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LEBUKOTT A SZEMETELÕ. Sikeres volt a nyíregyházi
hulladékkommandó
legutóbbi akciója,
felderítették a szemetelõ
kilétét is, akit megbírságoltak.
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ÚJ GYALOGÁTKELÕ
SÓSTÓN. Átadták a
közlekedõknek a
Kemecsei úti gyalogátkelõt. A 19 millió forintos
beruházást a város
önerõbõl finanszírozta.

LÁTVÁNYOS MUNKÁK
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HÚSZÉVES A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ. Nyári
kofavizit – avagy a felkelõ
nap a nagybani piacon. A
Tokaji úti piacra még ma
is sokan zarándokolnak
nap mint nap, ahogy húsz
évvel ezelõtt is.

8-9

TELT HÁZ SÓSTÓN

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS: 2014. OKTÓBER 12.
Október 12-ére írta ki a magyarországi önkormányzati választást
Áder János köztársasági elnök. A jogszabály szerint a nemzetiségi
önkormányzati képviselõk választását a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani. A mintegy 8 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkezõ
választójogosultnak augusztus 15. után kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételrõl szóló értesítést. A hivatalos kampány a
választást megelõzõ 50. napon, augusztus 23-án kezdõdik és a szavazás napján 19 óráig tart. A választáson a képviselõjelöltek, a
polgármesterjelöltek és a fõpolgármester-jelöltek szeptember 8án 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyûjtött ajánlásaikat.
A jelölteknek településtípusonként és választási típusonként eltérõ számú ajánlást kell összegyûjteniük. A jelöltek és a jelölõszervezetek listáinak nyilvántartásba vételérõl a választókerületi bizottságok döntenek, négy napon belül. A listákat szeptember 9-én 16 óráig lehet bejelenteni.
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Már belülrõl is látszanak a körvonalai a
Váci Mihály Kulturális Központ Agóra
program keretében modernizálódó, újraformálódó épületének. Dr. Kovács Ferenc
polgármester helyszíni szemle keretében
tájékoztatta az újságírókat a beruházás
részleteirõl. Képünkön a bõvülõ, egyben
magasodó színházterem jelenlegi állapota
látható. Részletek a 3. oldalon.

Fotó: Máté János

A KULTÚRA MÉLTÓ
KÖZPONTJA LESZ

A GARIBALDI UTCÁN MÁR DOLGOZNAK
Pályázati forrásból három utca kap új burkolatot, körforgalom és újabb kerékpárút-szakasz megépítése kezdõdik Nyíregyházán, 2014 nyarán. A projekt összköltsége 438 614 920 forint, támogatási intenzitása: 99,78 százalék!
A „Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése”
címû pályázat keretében valósulhat meg
az Arany János, a Garibaldi utcán és a
Csaló közben meglévõ út- és járdaburkolatok korszerûsítése. Ezzel együtt a
Csaló köz–Ószõlõ utca csomópontjában
gyalogátkelõhely épül, a közlekedésbiztonság javítása érdekében.
A projekt részét képezi az Arany János–Szarvas utca csomópontban egy
körforgalom építése. A keresztezõdés
forgalmi rendje jelenleg jelzõtáblákkal
szabályozott, a meglévõ burkolatok ál-

laga leromlott. A gyalogosok biztonságos
áthaladása két ágon biztosított. A fejlesztés megvalósulásával mind a négy irányban megoldott lesz a biztonságos gyalogos átkelés.

