M Ft. Tel.: 70/467-9014
Belvárosban egy 76 m2-es, 3 szobás, 3 erkélyes,
világos panorámás lakás eladó. M24603. Irányár:
9,49 M Ft. Tel.: 70/467-7129
Nyíregyháza, Vasvári Pál utcán 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. M21349. Irányár: 7,25 M Ft. Tel.:
70/467-8374
Damjanich utcán 41 m2-es, 1+1 szobás, jó állapotú lakás eladó. M22348. Irányár: 5,32 M Ft. Tel.:
70/467-7129
Nyíregyháza, Május 1 téren 62 m2-es, elsô emeleti lakás eladó egy négyszintes társasházban.
M23701. Irányár: 7,15 M Ft. Tel.: 70/467-7079
Nyíregyháza–Jósavárosban kitûnô állapotú, 1+2
szobás, felújított, mûanyag nyílászárós lakás eladó.
M17517. Irányár: 7,6 M Ft. Tel.: 70/467-7184

Nyíregyházán, a Kossuth utcán igényes, 55 m2es, erkélyes, redônyös lakás eladó. M17547. Irányár: 7,6 M Ft. Tel.: 70/467-8864
Nyíregyháza, Petôfi utcán egy 42 m2-es, 1+1 szobás, téglaépítésû lakás eladó. M8474. Irányár: 5,99
M Ft. Tel.: 70/467-7129
Belvárosi, 75 m2-es, 3 szobás, tégla, távfûtéses, 2.
emeleti lakás eladó. M22083. Irányár: 10,9 M Ft.
Tel.: 70/467-7184
Nyíregyháza–Ságvári kertvárosban, 1100 m 2es telken eladó egy 96 m 2-es, kandallós családi
ház. M21764. Irányár: 12,76 M Ft. Tel.: 70/4677259
Nyíregyháza, Közép utcán, 925 m2-es telken 170
m2-es igényes családi ház eladó. M17376. Irányár:
39,9 M Ft. Tel.: 70/467-8374
Nyíregyháza, Tagló utcán, 550 m2-es parkosított
telken 109 m2-es, fiatalos, gyönyörû ikerház eladó.
M12349. Irányár: 28,5 M Ft. Tel.: 70/467-7129

Érkerti, 59 m2-es, felújított, 2+1 szobás, gázfûtésû, elsô emeleti lakás eladó. M26457. Irányár: 6,8
M Ft. Tel.: 70/467-7294

Nyíregyháza, Muskotály utcán, 795 m2-es gyönyörûen parkosított telken 175 m2-es családi ház
eladó. M14840. Irányár: 20,79 M Ft. Tel.: 70/4677184

Nyíregyháza–Malomkertben 73 m2-es, 3 szobás
lakás szigetelt társasházban eladó. M28748. Irányár: 8,999 M Ft. Tel.: 70/467-8374

Nyíregyháza, Fenyô utcán, 1568 m2-es telken 125
m2-es, 4 szobás családi ház eladó. M18449. Irányár: 12,915 M Ft. Tel.: 70/467-7129

OTP Ingatlanpont – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 4. Tel.: 06-70/439-8127 E-mail: nyiregyhaza@otpip.hu

BOR- ÉS PÁLINKA-ÉLMÉNYKERT LÉTESÜLT
TISZADOBON
A „GÁZI” Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., mely alapvetõen a különféle borturisztikai és borgasztronómiai rendezvények
szervezésével, lebonyolításával vált ismertté Nyíregyházán, az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával Tiszadobon, Tiszadobi Bor- és Pálinka-élménykert néven egy olyan különleges, versenyképes turisztikai szolgáltatást
hozott létre, mely a bor- és pálinkagasztronómia, valamint aktívturisztikai szolgáltatások egyedi ötvözeteként, a kistérség, a
település egyedi adottságait és hagyományait figyelembe véve, ezeket a mai trendekhez igazítva teszi komplexebbé a
desztináció turisztikai szolgáltatásait. A fejlesztéssel az igényes vidéki kikapcsolódást,
a gasztronómiát, a bor- és pálinkakultúrát
az aktív szabadidõs tevékenységgel ötvözõ, újszerû és unikális élményekre vágyó
turistákat kívánja megcélozni a vállalkozás.
A projekt keretében kialakítottak egy új
építésû borkultúra-bemutató épületet, egy
meglévõ épület felújításával egy pálinkakultúra-bemutató épületet, továbbá telepítettek egy hagyományos fajtabemutató szõlõ- és gyümölcskertet. Ezek mellett egy
többfunkciós gyermekjátszóteret is kialakítottak, valamint kölcsönözhetõ kerékpárok
és vízi sporteszközök (kenuk és tutaj) is
szolgálják a látogatók kellemes, aktív idõtöltését, pihenését. Az így kialakított létesítmény az aktív és passzív kikapcsolódás

különbözõ elemeit kínálja a vendégek számára, életkortól függetlenül, akár rövidebb,
akár hosszabb idõtartamú programokat
keressenek is. A Tiszadobi Bor- és Pálinkaélménykert a tervek szerint 2014 õszén
nyitja meg kapuit a látogatók elõtt, ahol
folyamatosan a cég által szervezett rendezvényeken már megszokott minõségi gasztronómiai élmények részesei lehetnek a
vendégek.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Változik a zsákos szelektív
hulladékgyûjtés rendje
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja a kertes házas
övezetekben élôket, hogy 2014. július 1-jétôl változik a szelektívhulladék-gyûjtô zsákok elszállításának rendje. Az eddigiektôl
eltérôen nem osztjuk ki elôre a hulladékgyûjtô zsákokat, hanem a
szállításra kihelyezett zsákok darabszámával megegyezô
cserezsákot biztosít minden egyes szállítás alkalmával a kft.
További információ:
Tel./fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
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ÚJ TETÕ A JÓSAVÁROSI PIACON
A Korányi Frigyes utcai piac álmennyezetét az
idõjárás tönkretette, és balesetveszélyessé vált. A
NYÍRVV Nonprofit Kft. ezért helyreállítja a tetõt és
felújítja a csapadékvíz-elvezetést. A munkálatok során a piac világítása is megújul, 10 lámpatestet cserélnek energiatakarékos fényforrásokra. A rekonstrukció csaknem 1,5 millió forint önkormányzati forrásból valósul meg. A munkálatok ideje alatt az árusítás a piac biztonságos részén zavartalanul folytatódik.

A HÉT TÉMÁJA

NYÍREGYHÁZI DELEGÁCIÓ ISERLOHNBAN

AKTUÁLIS

VIRÁGPIRAMIS

Dr. Kovács Ferenc polgármester vezetésével, delegáció látogatott Iserlohnba, Nyíregyháza német testvérvárosába. A látogatás apropója a 25. éves jubileumi testvérvárosi évforduló volt.
Iserlohn város ugyanakkor összevonta a megemlékezést még két testvérvárosi jubileummal. 60 éves a holland
Almelo várossal a kapcsolatuk, és 10 éve, hogy együttmûködnek a lengyel Chorzów várossal. Ezt a három évfordulót most együtt ünnepelték egy programsorozat keretében.
A „Figyelj a poharadra! A K.O. cseppek veszélyesek!”
címen meghirdetett plakátakció kiállításának megnyitójával kezdõdött a rendezvény, melyen a német és a lengyel
diákok munkái mellett nyíregyházi pályamunkákat is bemutattak. A kiállításon részt vett a nyíregyházi gyõztes:
Szremanyák László, a mûvészeti középiskola diákja, és
felkészítõ tanára is.
Az I. világháború kitörésének évfordulója kapcsán színvonalas prezentációkkal emlékeztek meg az iserlohni és
a nyíregyházi iskolák képviselõi, és emellett megnyílt a
Jósa András Múzeum vándorkiállítása, „Huszárok Nyíregyházán” címmel, melyet történelmi elõadással láthattak az érdeklõdõk.
De nemcsak a kulturális, hanem sportprogramok is színesítették az itt töltött idõt. A német, a lengyel és a magyar fiatalok Atlétikai Ifjúsági Testvérvárosi Találkozón
mérettették meg magukat, melyen a Nyírsuli Atlétikai Szakosztályának versenyzõi kiemelkedõ sikerrel szerepeltek.
A vendéglátók látogatást szerveztek az iserlohni székhellyel rendelkezõ Maag céghez, mely többek között a
nyíregyházi LEGO gyár csomagolófóliájának a beszállítója.

Egy újabb virágzó színfolttal gazdagodott Nyíregyháza
belvárosa
A vendéglátó és a testvérvárosok polgármesterei
Emellett természetesen szakmai egyeztetést is tartottak
a nyíregyházi és az iserlohni turisztikai szakemberek között.
Ünnepi est keretében dr. Ahrens, Iserlohn város polgármestere díszoklevelet adott át a testvérvárosok vezetõinek, így dr. Kovács Ferenc polgármesternek is, valamint
megköszönte a testvérvárosi bizottságok elnökeinek az
odaadó munkáját, kiemelten a nyíregyházi és az iserlohni
bizottság vezetõinek: dr. Barabás László és Marlis Gorki
elnököknek, akik egyúttal a visszavonulásukat is bejelentették.
A jubileumi ünnepség és a hozzá kapcsolódó események egyrészt visszatekintettek az elõzõ évek közös történéseire, valamint az országaink történelmi összefonódására, másrészt rámutattak a baráti kapcsolatok, a testvérvárosi együttmûködés folytatásának fontosságára.

PÁRTHÍREK

MSZP: CSÖKKENÕ KERESETEK
2014 elsõ negyedévében a nettó bér alapján a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei keresetek nem érték el a 110 ezer
forintot – jelentette ki sajtótájékoztatóján Veres János, az
MSZP megyei elnöke. A politikus hozzáfûzte, hogy a keresetek átlaga csökkenést mutat az elõzõ év elsõ negyedévéhez képest is. Veres János sajnálatosnak tartja, hogy
ezzel az eredménnyel a budapesti átlagjövedelem 60 százaléka alá csökkent a megyében élõk juttatása.
A politikus nehezményezte a megyei meggytermelés
helyzetét is, felszólítva az országgyûlés képviselõit, hogy
vegyék komolyan ezt a problémát a termelõk érdekében.
Az MSZP szerint a megyei termelõket az hozná biztonságos helyzetbe, ha önköltség feletti árat kapnának a megtermelt gyümölcsért, s mindez a feldolgozókat sem lehetetlenítené el.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. július 11.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

HA ÉN GAZDAG LENNÉK... ÉNEKLI GAZDAG (TIBOR)
kell tanulni, nehogy sokszor kelljen ismételni a felvételt.
Semmit nem hagyhatunk ki, mert nem tudhatjuk, a késõbbi epizódokban mi lesz fontos az elhangzottakból. Szeretem a kamera elõtti színészi munkát.

A Hegedûs a háztetõn címû világhírû musicallel lép
fel a Szabadtéri Színpadon a veszprémi Pannon Várszínház június 28-án este fél 9-tõl. Tevje szerepében a
Jóban Rosszban tévésorozatból jól ismert, nyíregyházi
születésû Gazdag Tibort láthatja a nagyérdemû.

EGYSZER JÁTSZOTT SZÜLÕVÁROSÁBAN

Szerzõ: Sz. Kántor Éva
– Nyíregyházához kötõdött az egész gyermekkorom –
mesélte kérdésünkre válaszolva. – A déli ipartelepen, a
papírgyár környékén éltünk kertes házban. Édesanyám
bérszámfejtõ volt a papírgyárban, az édesapám pedig az
Agrokerben dolgozott. Egy öcsém és egy bátyám van, de
õk sem itt élnek már. Egy-két rokon lakik még a városban,
akik érdeklõdtek tõlem az elõadás iránt, így valószínûleg
eljönnek a fellépésünkre. Az egykori 4-es számú, ma Kodály Zoltán Általános Iskolába jártam. Nem sokkal korábban került az intézmény tanári karába Szabó Dénes, a
legendás karnagy, aki az énektanárom volt, az õ kórusában énekeltem. Fúvós hangszereken játszottam, kicsit
dobon is, de igazában a gitározás vonzott, ám a túljelentkezés miatt csak autodidakta módon sajátíthattam el. Verset soha nem mondtam, de ahol két cintányért összecsaptak, ott voltam.
Csak késõbb gondolkozott el azon, hogy olyan pályát
kellene választania, ahol kombinálhatná a mozgást, a zenélést, a kreativitást, így jutott el a színjátszásig. Amikor
végzõs lett az általános iskolában, abban az idõszakban
indult el Szentesen a mûvészeti középiskolai képzés, ahová
felvették. Diákszínjátszó lett, az elsõ zenekarukat ott alapították meg... Kiváló mûvészeti képzést kaptak az intézményben, ahol olyan kiválóságok végeztek, mint például
Gáspár Sándor és Tibor, Alföldi Róbert, Zséda, Badár Sándor... Nem vették fel elsõre a színmûvészetire, de javasolták, jelentkezzen a Nemzeti Színház stúdiójába. Az ott
szerzett ismeretek, tapasztalatok jelentõs segítséget nyújtottak ahhoz, hogy végül harmadik nekifutásra bekerült a
fõiskola prózai szakára.

A JÓBAN ROSSZBAN PONGRÁCZ DOKIJA
– A székesfehérvári színház tagjaként olvastam a felhívást: szereplõket keresnek a Jóban Rosszban televíziós
sorozatba, ahová 2005-ben kerültem be. Azóta láthatnak
a szappanopera kedvelõi dr. Pongrácz Péter szerepében.
Sohasem „írtak ki”, amit annak tudok be, hogy jólszituált,
kellemes a figura, akire szükség van az ilyen produkciókban. Orvos, aki valahogyan minden történet végén ott szerepel. Jól tudok együtt dolgozni a stábbal, nem vagyok
nehéz természetû ember, ami szintén fontos szempont.
Korábban több színházban léptem fel Miskolctól Székesfehérvárig, Veszprémtõl Szolnokig, így gyakran költöztem
egyik helyrõl a másikra. A sorozatba való bekerülésem
óta már csak azokban a darabokban játszom, amelyeket
igazán szeretek, évente maximum két produkcióban. Hetente két-három alkalommal veszik fel azokat a tévés jeleneteket, amelyekben szerepelek, s a forgatás akár este
nyolcig is eltarthat. A szövegeket nagyon pontosan meg

A Pannon Várszínház társulatának vendégeként szokott
fellépni remek, az egyéniségéhez illõ szerepekben. A
Hegedûs a háztetõn-t idén februárban mutatták be, s több
mint hússzor játszották már nagy sikerrel. Hatalmas elõdök keltették életre a zsidó tejesembert, Tevjét, például
Topol, aki a világhírû filmben nyújtott alakításáért Golden
Globe-díjat, Oscar-jelölést kapott, de ki ne ismerné Bessenyei Ferenc vagy Gregor József felejthetetlen játékát. Õt
azonban nem nyomasztják a nagy elõdök, hiszen a saját
arculatára kell megteremtenie az anatevkai gazdagságra
vágyó embert, a hagyományokat sokra tartó, de lányai
boldogságát azoknál is többre becsülõ családfõt. Közben
a Ha én gazdag lennék mellett olyan slágerré vált dalt
énekel, mint például a „Ha fáj, ha bánt az élet, Csak igyál,
és elszáll a gond”, hogy aznap estére sok nézõ is elfelejthesse a sajátját. Az elõadás fényét emeli, hogy a világhírû
Budapest Klezmer Band szolgáltatja a zenét, Krámer
György pedig színészként és koreográfusként is részt vesz
a produkció megszületésében. Õ volt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban többek között az Anconai szerelmesek, A padlás vagy A dzsungel könyve mozgásvilágának a megteremtõje is. Gazdag Tibor eddig egyetlen
alkalommal lépett fel a Móricz Zsigmond Színházban:
Tasnádi István Kupidó címû – egy swinger klubban játszódó – kiváló szatírjátékában, többek között Csákányi Eszter és Mucsi Zoltán partnereként. Remélhetõleg hamarosan teljesül az a vágya is, hogy a nyíregyházi társulat egyik
elõadásában részt vegyen.