TOVÁBBI ÉRKERTI ELÕNYÖK
A körforgalom megépülésével és az
Arany János utca teljes hosszának rekonstrukciójával tovább folytatódik az
érkerti városrész komplex fejlesztése. A
projekt keretében kiépülõ kerékpárút a

jelenleg a Kereszt utcáig meglévõ gyalog-kerékpárút folytatása lesz a Vécsey
közig, ezzel az Érkert is bekapcsolódik a
város kerékpáros közlekedésébe.
A munkálatok a Garibaldi utcán és a
Csaló közben július közepétõl elõreláthatóan szeptember közepéig tartanak. A
Szarvas utcán a közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen várhatóan augusztus
hónapban indul a beruházás. A Garibaldi utcában szakaszosan történik a munkavégzés. A Sóstói úttól az Ószõlõ utcáig terjedõ szakaszon a járda felújítását követõen az útfelújítás idejére félpályás útlezárásra kell számítani.
A járda- és útfelújítás az Ószõlõ utcától a Korányi Frigyes utcáig húzódó szakaszon folytatódik. A Csaló közben a ki-

vitelezés a kerékpárút és járda építésével kezdõdik, ideiglenes forgalomszabályozás és alkalmankénti félpályás
forgalomkorlátozás mellett. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
a felújítási munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségek miatt kéri a tisztelt lakosság türelmét és megértését. Az
együttmûködést elõre is köszönve pedig jelzik, hogy az érintett szakaszokon a munkálatok ideje alatt vezessenek körültekintõen.
Az imént részletezett, nyertes projekt
mellett az önkormányzat saját forrásból
is jelentõs mértékben finanszíroz útfelújítási beruházásokat idén, melynek részleteirõl jövõ heti számunkban adunk
tájékoztatást.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JÚLIUS 17., CSÜTÖRTÖK

JÚLIUS 17., CSÜTÖRTÖK

VÉG(H)ELSZÁMOLÁS

VÉRÜKET ADTÁK

Vég(h)elszámolás – A korszakváltás
katonája címmel mutatták be Végh Ferenc (képünkön középen), nyugállományú vezérezredes könyvét a Jósa András
Múzeumban. A szerzõ ír a rendszerváltásról, hazánk NATO-csatlakozásáról és
ankarai nagyköveti idõszakáról.

A Magyar Vöröskereszt rendszeresen
szervez véradásokat a rendõrséggel közösen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság nyíregyházi
épületében nemrégiben huszonöten adták vérüket annak érdekében, hogy nyáron is zavartalan lehessen a vérellátás.

LEBUKOTT A SZEMETELÕ
Sikeres volt a nyíregyházi hulladékkommandó legutóbbi akciója, melyet
Borbánya, Nagyszállás és Nyírjes környékén tartottak. Felderítették az illegális szemetelõ kilétét, akit meg is bírságoltak.

A hulladékkommandó két héttel ezelõtt
egy hasonló szeméthegyet számolt fel a
megyeszékhelyen, és természetesen tovább folytatják a város megtisztítását az
illegálisan lerakott hulladéktól.

A szabálytalan lerakóhelyet Nyíregyháza város Polgármesteri Hivatala, a közterület-felügyelet és a NYÍRVV Nonprofit Kft.
munkatársaiból álló hulladékkommandó
tárta fel. A helyszíni szemle során a kommandó tagjai elsõsorban kommunális hulladékot találtak – csaknem 1 tonnát –, de
a nyomok alapján azonosították a hulladékot közterületen elhelyezõt, akit felkerestek és szembesítettek cselekményével.
JÚLIUS 17., CSÜTÖRTÖK

JÚLIUS 17., CSÜTÖRTÖK

FOCITÁBOROSOK

KÜLÖNLEGES MAKIK

Az idén nyáron hét önkormányzati
napközis táborban vehetnek részt az
iskolások, melybõl az egyik – a Nyírsulival együttmûködve – a focitábor.
Ennek keretében az NB I-es Szpari játékosaival találkozhattak a focistapalánták a Városi Stadionban.

Vörös varik születtek az állatparkban.
A csöppségek átestek elsõ orvosi vizsgálatukon, és az is kiderült, hogy két fia
és egy kislánya született a varipárnak.
A Madagaszkáron õshonos állatokat a
bennszülöttek napimádónak becézik,
annyira szeretnek sütkérezni.

BÜNTETÉS AZ ILLEGÁLIS
SZEMÉTLERAKÁSÉRT
A közterület-felügyelet munkatársai helyszíni bírságként 50 000 forintot szabtak ki,
amit az elkövetõ elfogadott. A további ellenõrzés során a felügyelõk azt is megállapították, hogy az elkövetõ hulladékszállítási szerzõdéssel sem rendelkezik, ennek
pótlására három nap haladékot kapott.