A KÖLCSEYS ZITA JANZA KATÁVAL LEKETTÕZVE ÉNEKEL
lekettõzve Belle Watling szerepét kapta meg. Õ egy nagyvilági, jómódú kurtizán, aki halálosan szerelmes Rhett
Butlerbe. A férfi szerint az a különbség közte és Scarlett
között, hogy O’Harával szemben neki van szíve, ám szerelme mégis viszonzatlan marad. Zitának alakításával sikerült bizonyítania tehetségét, így még az elõzõ év nyarán megkapta a Rómeó és Júliában Capuletné szerepét,
ugyancsak Janza Katával váltott szereposztásban. Egy olyan
asszonyt jelenít meg, aki szereti a férfiakat, s akit a bálok,
a csillogás jobban érdekel, mint a lánya sorsa.

Tizenkét éve annak, hogy Prescsák Zita a Kölcsey
gimnáziumban abszolválta középiskolai tanulmányait, s ma már egyre több darabban tûnik fel az Operettszínház színpadán. Az utóbbi idõben az egyik legjobb
hangú magyar énekesnõvel, Janza Katával lekettõzve
játszik a Rómeó és Júliában, valamint az Elfújta a szélben.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Hogyan került Nyíregyházáról a fõvárosi teátrum színpadára? – errõl kérdeztük.
– Már középiskolás éveim alatt tudtam: az én utam a
színpad világa felé visz majd. A Hang-Szín Tanodában
énekelni tanultam, s dr. Bánhidiné Maróti Magdi néni erõteljesen terelgetett a fõváros felé. Megfogadva a tanácsát,
Toldy Máriának lettem öt éven át a tanítványa. Az éneklés
mellett színészmesterséget is tanultam olyan kiváló szakemberektõl, mint Szabó P. Szilveszter, Földes Tamás,
Jantyik Csaba... Bár olykor operetteket vagy funkyt is énekeltem, de a musical lett az én fõ vonalam, ami kitéphetetlenül itt lakik a szívemben.
Az Operett színpadáig s a jelentõs szerepekig az út nem
volt azért rózsákkal behintve. Miközben a Pesti Broadway
Musical Stúdióját végezte, a biztonság kedvéért az Apor
Vilmos Tanítóképzõ Fõiskolán óvodapedagógusi diplomát
szerzett. Nagyon szereti a gyerekeket. A mai napig benne
van B-verzióként, hogy a kétféle végzettséget kombinálva
felnõtt társulatot alapítson, amelyik gyerekmûsorokkal szórakoztatná a kicsiket; a vágyaiban azonban mindig elsõsorban az szerepelt, hogy színpadon énekelhessen.

KÖRBEJÁRTA EURÓPÁT
– Valamilyen munkám mindig volt, de nehezen jöttek a
komolyabb felkérések. Már a stúdiós évek alatt statisztáltam az Operettben, ahol az elsõ komolyabb szerepet az
Abigélben kaptam, amiben Bánki Annát játszottam. Ám a
statisztaszerepeknél többre vágytam. Egy ideig hajón énekeltem; körbejártam Európát, ami csodálatos élmény volt,
de erõs honvágyam volt már csak azért is, mert itthon várt
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BARÁTOK KÖZT IS VOLT

a párom, akivel közel hét éve együtt élünk. Õ az Operettszínház színésze, Földes Tamás.
Magam is tapasztaltam, hogy az Abigélben Zita milyen
ügyesen, emlékezetesen keltette életre Vitay Georgina
egyik osztálytársát. Az áttörést a pályáján az elõzõ év februárja jelentette, amikor Somogyi Szilárd rendezõ, egyik
stúdióbeli tanára meghívta egy meghallgatásra, amelyen
Margaret Mitchell Elfújta a szél címû regényének musical
adaptációjához keresett szereplõt. Szerinte jó Scarlett
O’Hara lenne belõle az életének alakulása, küzdeni tudása, kemény akarata alapján, végül azonban Janza Katával

– Legalább ötször elõfordult már, hogy a nézõk azt hitték, én vagyok Janza Kata, mert hasonlít a hangszínünk, s
kisminkelve, parókában az arcunk is. Ezt nagyon megtisztelõnek tartom. Kata egy tündér! Nagyon jószívû, sokat segít nekem. Azt hiszem, jobb kolléganõt nem is kaphattam volna.
Jó néhány éve Zita feltûnt néhány epizód erejéig a Barátok közt címû sorozatban is, amiben egy rámenõs ingatlanügynököt, Csillag Erikát alakította. Az Ossian zenekar
videoklipjén túl néhány reklámfilmben is szerepelt, ami
hatalmas élmény volt számára. Minden érdekli, ami zenével s a színjátszással kapcsolatos. Estérõl estére közel
ezer ember elõtt énekelni idõnként feszültséggel jár, ezért
jól jön számára a feszültségoldás szabadidejében. Erre
kiválóan alkalmasnak tartja a bokszolást. Angolul most is
elég jól beszél, de németül is szeretne jobban megtanulni. Póka Éva színésznõ szabadúszó kollégáiból verbuvált
egy társulatot Szekér Színház néven, velük is szívesen lép
fel. Ez egy utazó teátrum, akikkel egy nagyon jópofa vásári komédiát állítottak színre Móricz Zsigmond Szerelem
címû mûvébõl, melynek bemutatója e hónap végén lesz,
s nyáron a Vajdaságban is láthatják az érdeklõdõk.
– Nagyon szeretnék az Operettszínház társulatának tagja
lenni, de a következõ évad terveirõl még nem tudok –
mondta el. – Egyre többen vagyunk az Operettben
szabolcsiak, s ez nagyon jó érzés: Dolhai Attila, Mészáros
Árpád Zsolt, Szabó P. Szilveszter, Szerényi László, Gubik
Petra, Karányi Péter, Kádár Szabolcs... Jó tudni, hogy innen is sikerülhet!

ÉLETMÓD

FÉRFIAKNÁL A „V” A NYERÕ
A férfiak testalkatának elemzésével nem
sok szakirodalom foglalkozik, mintha ’másik felünk’ megjelenése elhanyagolható
szempont lenne. Pedig az esztétikus külsõ
éppoly vonzó a hölgyek, mint az urak szemében. Hol van már az „Elég, ha csak egy
fokkal szebb az ördögnél...” nagyanyáink
elhíresült kijelentése, mely szerint a férfi
külleme lényegtelen, a belbecs, ami fontos. Nem kívánom eme mondás valós tartalmát csorbítani, mégis meggyõzõdésem,
hogy napjaink szépségközpontú szemléletmódja és egyre igényesebb hölgytársadalma a férfiakat is a divatkövetésre, de legalábbis az elõnyös megjelenésre ösztönzi.
Ma már a testedzés sok férfi napi rutinjának része, az arcszõrzet ápolása – még az
egyre inkább a reneszánszát élõ bajusz-,
szakállviselésnél is – gondos és alapos, a
ruházat pedig nemcsak alkalomhoz illõ, de
igazodik viselõje testalkatához. A tudatos
megjelenés és öltözködés kora, kedves Olvasók, a férfiaknál is elkezdõdött.

SZÉLES VÁLL, KARCSÚ CSÍPÕ –
A GYÕZTES V-FORMA
Mintha a V kezdõbetû a gyõztes latin
victor kifejezésre utalva igazolná, hogy
miért is ez az alkat a férfi testtípusok gyõzõje. Ez a forma ugyanis a leginkább szemet gyönyörködtetõ. A V-testalkatú férfi legszélesebb pontja a vállai, amely erõteljes
és izmos, mellkasa széles, csípõje csapott,
kicsi, de izmos tompora, lapos hasa és
hosszú, izmos lábai vannak. Kedves Urak,
lehet meglepõ, de igen sokan születnek
eme testalkattal, ugyanakkor a tudatos
mozgás hiánya, amelynek eredményeként
nem erõsödik meg a váll- és a mellizom,
valamint a túlzásba vitt felsõtesthangsúlyos edzés eltorzíthatja az alkat született
ideális paramétereit. Az olyan férfiak
ugyanis, akik eredendõen V-testalkattal
születtek és nem viszik túlzásba a testépítést, derékrészük, még ha nem is túl karcsú, de arányosan a test középpontjában
van (a derék pontosan az alsó- és felsõtest
közepén helyezkedik el), csak a hízásra
ügyeljenek, különösebb korrekcióra nincs
szükségük.

„AMIT NEM ADOTT MEG AZ
ISTEN, MEGADJA A SZABÓ!”
(WINSTON CHURCHILL)

A neves politikus kevésbé ismert mondata találóan fogalmaz az öltözet szerepére vonatkozóan. Nem lehet elégszer hangsúlyozni ugyanis, hogy a ruházattal még a
legkevésbé vonzó testalkat is elõnyösen formálható. A V-forma esetében szerencsére
nem kell komoly korrekciót végeznünk,
elég odafigyelni az alkat eredendõ adottságaira. A forma széles vállai nem igényelnek további hangsúlyozást, így a testre fe-

szülõ atléták, pólók, ingek, pulóverek,
nagyléptékû minták, vízszintes csíkozás kerülendõk. Aki magas, hosszú nyakú, bátran viselhet garbót, de nem árt tudni, hogy
a felsõrészek zártsága ráerõsít a felsõtestre. Ugyanez a helyzet a sállal is, így aki
rövidebb nyakkal bír, kerülje annak viselését. Számára a nyitott, sima záródású felsõrészek jöhetnek szóba. Az sem baj, ha a
zakó, kabát, blézer hajtóka nélküli. A szûk
nadrág szintén torzítja a testarányokat, a rövidnadrág pedig optikailag vágja elõnytelen
ponton ketté a testet. Az öltöny viselésénél
ez a testalkat az, aki kerülje a széles vállpárnákat és a hangsúlyos karcsúsítást derékrészen, sõt, a hegyes orrú cipõt is. Nadrágja
legyen derékrakott, fenekén szûk, inge kövesse teste vonalát, de ne tapadjon rá, s gyûrje
a nadrágba. A V-alkat mindig viseljen övet,
megteremtve ezzel a test középpontját. A
minták vonatkozásában a szolid, függõleges
csíkozás a legelõnyösebb a felsõtesten, alul
élénkebb minta is szóba jöhet, sõt, a V az, aki
a színek erejét is elõnyére használhatja. Alul
jöhet a világos, élénk (fehér, piros, sárga stb.),
felül pedig a sötét, visszafogott, szolid (fekete,
szürke, bézs stb.) színtársítás, ezzel is elõsegítve az optikai egyensúly megteremtését a
két testrész között. Következõ írásunkban
a körte testalkatú hölgyek elemzését olvashatják.
Piszár Tünde
stíluskommunikátor, tundestyle@me.com

STÍLUS

SEGÍTSÉÉÉÉG!
RÁM ZUHANT A PÁNIK!
Akire tört már rá valódi pánikroham,
az tudja, mennyi kiszolgáltatottságot és
tehetetlenséget él át az, akivel ez megtörténik. De nemcsak õk érzik annak a
terhét és bizonytalanságát, amikor a szorongás, a félelem, a feszültség elborítja
az embert, hiszen több oka is lehet annak, hogy valaki „pánikol”.
Nem szeretünk félni. Sokan úgy gondolják, a félelem elveszi a kontrollt az
élethelyzetek felett, és onnantól csak sodródik az eseményekben, akivel ez megtörténik – ez gyakran valóban így is van.
Pedig sokat köszönhetünk a félelmeinknek, feszültségeinknek, ha megtanuljuk hasznosítani a bennük lévõ energiákat, mert:
– jelzik, hogy valami sok számunkra,
– segítenek felismerni a test mûködésében a határokat,
– ösztönöznek arra, hogy megoldjunk
egy problémát.
Ha nem lennének félelmeink, feszültségeink, összeroppannánk a túlterhelõdés miatt, nem ismernénk fel a lényeges külsõ és belsõ akadályokat, és hajtóerõ híján a megoldások felé sem indulnánk el.
Régen nem létezett a diagnosztikai
rendszerben a pánik szindróma – amióta hivatalosan is elfogadott, azóta a ló
másik oldalán landolnak sokan: rögtön
pánikká minõsítenek mindent, ami feszültség, szorongás, félelem, és az ezekkel járó természetes testi történés. Mert
ijesztõ megélni. Mert jobb lenne azt tudni, hogy ezek az érzések kívülrõl jön-

nek, így kívülrõl meg is oldhatóak – minden önismereti munka és saját aktivitás
nélkül.
Elõre visz, ha felismerhetõ, mi van a
szorongás, félelem, feszültség mögött:
– karakterjegy, érzékenység, mert így
van a személyisége „gyárilag összerakva”,
– olyan események, amire természetes reakció, még ha nehéz is viselni a
súlyát,
– vagy épp az élethelyzetekben szükséges képességek, technikák hiányosságai.
Vannak, akik a számukra negatív helyzetekben leblokkolnak. Mások a fejlõdés,
a megoldások érdekében – akár egyedül, akár segítséggel – szembenéznek a
félelmeikkel, mert tudják: „A bátorság
nem a félelem hiánya, hanem annak a
tudata, hogy van, ami a félelemnél is fontosabb.”
Husztiné Hajdú Erika pszichológus,
magatartásterapeuta, hipnoterapeuta
Elérhetõségek:
www.energonplusz.shp.hu

NYÁRI BÕRVÉDELEM
Évrõl évre egyre többen szenvednek a bõr
rosszindulatú elváltozásaiban. A szakemberek úgy vélik, ennek oka a nap sugárzási energiájának növekedése és a nem megfelelõ bõrvédelem. A nyári nap, számtalan jótékony hatása mellett akár kártékony is lehet, ha nem
figyelünk oda a napozás szabályainak betartására.
Szerzõ: Mikita Eszter
A napon történõ nem megfelelõ viselkedést tartják a szakemberek a különbözõ bõrbetegségek kiváltó okának. Az utóbbi évtizedekben a barna bõrt azonosították a szépséggel és az egészséggel, pedig a bõr színének
megváltozása nem más, mint a szervezet védelmi reakciója a nap káros sugarai ellen.

FONTOS A MEGELÕZÉS!
Dr. Szõke Katalin, bõrgyógyász fõorvos
arra hívta fel a figyelmet, hogy a barnaság nem
egészséges. Kifejtette, a bõr azért barnul, mert
védekezik az UV-fénytõl és óvja az alsóbb
struktúrákat. Lehet, hogy az embereknek még
mindig tetszik a barnaság és fittnek, szépnek
találják, de igazából nem az. A fõorvos hozzátette, mindezek mellett komoly veszélyeket is rejt, hiszen az életünk során összegyûjtött UV-hatás összeadódik. „Úgy is szokták
mondani, hogy a bõr nem felejt” – fogalma-

zott a bõrgyógyász. Elmagyarázta, az a hatás, amit a szaporodó sejtek a sejtmagokban
kifejtenek, az UV-fény széttöredezi a dns-t.
Ezt bár a szervezet igyekszik kijavítani, de ha
túl sok a hatás, akkor a kapacitás csökken, és
rosszindulatú folyamatok indulhatnak el.
Ezek lehetnek olyan bõrdaganatok, amelyeket, ha idõben észrevesznek, mûtéttel el
lehet távolítani. De kialakulhatnak festékes
anyajegybõl kiinduló rosszindulatú elváltozások is. Az egyik ilyen a melanóma, amely
erõteljesen terjed, rosszindulatú sejtjei betörnek a véráramba és hamar áttéteket képeznek a szervezetben. Az idõben észrevett és
megfelelõen kezelt melanóma azonban gyógyítható. A szakember azt javasolja, kerüljük
a 11 és 15 óra közötti erõs napsütést, fordítsunk figyelmet a bõr elfedésére, és használjunk a mindennapokban is magas faktorszámú fényvédõket. Az éghajlati tényezõk miatt
szerencsésebb ezt az idõpontot 10 és 16 óra
közé tenni, hiszen egyre erõsebb a napsütés.
A bõr védelme különösen fontos. A szakember azt javasolta, érdemes fényvédõ készítményekkel védeni a bõrt, ha pedig ez valamiért nem lehetséges, ruhával kell elfedni
a felületet. Külön kiemelte a kopasz fejet is,
hiszen a haj hiánya miatt fokozott veszélynek van kitéve a fej bõre. Akinek nincs haja,
tegyen kalapot, vagy fényvédõkrémet a fej
bõrére is.
(Folytatás a következõ számunkban.)