A hulladékkommandó célja a figyelemfelkeltés mellett az illegálisan szemetelõk
személyének kiderítése, tetten érése és az
illegálisan lerakott szemét eltakaríttatása.
A kommandó rendszeres idõközönként tart
közös akciókat, ugyanakkor a részt vevõ
szervezetek külön-külön is folyamatosan
ellenõrzik a kritikusabb területeket, illetve
lakossági bejelentések esetén soron kívül
intézkednek.

FORGALOMKORLÁTOZÁS
A Nyíregyháza Spartacus FC–DVSCTEVA labdarúgó-mérkõzés napján (pénteken) forgalomkorlátozásra, útlezárásra és rendõri ellenõrzésre kell számítani.

JÚLIUS 19., SZOMBAT

JÚLIUS 19., SZOMBAT

MOTOROSAINK NYERTEK

ÉRZÉKENYÍTÕ TALÁLKOZÓ

Egy nyíregyházi motorosokból álló baráti társaság nyerte meg a balsai komphúzó versenyt. A községben nyolcadik
alkalommal rendezték meg a Tiszaparti
Hal és Vad Fesztivált, ennek egyik látványos eleme volt a komphúzás. A rendezvényen a halfogyasztást népszerûsítették.

Sérült és ép gyerekeknek és felnõtteknek tartottak érzékenyítõ napot a
Sóstói Múzeumfaluban. A projekt elsõdleges célja, hogy javítsák az ellátásában
részesülõk esélyeit. A kézmûves foglalkozásokon túl megtapasztalhatták, milyen a régi idõk iskolájában tanulni.

JÚLIUS 22., KEDD

JÚLIUS 22., KEDD

FELÚJÍTJÁK A CSERJEÁGYAKAT

PERMETEZNEK NYÍREGYHÁZÁN

130 négyzetméteren újítja fel a cserjeágyásokat a NYÍRVV. Az Október 23.
téren újat alakítottak ki, a Zrínyi Ilona
utcán pedig felújítják a korábbit. Rózsalonc, babérsom, struccpáfrány kerül ide.
A Rákóczi utcán pótolják a hiányzó levendulatöveket, melybõl 650 pompázik.

Ahogy az idõjárás engedi, permetezik a hárs-, juhar- és platánligeteket július 31-éig Nyíregyházán. A munkálatokat a NYÍRVV megbízásából a Tréner
Kft. végzi. A megelõzést a hõség miatt
inváziószerûen szaporodó rovarok teszik szükségessé.

Nyíregyházán, a Városi Stadionban rendezik meg július 25-én 19 órakor a Nyíregyháza Spartacus FC–DVSC-TEVA labdarúgó-mérkõzést. A rendõrség nagy erõkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a
stadionba vezetõ közlekedési útvonalakat.
A közlekedõknek idõszakos forgalomkorlátozásra, útszûkületre és rendõri ellenõrzésre kell számítaniuk július 25-én 16 és
20 óra között a 4-es számú fõút Nyíregyházára bevezetõ szakaszán a 268. kilométerszelvényben. Útlezárásra kell számítaniuk július 25-én 5 óra 30 perc és 23 óra
között a Nyíregyháza, Sóstói út és a Stadion köz keresztezõdésénél, valamint a stadion elõtti útszakaszon. Forgalomkorlátozásra és forgalomelterelésre lehet számítani a stadion környezetében lévõ utakon.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ren-
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Mûsorváltozást jelentõ információ,
hogy a mérkõzést vasárnap 18.00 órától, felvételrõl közvetíti a Nyíregyházi
Televízió is a Lelátó címû mûsorban.