2014. JÚNIUS 27.

11

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÓ
A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy július elsõ hetében kivitelezési munkálatokat folytat a
következõ utcákban, városrészekben Nyíregyháza távfûtési
rendszerének gerincvezeték- és hálózati felújítása során:
– az Árpád utcában (helyreállítási munkálat),
– a Hõsök terén (hibaelhárítási munkálat),
– a Búza téri piac és az ABC hõközponti és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. székház bekötõvezetékénél (helyreállítási munkálat),
– a Síp utcában, a Kelet áruház elõtti és melletti területen (távhõs gerincvezeték felújításának
munkálata a KEOP 5.4.0 pályázat II. ütemének keretében).
A melegvíz-szolgáltatás szüneteltetésének ütemezésérõl elõre tájékoztatjuk fogyasztóinkat.

A felújítás a távhõszolgáltatás fogyasztóinak érdekében történik, megértésüket,
türelmüket kérjük és elõre is köszönjük!

FOLYTATJUK A MELEGVÍZ-MÉRÕK CSERÉJÉT
2014. május hónaptól folytatjuk a tavalyi évben megkezdett, lakásokba beépített ISTA és
MOM típusú használati melegvíz-mérõk cseréjét.
2014. június 30. és július 5. között a következõ távhõvel ellátott és
elõre levélben kiértesített lakásokba érkeznek munkatársaink:
z Ferenc körút,
z Egyház utca.
Kérjük, hogy a megjelölt idõpontban tegyék lehetõvé a lakásba való bejutást a mérõcsere
lebonyolítása érdekében.

A mérõk a Nyírtávhõ Kft. tulajdonát képezik, így cseréjük térítésmentes.
A régi, elavult mérõk helyett új, rádiómodullal rendelkezõ mérõket építünk be. A mérõk
adatai a helyszínen közvetlen a mérõrõl, illetve épületen kívülrõl egy rádióvevõvel rendelkezõ adatgyûjtõ segítségével olvashatók ki.
A mérõcserét végzõ munkatársaink minden esetben megbízólevéllel,
kitûzõvel rendelkeznek.

Köszönjük fogyasztóink eddigi együttmûködését és megértését!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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ORVOSRA A NAP MINDEN PERCÉBEN SZÁMÍTHATNAK
A tavalyi évben egyébként 1,5 millió forint értékben
történtek fejlesztések az ügyeleten. A betegek magasabb
színvonalú ellátása érdekében többek között EKG, CRP és
pulzométereket szereztek be. Továbbá olyan eszközöket,
amelyek a dolgozók munkakörülményeit javítják.

2013 tavaszától veheti igénybe Nyíregyháza lakossága a 24 órás orvosi ügyelet szolgáltatásait. Azóta
egész nap fordulhatnak a betegek az ügyeletes orvoshoz abban az esetben, ha a háziorvos leterheltsége
miatt nem tudja ellátni õket, de esetük még nem tartozik az Országos Mentõszolgálat kompetenciájába. Az
idei év pedig egy további változást eredményezett az
egészségügyi alapellátás területén. 2014. március 1jétõl kibõvült a 24 órás orvosi ügyelet szolgáltatását
igénybe vevõk köre. A részletekrõl Csikós Péter, az
egészségügyi alapellátás igazgatója adott tájékoztatást.

OKTATNAK IS
Az orvosi ügyeleten lehetõséget teremtenek szerdánként 14 és 16 óra között arra, hogy az érdeklõdõk elsõsegélynyújtásban és újraélesztésben is részt vegyenek.

104 VAGY 112?

Szerzõ: Bruszel Dóra
A betegek négyféle alapellátásban részesülhetnek Nyíregyházán. Elmehetnek a háziorvosi rendelõbe vagy kérhetik a háziorvosukat, hogy az menjen ki házhoz. Kihívhatják a mentõt, vagy bemehetnek az orvosi ügyeletre, de
Nyíregyházán már arra is van lehetõség, hogy az ügyeletes orvos a beteg otthonában végezze el az ellátást. A negyedik alapellátási forma pedig a sürgõsségi ellátás, ezt
akkor vehetik igénybe a betegek, amikor hirtelen jelentkezõ állapotromlást észlelnek magukon.

JÖVÕBE TEKINTÕ ALAPELLÁTÁSI FORMA
– Ennyire kiterjesztett, szervezett 24 órás orvosi ügyelet,
mint amilyen Nyíregyházán is mûködik, kevés van az országban – kezdte az elmúlt egy év értékelését Csikós Péter,
az egészségügyi alapellátás igazgatója, aki hozzátette, hogy
ehhez a nagyszabású bõvítéshez szükség volt az önkormányzat segítségére és a háziorvosok támogatására is.
– A 2013. március elsejétõl beindított 24 órás orvosi ügyelet szakmailag jól megalapozott volt, egy orvossal és két
szakdolgozóval mûködött. A hibátlan mûködésnek lett a
hozama, hogy idéntõl már két orvos látja el az ügyelet szolgáltatásait, amelybõl egy orvos ki is megy házhoz a betegekhez. Természetesen hétvégén is ez a feltételrendszer
mûködik – hangsúlyozta. – A 2013-as évben az önkormány-

zat hárommillió forintot biztosított a nappali orvosi ügyeletnek. Az ügyeletre be lehet menni személyesen a Szent
István utca 70. szám alá, de ki is hívható az ügyeletes orvos
a 42/402-377-es számon – mondta el.

NYÁRON SOK A KÜLFÖLDI TURISTA
Turisztikai szempontból is nagy jelentõsége van a 24
órás orvosi ügyeletnek, ugyanis a külföldi turisták ellátását is biztosítja. Csikós Péter hangsúlyozta, hogy nyáron kiemelkedõen magas az orvosi ügyeleten megforduló külföldiek száma. Láttak már el román, ukrán, cseh,
lengyel, szlovák és többek között kínai turistát is.
Kifejtette, hogy tavaly 1898 beteg fordult meg a nappali
ügyeleten, egy év alatt pedig 2581 beteget láttak el. Halottvizsgálat 52 esetben történt, 1540 beteg személyesen kereste fel az ügyeletet, lakáson 358 beteget láttak el, a mentõktõl érkezett hívásra 76 beteg ellátása történt meg.
– Az éves statisztikát figyelve, szembetûnõ a decemberi és a februári hónap, amikor több mint 200 beteg ellátása történt meg. Ezek nagy kiugrások és jól mutatják, hogy
szükség van a 24 órás orvosi ügyeletre, hiszen a téli hónapokban elõforduló gyakori megbetegedések miatt a háziorvosok így is leterheltek – mondta el.

Elõfordulhat-e, hogy valaki nem tudja elérni a mentõket? 104 vagy 112? Mikor melyik számot érdemes
tárcsázni? – Ezekkel a kérdésekkel kerestük meg Gyõrfi
Pált, az Országos Mentõszolgálat kommunikációs és
PR igazgatóját, aki a következõ közleményt juttatta el
szerkesztõségünknek:
– Mentésirányítási rendszerünk alapelve, hogy nem
veszthetünk el hívást. Ha minden mentésirányítónk éppen ugyanabban az idõben segélyhívást fogad, a rendszer a legközelebbi, másik irányítócsoportunk egyik szabad munkaállomására irányítja át a hívást. Ott felveszik
az adatokat, protokoll szerint kikérdezik a bejelentõt,
majd továbbítják a feladatot a területileg illetékes mentésvezetõnek, aki azonnal riasztja a helyszínhez legközelebbi, megfelelõ kompetenciájú mentõegységet. Jelenleg a 104 tárcsázásával közvetlenül, a 112 hívásával
pedig közvetetten érik el a mentõket. Egy másik kérdés,
hogy ha a hívó nem feltétlenül mentõt akar hívni, illetve
nem tudja eldönteni, hogy milyen jellegû a baj (háziorvos, orvosi ügyelet vagy mentõk szükségesek), hogyan
kerülheti el a többszöri telefonálást. Erre is megoldást
jelent, hogy az egységes, kórház elõtti sürgõsségi ellátás
részét képezõ háziorvosi ügyeleti rendszer az országban egyre több helyen az OMSZ által irányított, így egy
kézben van a különbözõ szintû egységek riasztásának
lehetõsége. Ilyen településeken a betegnek elegendõ a
mentõket feltárcsáznia.
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MÁR KÉSZÜL A SPARTACUS
Megkezdte a felkészülést az NB I-es szezonra a Nyíregyháza Spartacus. A héten a kerethez újabb játékosok
csatlakoztak, így Lázár Bence is a Nyíregyháza Spartacusban folytatja. Az Újpestbõl kölcsönbe érkezõ támadó
a legutóbbi bajnokságban tíz alkalommal volt kezdõ a liláknál, és négy gólt szerzett.
Ismerõs közegbe érkezett, hiszen Rubus Tamás és Szokol
Zsolt is egy éve még a csapattársa volt. – Fiatal csapatba
érkeztem, és mondhatom, hogy barátok közé, hiszen a
korábbi újpestiekkel napi kapcsolatban voltam. Már egy
éve is szeretett volna megszerezni a Spartacus, de akkor
nem sikerült, most viszont igen, és örülök, hogy ennyire
ragaszkodtak hozzám, remélem, meghálálom a bizalmat.
Abban reménykedem, hogy a Nyíregyháza lesz a bajnokság egyik meglepetés csapata, a keretet alkalmasnak tartom erre – mondta Lázár Bence.
Szintén megállapodott a klub Fodor Ferenccel. A Pécsrõl érkezõ 23 éves védõ az elmúlt évben 21 mérkõzést
játszott az élvonalban. A korosztályos válogatott labdarúgóval július 1-jétõl élõ kétéves szerzõdést kötött a Nyíregyháza Spartacus. Az elsõ edzésen azok a labdarúgók is
részt vettek, akik eddig kölcsönben szerepeltek, így nagy
létszámmal dolgozhatott együtt Csábi József, aki elõször
irányíthatta az edzést. – Már nagyon vártam, hogy elkezdõdjön a munka, és már nagyon várom az elsõ bajnokit is
a Debrecen ellen. Egy olyan közegbe kerültem, ahol na-

Elkezdte az edzéseket a Spartacus
gyon szeretik a focit, és öröm dolgozni. Remélem, a pályán majd olyat tudunk alkotni, hogy megteljen a lelátó.
Ami a játékoskeretet illeti, egy nagyon erõs vázat kaptam,
hiszen a Szpari meggyõzõen nyerte az NB II-es bajnokságot, de néhány poszton szeretnénk megerõsíteni, hogy az
élvonalban is meghatározó csapat legyen a Szpari – mondta Csábi József vezetõedzõ. A héten az is eldõlt, hogy a
sorsolásnak köszönhetõen Debrecenben kezdi a bajnokságot a csapat, az elsõ hazai meccset pedig a Paks ellen
vívja.

NYÍREGYHÁZI
KOMMENTÁTOR A VB-N
P. Fülöp Gábor neve ismerõsen csenghet a nyíregyháziaknak. Éveken át dolgozott a Magyar Rádió Körzeti Stúdiójában, és tudósított a szabolcsi eseményekrõl.
Néhány éve már Budapesten dolgozik, a Brazíliában
zajló labdarúgó VB-n pedig õ a Magyar Televízió egyik
kommentátora.
Éppen két stadion közötti utazás közben értük utol. –
Aki nem tüntet, az boldog és élvezi, hogy Brazília a világbajnokság házigazdája. Én Neymarék egyik meccsén
sem lehetek ott, de minden stadionban ott vannak az
aranysárga-kék drukkerek, szeretik a jó focit, a spanyolokat viszont kevésbé. A riói stadion a legnagyobb és a
legszebb, de egy rossz szó nem érheti a recifei, salvadori, belo horizontei, vagy a nagy nehézségek árán elkészült sao paulói arénát sem. Ha kívülrõl nem is mind a
legszebb – inkább egy betonteknõre hasonlít –, de belülrõl szép, hangulatos, a gyep minõsége kiváló. Az újságírókkal és a turistákkal kedvesek a helyiek, a fokozott
biztonsági intézkedéseknek köszönhetõen nem kell félni az utcán és a Copacabanán sem, utóbbit két nyíregyházi fiatalember társaságában volt szerencsém felfedezni. Örök élmény marad a VB – mondta P. Fülöp Gábor,
aki a jövõ héten utazik haza Brazíliából.

VÍVÓKAPCSOLAT SZATMÁRNÉMETIVEL
Több mint ötven gyerek indult azon a vívótornán, melyen Szatmárnémeti és az NYVSC versenyzõi álltak rajthoz. A két klub között jó a kapcsolat, és rendszeresen

Az elmúlt évek legrangosabb vívóversenyét rendezték
Nyíregyházán

megmérkõznek egymással. – Az egyik legrangosabb verseny a mostani, és nagy hagyománnyal rendelkezik a két
klub találkozója. Ez amolyan évzáró számunkra, hiszen a
tanév végével a versenyek is véget érnek. Sikeres év van
mögöttünk, több versenyzõnk is jól szerepelt külföldi versenyeken is, így Zágrábban és Malmõben is eredményesek
voltunk – mondta a tõr szakág vezetõje, Makai Tamás.
A kardozóknál a kerekesszékesek legutóbb az Európa-bajnokságon vettek részt, a nyári szünet után pedig
már a világkupára készülnek.
– Varsóban rendezik a következõ VK versenyt, Tarjányi István és Veres Amarilla is rajthoz áll a tervek szerint. Ami a kardozó gyerekeket illeti, számukra ez a
mostani verseny egy nagyon jó erõfelmérõ, mivel Szatmárnémetiben nagyon komoly vívóklub mûködik, és jó
versenyzõket nevelnek.
A verseny után sok pihenõ nem lesz, mivel edzõtáborba utazunk, ahol szeretnénk csiszolni a technikát –
mondta Pákey Béla, a kard szakág vezetõje.
Az eredmények a www.nyiregyhaza.hu oldalon olvashatók.

P. Fülöp Gábor
(fotó: telesport.hu)

NYÍREGYHÁZI GYÕZELEM
BALATONFÜREDEN
Kellemes meleg és ideális – 22 fokos – Balaton fogadta az év legvizesebb eseményén, 2014. június 21én a Magyar Úszó Szövetség által megrendezett Magyar Úszás Napjára érkezõ versenyzõket Balatonfüreden, mely eseményen több ezer lelkes sportoló és nézõ
mellett a jelen sportcsillagai (Gyurta Dániel, Cseh László, Risztov Éva, Hosszú Katinka) és úszólegendák
(Darnyi Tamás, Kovács Ágnes, Egerszegi Krisztina,
Güttler Károly és Szabó Tünde, a MUSZ fõtitkáraként)
is megjelentek.