MEGSZÉPÜL AZ ÓVODA
A Gyermekek Háza Déli Óvoda
Rozsrétszõlõi Telephelyén kezdõdött
el a munka annak a pályázatnak a keretében, mellyel újabb kilenc közintézmény újulhat meg Nyíregyházán,
melynek összköltsége meghaladja a
600 millió forintot.
A projekt során hõszigetelik az épületet, kicserélik a nyílászárókat, felújítják a vizesblokkokat, megújul a fûtési
rendszer, a helyiségekbe új, hõfokszabályozóval ellátott radiátorok kerülnek.
Kvaka Árpádné, a Gyermekek Háza Déli
Óvoda Telephelyének telephelyfelelõse
elmondta, az épület 1929-ben épült. Ere-
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dõr-fõkapitányság kéri a közlekedõket, aki
teheti, kerülje el a jelzett utakat.

detileg nem óvodának szánták, késõbb
alakították át a családi házat kisgyerekek nevelésére alkalmas intézménnyé.
Az óvodapedagógus hozzátette, már
nagyon idõszerû volt az energetikai korszerûsítés.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

FORMÁT ÖLT AZ ÚJ VMKK
A REKONSTRUKCIÓ ELEMEI

A terveknek megfelelõen haladnak a VMKK rekonstrukciós munkálatai. A kulturális központ felújítását az
év elején kezdték el, és még ebben az évben elkészül. A
több mint 2 milliárdos KultúrSziget – Agóra Nyíregyháza programban 8 és fél ezer négyzetméter terület fejlesztése valósul meg, a Váci Mihály Kulturális Központ
mellett a Kölyökvárat, a Városi Galériát, a Pál Gyula
Termet és a Kodály Zoltán Általános Iskolát érinti.
Nyíregyháza polgármestere helyszíni bejárásra invitálta a sajtó képviselõit.

vételi eljárása szeptember elején kezdõdhet. Az átalakítás részeként a korábbi színházterem helyén egy bõvebb,
többfunkciós közösségi tér jön létre, ahol az elõadások
mellett más programok lebonyolítására is lehetõség lesz.
Dr. Kovács Ferenc polgármester, a helyszíni bejárás során arról is tájékoztatta a sajtó képviselõit, hogy a színházteremben – a falak és a nézõtér mozgatásával – egy
1500 négyzetméteres teret is ki lehet majd alakítani. Ez a
terem modern színházi irányító technikával is bír, mely a
kulturális programokat még színvonalasabbá teszi, ugyanakkor tolmácsfülkéket is kialakítanak, mely akár nemzetközi konferenciák szervezését is lehetõvé teszi a multifunkcionális teremben.

NYÍREGYHÁZIAK ÉPÍTIK NYÍREGYHÁZIAKNAK

Dr. Kovács Ferenc polgármester, a helyszíni bejárás során
A legnagyobb forrást a Szabadság téri épületre fordítják. A bontási munkálatok többségével elkészültek, a szerkezetépítési feladatokat pedig hamarosan befejezik.
Litvai Zoltán, a kivitelezõ képviselõje elmondta: jelenleg belsõ szakipari munkák folynak. Készülnek a válaszfalak, valamint folyamatban van az erõs- és gyengeáramú
alapcsövezés, sõt, egyes helyeken már a szerelvényeket
is elkezdték beépíteni. A jövõ hét folyamán megindul az
épület külsõ nyílászáróinak a beépítése és hamarosan a
liftek is a helyükre kerülnek.
Augusztus elején bontják el a toronydarut és akkor elkezdõdik a külsõ tereprendezés is. Az épület használatba

Sebestyén Gábor, az egyik nyíregyházi kivitelezõ, az Orosz és Fia
Kft. képviselõje a Nyíregyházi Televíziónak elmondta: – Engem,
mint tõsgyökeres nyíregyházit
büszkeséggel tölt el, hogy részesei lehetünk annak a mûvelõdési
háznak a megújulásánál, melyben
Sebestyén Gábor
gyerekként nagyon sok idõt töltöttünk el. Teljesen más ez az érzés, mint egy más város, más
épületének a munkálataiban részt venni.
A kivitelezés során arra is figyeltek, hogy a munkálatok
többségét helyi alvállalkozók végezzék el. Így a speciális
feladatokon kívül minden szakmunkát helyi szakemberek
és cégek látnak el. Az Agóra program megvalósítása
2 milliárd 46 millió forintba kerül, ennek az összegnek a
87 százaléka uniós támogatás, a többit saját forrásból biztosítja az önkormányzat.