AZ ÉLVONALRA KÉSZÜLHETNEK A KOSARASOK
Az elmúlt napokban eldõlt: jövõre is az „A” csoportban
indulhat a Marso-NYKK. A férfi kosarasok mellett a MAFC
nevezését is elfogadta a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége, és az alapszakasz után csatlakozik a mezõnyhöz a bajnoki címvédõ Szolnok is. – Természetesen örültem a szövetség döntésének. Elõzetesen már hallottuk a
híreket, hogy szeretnék, ha 14 csapatos lenne a bajnokság, de addig, amíg ez nem lett száz százalék, csak bízni
lehetett a számunkra kedvezõ döntésben. Azért is örülök
ennek, mert így még több városba juthat el a legmagasabb szintû kosárlabdázás. Eddig játékosokkal sem tudtunk tárgyalni, mivel nem tudtuk, melyik osztályra készüljünk, de mostantól ez az akadály is elhárult, és három
kosarassal közel is állunk a megállapodáshoz. Augusztus
elején kezdjük a felkészülést, de a fiatalokkal már hamarabb együtt dolgozunk majd – mondta Sitku Ernõ, a MarsoNYKK vezetõedzõje.

SPORTPROGRAM
Június 26–29., csütörtök–vasárnap Kossuth tér,
Hübner Strandröplabda Fesztivál
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Trizner Olivér a dobogó tetején

Jövõre is az élmezõnyben játszhat a Marso-NYKK
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 29., vasárnap 18.00 Lelátó, Benne: FatumNyírsuli-NRK–Kaposvár röplabdamérkõzés ismétlése

Ezen a napon rendezték meg a LEN Európa-kupa 10
kilométeres maratoni versenyét, valamint a Samsung
Olimpiai Úszófesztivált is, ahol 2021 méter volt a táv.
Itt Trizner Olivér (2001.), a Nyírsuli úszója korosztálya legjobbjaként ért célba, ezzel aranyérmet szerzett,
míg a 2004. évben születettek között az ugyancsak
nyírsulis Cserfalvi Olaf második lett.
A verseny után a Magyar Úszó Szövetséghez számos jelzés érkezett, hogy Balatonfüreden többen fertõzést kaptak a tóban úszók közül. A Debreceni úszók
közül szinte mindenki rosszul lett, és a Nyírsuli versenyzõi is megbetegedtek, de már mindenki jobban van.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Jósavárosi Mûvelõdési Házban (Ungvár stny. 33.) keddenként 14.00 és 16.00 óra között a LISZI Iroda szervezésében pályaválasztási, pályamódosítási tanácsadásokra várják
az érdeklõdõket, amelyen egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében a munkakereséshez kapcsolódó hasznos információkkal (önéletrajz, kísérõlevél készítésének szabályai,
állásinterjúra való felkészülés) lehetnek gazdagabbak az érintettek. Ugyanitt péntekenként 9.00 és 11.00 óra között ingyenes vérnyomás- és vércukorszint-mérésen, életvezetési tanácsadáson, valamint este fél 6-tól aerobikfoglalkozásokon
is részt vehetnek, amelyre a belépés szintén díjtalan! Információ: 42/448-005.

PROGRAMOK

A Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Ungvár stny. 33.) és az Egymásért-Családok Egyesület interaktív zenés játszóházba invitálja a gyerekeket és szüleiket július 2-án és 9-én 10.00 órai
kezdettel. A belépés díjtalan! Információ: 42/448-005.
Az „Aranykapu” Népi Kézmûves Alkotóház és Galéria a
Hagyományõrzõ Napok keretén belül „Válasszunk mesterségeket” címmel a fafaragás és a gyékényszövés mesterségét
mutatja be a tárlat látogatóinak a VOKE Mûvelõdési Ház és
Könyvtár (Toldi u. 23.) július 30-áig. Nyitva: H–P.: 9.00–18.00
óráig.
Idén is strandkönyvtár a sóstói Parkfürdõben. Augusztus
1-jéig, hétfõtõl szombatig 9.00–20.00 óra között várják a
strand vendégeit a „strand-könyvtárosok” könyvekkel, folyóiratokkal és a megye napilapjával. A strandkönyvtár regiszt-

MIT GONDOL ARRÓL,
HOGY SÓSTÓ MEGÚJUL?
A teljes válaszok megtekinthetõek ebben a témában is a Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû
mûsorában mindennap, 19.25-kor és 21.25-kor.
„Nagyon örülünk neki, mint városlakók. Teljesen
megszépül az egész. A tó környéke, az élményfürdõ, a
parkfürdõ területe. Örülünk neki, általában hetente kijövünk ide.”
Kukk Pál
„Nagyon meg vagyok lepve, hogy ilyen szép. Itt nõttem fel, és most 50 év után elõször vagyok itt. Nagyon
szép lett.”
Müller Lajos
„Nagyon szép, mi még sosem voltunk itt, jól érezzük magunkat. Jövünk megnézni az élményfürdõt, szeretnénk kihasználni, hogy ilyen jó.” Huszár Pálné
„Eddig is jól nézett ki, de azért ráfér a modernizáció.
Sûrûn járok ide, mivel a közelben lakok, és sokszor biciklizünk erre.”
Szabó Zsófi

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

ráció alapján bárki számára igénybe vehetõ és ingyenes. További információ: mikula.edit@mzsk.hu; 06-30/497-8380.

Vinnai Gyõzõ, Szabolcs 2. számú választókerület
országgyûlési képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. július 2., 16.00–18.00 óra között.
Helye: Nyíregyháza, Luther utca 3.,
választókerületi iroda.

Mûhelymunkák és gasztronómiai bemutató a Sóstói Múzeumfaluban augusztus 20-áig. Dávida Pál kádármester és
fafaragó szombatonként 10.00–17.00 óra között várja az érdeklõdõket kádármûhelyében, míg Botrágyi Károlyné fazekasmesternél a besztereci portán lehet majd korongozni csütörtökönként 10.00–12.00 és 14.00–16.00 óra között. Szerdánként 10.00–16.00 óra között Farkas Sándorné mindig más
finomságot süt majd az anarcsi porta kemencéjében. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.

„Meggyfesztivál”-ra várja az érdeklõdõket a Generációk
Mandabokori Szociális és Kulturális Egyesülete június 28-án
6.00 órától Nyíregyháza–Mandabokor, Jegenye utcai park területére. A részvétel ingyenes. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
Az Art Misszió Alapítvány és a Lux Aeterna Színház a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának közremûködésével várja
az érdeklõdõket a „Relaxáció felsõfokon” címû elõadás bemutatójára június 27-28-án 17.00 és 19.00 órai kezdettel.
Helye: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza,
Sóstói út 2–4., Püspöki Palota, I. emelet. Az elõadások idõtartama 35 perc, a belépés díjtalan. További információ: Art
Misszió Alapítvány, Nyíregyháza, Hõsök tere 6. I/1.; telefon/
fax: 06-42/400-782; www.artmission.hu; artmission@artmissionsite.com.
Ingyenes jógaórákat tart a Shakti Jógastúdió június 28-án,
július 5-én, 12-én, 19-én, augusztus 2-án, 9-én és 23-án,
szombaton 9.00–10.30-ig Sóstógyógyfürdõn, a székelykapuhoz közeli füves területen, illetve lehetõségtõl függõen a csónakázótó szigetén. Bõvebben: www.shakti.hu; 30/532-2101,
30/448-5738.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: június 28-án 16.00 óra:
Ki altatta el a tejet, 29-én 10.00 óra: Rejtély az erdõben. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház
mellett).
A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára várja az érdeklõdõket a Múltról mindenkinek
c. programsorozat I. világháborúra emlékezõ délutánjára június 30-án 14.00 órakor. A Nyíregyházi Fõiskola Történettudományi és Filozófia Intézetének tanszékvezetõje, Reszler
Gábor: Akik jártak Isonzónál – A nagy háború emlékezete
címmel tart elõadást a levéltár kutatótermében (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz.).