A projekt keretében megtörténik a Váci Mihály Kulturális Központ energetikai korszerûsítése is, többek
között nyílászárócsere, fûtéskorszerûsítés, elektromos
korszerûsítés és energiatakarékos szerkezetek beépítése, így az épület fajlagos energiafelhasználása gazdaságosabb lesz. A rekonstrukció során az épületet fenntartható módon mûködtethetõ funkciókkal töltik meg,
és minél erõsebben bekapcsolják azt a város mindennapi kulturális és közéletébe, közvetlen környezetével
együtt. A tervek szerint az épületben az alábbiakat alakítják ki:
– szabadon variálható, 4–500 fõ befogadására alkalmas, lépcsõzetes, de síkpadozatossá alakítható nézõtérrel rendelkezõ terem, hangversenyek, színdarabok, kamaradarabok, bálok, kiállítások megrendezéséhez,
– szabadon variálható, összenyitható, paravánokkal
szeparálható mobil tér,
– mobil bútorokkal szerelt, konferenciák, elõadások
megtartására alkalmas tér,
– kiállítási tér, hagyományostól eltérõ hangulatú, kialakítású, a látogatókkal közvetlenebb kapcsolatot
kialakító bemutatótér,
– képzési funkciójú tantermek,
– közmûvelõdési feladatokat ellátó elõadótermek, mobil bútorokkal,
– a Nyíregyházi Televízió elhelyezésére szolgáló helyiségek, illetve a médiaszakos fõiskolai hallgatók
gyakorlati helyiségei,
– büfé, fogyasztótér, információ,
– korszerû eszközökkel, bútorokkal felszerelt szabadhasználatú terek, közösségi „találka” pontok,
– irodák, tárgyalók, teakonyha a dolgozók részére.

Elkezdték a szerelvényeket beépíteni

2014. JÚLIUS 25.
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GYALOGÁTKELÕ ÉPÜLT SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕN
Átadták a közlekedõknek a Kemecsei úti gyalogátkelõt. A forgalmas útszakaszon a zebra hiánya régi
probléma volt az arra sétálók és biciklizõk életében,
a kerékpárút kiépítésével pedig létfontosságú lett. A
19 millió forintos beruházást a város önerõbõl finanszírozta.
Birtokba vehették a kerékpárosok a Kemecsei úti új
gyalogátkelõt. Az elmúlt tíz évben ezen a szakaszon jelentõsen megnövekedett az erre sétálók és biciklizõk száma. A sóstói fejlesztések, valamint a nemrég átadott Korányi F. utcai bicikliút kapcsán igényként merült fel a
Kemecsei úton egy biztonságos átkelõ megépítése.
A város kerékpárforgalmi hálózatát fejlesztõ projekt részeként Sóstógyógyfürdõ is bekapcsolódott a kerékpáros

közlekedés hálózatába. A Blaha Lujza sétányon meglévõ
gyalog-kerékpárúthoz történõ csatlakozást a most átadott
Kemecsei úti átkelõvel biztosítják.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a helyszínen elmondta, rekord idõ, mindössze 10 nap alatt végezte el két helyi vállalkozás a kivitelezést. Hozzátette, a
MÁV elnök-vezérigazgatója is segítette a projekt megvalósulását az engedélyezés gyorsasága által. A beruházás
része volt a közvilágítás átépítése is, mely segíti az átkelés
biztonságát, míg a középsziget kialakítása lassítja a gépjármûforgalmat.
A beruházást a város önerõbõl finanszírozta, mely 19
millióba került. 180 négyzetméter járda épült meg, a gyalogátkelõ létesítése pedig 90 négyzetméter területet vett
igénybe.

TOLVA SZABÁLYOS
Dr. Kovács Ferenc a csomópont ünnepélyes avatásán
azt is bejelentette, hogy a Szabados-OK Kft. felajánlásából 20 darab „Tolva szabályos!” feliratú figyelmeztetõ táblát helyeznek ki a belváros forgalmas keresztezõdéseiben
lévõ zebráknál, ezzel is segítve a kerékpárosok biztonságos közlekedését.
Az alábbi helyszíneken már találkozhatnak is ezekkel
a táblákkal:
Országzászló tér, CIB Bank elõtt; Széchenyi u., Nyírvíz
Palota mellett; Rákóczi u., piac elõtt (Új utcánál); Kossuth
u.–Vay Á. krt.–Egyház u.–Rákóczi u. csomópont mind a 4
ága; Dózsa Gy. u. (Pazonyi tér felõli vége); Vay Á. krt.,
mûvelõdési központ elõtt; Bocskai u. (Inczédy sor felõli
vége).
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Petneházy Attila és Halkóné dr. Rudolf Éva, az érintett térségek
önkormányzati képviselõi, valamint dr. Kovács Ferenc polgármester az ünnepélyes gyalogátkelõhely-átadáson

NE LEGYEN BALESET, BÜNTETÉS!
Bordás Béla városgondnok azt tapasztalja, hogy megszaporodtak azok a balesetek, amelyek abból adódnak,
hogy a kerékpárosok a gyalogátkelõ-helyeken nem szállnak le kerékpárjukról, és a város belterületén a megengedett 10 km/h-s sebességet sem tartják be. Elmondta: – Az
egyedüli kivételt a sárga szaggatott vonal jelzi, ekkor a
kerékpárosoknak nem kell leszállni, az autósoknak viszont
kötelezõ megállni és elengedni õket. A városgondnok arra
hívja fel az autósok figyelmét, hogy legyenek körültekintõek a gyalogátkelõ-helyek közelében. A kerékpárosok
pedig szálljanak le ott, ahol kell, mert ha ezt nem teszik
meg, az egyrészt balesetveszélyes lehet, másrészt bírsággal is jár.

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

LÁTVÁNYOS MUNKÁLATOK A CSARNOKNÁL
sõ munkálatokat jelenti, itt van a legtöbb bontás, és a leglátványosabb fejlesztés. Ezzel egy idõben készülnek a fejlesztés második és harmadik ütemének tervei.

GAZDASÁGOSABB, NAGYOBB, ÚJDONSÁGOKKAL
A nyílászárók cseréje mellett, a BUSZACSA tetejét is
felújítják és a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében külsõ szigetelést is kap. Mindezek mellett bõvül a csarnok
befogadóképessége. Jelenleg mintegy 1500 nézõnek van
ülõhelye, ez a felújítás után akár 2200–2500 fõt is jelenthet a mobil lelátókkal. A Nyíregyházi Televízió Híradójának információi szerint a BUSZACSA három ütemben tervezett fejlesztésében kialakítanak majd VIP és rekreációs
termet, bemelegítõpályát, megújul a beléptetõ rendszer
és a csarnok világítása is.

Ütemszerûen halad a Bujtosi Szabadidõ Csarnok rekonstrukciója. A nyíregyházi kivitelezõ bontja a régi
teniszlelátót, kiszedte a nyílászárókat és az épület külsõ borítását is eltávolították. A tervek szerint az épület
külsõ része az õsz közepére újulhat meg, utána kezdõdnek a belsõ munkálatok.
A napokban lebontották a Bujtosi Szabadidõ Csarnok
hajdani teniszpálya-lelátóját. A daru gyufaszálként zúzta
össze a vasbeton szerkezetet. Ezzel egy idõben, a parkoló

felõli oldalon elkezdték kibontani a régi nyílászárókat,
lefûrészelték a kiálló acél elemeket és lehántották az elhasználódott borítást az épületrõl. A parkoló felõli bejáraton is látszik, hogy itt is komoly rekonstrukciót hajt végre a nyíregyházi kivitelezõ, teljesen átalakul a leamortizálódott csarnok. Az önkormányzatnál arról tájékoztattak,
ütemszerûen halad a több mint 2 milliárdos beruházás,
így a felújítás elsõ szakasza már õsszel befejezõdhet.
Dr. Kovács Ferenc polgármester megerõsítette, hogy a
szeptember végi határidõ – amit a fejlesztés elsõ ütemének
befejezésére céloztak meg – tartható. Ez elsõsorban a kül-