GAZDIKERESÕ
Mario: 2014 februárjában született kandúr. Játékos, eleven,
beszédes kölyök. Július 7-étõl örökbe fogadható.
Rozi: 2014 februárjában született keverék szuka kutyus. Aktív, pusziosztós, gyerekszeretõ kutyus. Vélhetõen közepes termetû lesz.

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Ingyenes városnézés augusztus 31-éig minden szerdán és
pénteken 14.00 órától Nyíregyháza belvárosában, a városháza fõbejáratától. Idõtartam: 1 óra. Létszám: maximum 20
fõ. A részvételi szándékot kérik a következõ elérhetõségek
egyikén elõre jelezni! Nyírség Turizmusáért Egyesület, Nyíregyháza, Rákóczi utca 1.; 06-30/629-7424; koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.

„ Tönkreteszik az egész szépséges környezetet, lebetonoznak mindent. Engem zavar, hogy a fákat kivágják, ez természetrombolás.”
Siska Zsolt
„Igazán örülök neki, nagyon messzirõl jöttem. Szép
minden, gyönyörû növények vannak, szép.”
Abafalvi Józsefné
„Nagyon örülök neki. Ez a kavicsos út kellemetlen
volt, fõleg a hölgyeknek a cipõsarkát leszedte... meg ez
sokkal szebb is. Szinte minden héten kijövök. Nagyon
szép, és büszke vagyok rá, hogy ilyen Sóstó.”
Kóder László

A Mosolygó Kórház Alapítvány önkénteseket keres gyermekprogramra! Érdeklõdni: Kosina Éva, mosolygokorhaz@citromail.hu; telefon: 20/467-0735; www.mosolygokorhaz.hu.
Huszártelepi Civil Fesztivál. Gyermekmûsor, táncház és
koncertek is várják a Huszár-telep lakóit június 27-én, pénteken 13-tól 16 óráig, a Huszártelepi Civil Fesztiválon, a Huszárvár udvarán.
Tóparti Fittnap. Június 28-án délután egy órától játékos
sportvetélkedõk, táncbemutatók várják az érdeklõdõket a
Bujtosi városligetbe a Tóparti Fittnapon.
A Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egyesület új programsorozatot indított útjára „Babusgató” (rövid,
egyszerû mondókák mondása mozgás kíséretében), illetve
„Mekk Elek Kézmûves foglalkozásai” címmel. Helyszín:
Metropol Üzletház, fszt. 4. A Babusgatóra (érdeklõdni: 30/
618-6583 vagy gyerecsakegyesület@gmail.com) minden csütörtökön 10.00 és 16.00 órától várják az érdeklõdõket, a kézmûves foglalkozásokra idõpont-egyeztetés (személyesen vagy
a 30/220-6428-as telefonon) alapján.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
A Polgármesteri Hivatalnak a Köztisztviselõk Napjával összefüggõ ügyfélfogadási rendje:
június 27-én (pénteken) 8.00–11.00 között fogadjuk
ügyfeleinket a hivatalban,
július 1-jén (kedden) az ügyfélfogadás szünetel, a hivatal zárva tart.
Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ

SEMMELWEIS-NAPI SZÜNET
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság tájékoztatja
Önöket, hogy 2014. július 1-je Semmelweis-nap, erre
tekintettel az egészségügyi dolgozókra és az egészségügyben dolgozókra kiterjedõen munkaszüneti nap. A
fentiekre tekintettel ezen a napon az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezésében mûködõ következõ
egészségügyi szolgáltatásoknál munkaszüneti nap: Városi Fogászati Röntgen; Védõnõi alapellátás; Hajléktalanok háziorvosi ellátása. A Központi Orvosi Ügyelet munkaszüneti napra vonatkozóan biztosítja a betegellátást.

NYÁRI TÁBOROK
A Váci Mihály Kulturális Központ és az Egymásért
Családok Egyesülete napközis jellegû kézmûves tábort
hirdet a Kertvárosi Közösségi Házba (Prága u. 7.) június 30–július 4-éig. A tábor keretében kézmûves foglalkozások, heti 2 alkalommal lovaglási lehetõség a Cimbora Lovastanyán, valamint egyéb szabadidõs elfoglaltságok várják a gyerekeket. Információ: 42/342-213.
Az Alvégesi Mûvelõdési Ház (Honvéd u. 41.) július
7. és 11., valamint augusztus 4. és 9. között hagyományõrzõ napközis jellegû kézmûves táborba várja
6–14 éves korú gyerekek jelentkezését. A tábor programjában különféle hobbimûvész technikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, bemutatót tart a Nyíregyházi Kutyaiskola és a Naplövõ Íjászegyesület, amelynek tagjaival közösen egy jurtát is felépítenek a résztvevõk. Információ: www.vacimuv.hu; 42/462-400.

LÉPJ FUCSOVICS MARCI NYOMDOKAIBA!
A nyíregyházi Tálentum Tenisz Egyesület tenisztábort szervez kezdõ és haladó gyerekek részére különbözõ korcsoportokban. A legjobb pályákon, a legmodernebb technikai eszközökkel napi négy edzésen
vehetnek részt a táborozók, elismert tréner irányításával. Minden résztvevõnek ütõt is biztosítanak!
A tábor ideje: 2014. 07. 21–25. Helye: Nyíregyháza, Tiszavasvári úti teniszpályák (NYVSC pálya).
A tábor végén teniszverseny a gyerekeknek, mely
után értékes ajándékokat kapnak.
Jelentkezési lehetõség: Gyuricsku Enikõnél, a 0620/433-2888-as telefonszámon.
2014. JÚNIUS 27.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

HUSZÁR EMLÉKEK NYOMÁBAN
A huszárok a legmagyarabb fegyvernem képviselõi voltak. Az õ emléküket õrzi 1997 óta az Országzászló téren
a Magyar huszár szobra, Györfi Sándor szobrászmûvész
alkotása. A szobrot a Magyar Huszár Alapítvány állította
közadakozásból.
Szintén az alapítvány szervezi páratlan években a huszártalálkozókat, amikor e díszszemlén léptetõ lovas huszárszobor köré gyûlnek a még élõ huszárok és a huszárhagyományok ápolói. Aki pedig még szeretne a huszárok
emléke elõtt tisztelegni, az sétáljon végig a 4-es Huszárok
útján. Az ebbõl az utcából nyíló összekötõ utcákat is nyíregyházi huszártisztekrõl nevezték el. A Tesco és a Baumax
áruházak mögött felépült lakópark utcáiról van szó, amelyeket a Huszár Alapítvány javaslatára, 2003-ban neveztek el e kiváló huszárokról. Az itt kialakított Huszár emlékkertet azon a földterületen létesítették, amelyet Horváth Péter, Kéry József huszárzászlós veje saját földjébõl
engedett át díjmentesen. A Nagy Lajos Imre szobrászmûvész által tervezett és kivitelezett emlékkertben hét, 125
centiméter magas, félkörben álló márványoszlopon 35x25
centiméteres bronz dombormûveken a huszártisztek portréja látható és rövid életrajza olvasható a következõ sorrendben: Kéry József zászlós, v. Lázár Károly altábornagy,
v. Makay István altábornagy, v. Vattay Antal altábornagy,
v. Gerlóczy Gábor vezérõrnagy, v. Mikecz Kálmán ezredes. A középsõ oszlopon pedig a nyíregyházi 4-es huszárok Hadik-címeres jelvénye látható. E nyíregyházi huszá-
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rok nyomában tett virtuális sétát érdemes a Jósa András
Múzeumban befejezni, ahol állandó kiállítás mutatja be a
nyíregyházi huszárok történetét.
Az egykori huszárok és hozzátartozóik féltve õrzött ereklyéinek a felhasználásával készült kiállítás egyik legkiemelkedõbb darabja Vattay Antal altábornagy köpenye, mellyel
1944 nyarán, a fronton takarta be egyik súlyosan sebesült
hadnagyát, Spányi Bélát, aki azután a kórházban, majd
az emigrációban is õrizte a köpenyt, majd 1993-ban küldte
el a múzeumba.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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