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. augusztus
1. 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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HÚSZÉVES A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ
NYÁRI KOFAVIZIT: FELKELÕ NAP A NAGYBANIN
ka, amelyeknél szintén meglehetõs szórás mutatkozott az
árak között, hiszen dinnyét láttam 75-ért, 50-ért, de 130ért is. Az elõbbiekhez képest viszont kevésbé volt népszerû a kukorica és a kelkáposzta. Hajnali négykor még 150ért ment a sárgadinnye, egy órával késõbb már csak 120ért. Sok mindenbõl elérkezett az utolsó pillanat, hogy befõzzön az ember, ezért is lehetett volna olyan kelendõ a
sárgabarack, feltéve, ha lett volna. Jórészt most az uborkáért és a dinnyéért érkeztek a vásárlók, amelyeknél bár
még messze a szezon vége, nagy alkukat is lehetett kötni,
mert a kofák igyekeztek mindentõl megszabadulni. Utam
végén még visszatértem ahhoz a falusi asszonyhoz, akinek hajnalban meghiúsították az üzletét. Örömmel mesélte, hogy a barack mennyiségének a felét eladta, a
dinnyét pedig teljes egészében, sõt, még telefonszámot is
cserélt egy kereskedõvel, aki megígérte neki, hogy néhány
nap múlva ismét vásárol majd tõle egy utánfutónyi dinnyét.
Nem keseredett el, mert mint mondta, noha felkelt a nap
és a kereskedõk is bevásároltak már, ilyenkor még megjelennek a „kosarasok”, akikkel megköttethet az üzlet és
elfogyhat a barack is.

Ismerõs? 300–350 kofának biztosít árusítási és megélhetési lehetõséget, akik magyar termelõk, vállalkozók. Közmûvesített, aszfaltozott és illemhelyiségekkel
ellátott. Olcsó árakkal dolgozik, rátalálni pedig nem
nehéz: csak a kofákat kell követni. Ismerõs?
Szerzõ: Bruszel Dóra
A Tokaji úton lévõ nyíregyházi piacról van szó, ahová
ezrek zarándokolnak nap mint nap. Húsz évvel ezelõtt, a
Napló szeptemberi számában is jelent már meg cikk a
vásártérrõl. Az akkori írás szerint a vásártér a bevásárlóturizmus egyik célállomásává vált városunkban. Népszerûsége pedig azóta sem csökkent, még a mai napig is a
„kispénzûek Mekkája.” Útra keltem ezért most, húsz évvel a cikk megjelenését követõen egy nyári kofavizitre,
hogy megtapasztaljam, milyen a felkelõ nap a nyíregyházi Nagybanin.

NÉGYET ÜT AZ ÓRA
Kedd van. Hajnali fél négyet üt az óra. Sötétség borítja
a várost, a házak mögött még a nap sem kelt fel, csak
néhány tücsök ciripelése zavarja meg a nyugvó tájat. A
Tokaji úthoz érve azonban egymást érik az autók, ami nem
meglepõ: kedd van, nagypiac. A vasúti sín elõtt pillantom
meg az autósor végét. Az egyik utánfutón dinnye díszeleg, a másikon csöves kukorica, de látni uborkát, barackot, burgonyát, cukkinit és megannyi ízlésesen elõkészített zöldséget, gyümölcsöt. Az eladók türelmesen várakoznak, néhányuk beszédbe elegyedik egymással: Mennyiért fogod adni a dinnyét? – hangzik az egyik platós autó
fülkéjébõl. Válasz azonban már nem érkezik, mert négyet
üt az óra, a piac kapujánál felgyulladnak a fények, a lámpák is zöldet mutatnak, megnyílik az út az eladók és a
vásárlók számára. A bérelt helyek gyorsan megtelnek, a
többiek az õstermelõi sorban parkolnak le. Nem marad
sok idõ a kipakolásra, mert megérkeztek a kereskedõk is.

FOLYAMATOSAN TÖMVE A PIAC
ITT AZ ALKUNAK HELYE VAN
– Mennyi a barack? 1100 forint rekesze – válaszolja a
17-18 fokban kabátot viselõ falusi asszony, aki izgatottan
várja a vásárlókat, mert számára ma nem kicsi a tét: A
dinnyét és a barackot is el kell adnia. – A szomszédban
olcsóbban is odaadják, jöjjön velem – szólt egy másik árus,
látva a kereskedõ bizonytalanságát. Hogy ez mennyire volt
etikus, nem tisztem eldönteni, amire azonban rájöttem: a
piacon mindent szabad. Utamat folytatva sok érdekességet tapasztaltam meg. Az egyik sorban nem kellett 100ért a karfiol, míg a másikban úgy vitték 149-ért, mint a
cukrot. Bár rengetegen nézelõdtek a sorok között, áru is
volt bõven, így nehezen kezdtek ürülni a ládák és a platók. Szépen fogyott a tök és a cukkini, a dinnye és az ubor-

Kovalecz Róbert, a NYÍRVV piac- és vásártér üzemeltetési irodavezetõje érdeklõdésünkre elmondta, hogy
évrõl évre növekszik a vásártér iránti érdeklõdés. Egyre
több az árus és a vásárló is, az áru pedig így folyamatosan forgásban van. Noha már nagy busztranzitok nem
érkeznek a Nagybani piacra, de még mindig jelentõs az
ukrán, a román, a lengyel és a szlovák vásárlók száma. –
Az utóbbi idõszakban aszfaltfelújítási munkálatokat végeztünk a vásártér területén, az árusoknak a feltételeit
pedig úgy átszerveztük, hogy élhetõbb környezetben
tudják eladni portékáikat. Számozott helyek várják õket,
aki pedig állandó helyet szeretne magának, az bérelhet
4000 Ft/hó áron. Már nincs káosz a piacon, hajnalban
pedig a kapukon való beengedés is dinamikusan zajlik,
nem kell várakozniuk az árusoknak – hangsúlyozta.

VIRRADAT-AKCIÓ AZ ILLEGÁLIS SZÁLLÁSHELYEKEN
Nyíregyháza önkormányzata az adó- és vámhivatal,
a helyi rendõrkapitányság, valamint a bevándorlási hivatal munkatársaival együttmûködve ellenõrzést tartott annak érdekében, hogy megszûnjenek az illegális
szálláshelyek, amelyek egyrészt kárt okoznak a jogszerûen mûködõ szállásadóknak, másrészt rontják turisztikailag dinamikusan fejlõdõ városunk jó hírét.
Mindezt dr. Kovács Ferenc polgármester kezdeményezte lakossági kérések és bejelentések alapján.
Július 16-án hajnalban a polgármesteri hivatal szakigazgatási munkatársai, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóságának ellenõreivel, a júniusban megkötött együttmûködési
megállapodás elsõ kézzelfogható és igen látványos akciójaként közösen ellenõrizték a Tokaji úti piac környékén
lévõ utcákban kialakított illegális szálláshelyeket. A Virradat-akcióban társhatóságként a Nyíregyházi Rendõrkapitányság, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal is részt vett.
Az átfogó és teljes körû ellenõrzési sorozat fõ célja a
fekete- és szürkegazdaság visszaszorítása, az adóelkerülésre irányuló magatartások feltárása, az olyan üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezõ szálláshelyek felderítése
és felszámolása, melyek az esetek többségében a szálláshely-kialakítás alapvetõ feltételeinek sem felelnek meg.
Emellett az engedély nélkül épített vagy nem rendeltetésének megfelelõ célra használt, emberi tartózkodásra alkalmatlan építményeket is felderítették.
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Ezek a tákolt építmények is szálláshelyként szolgáltak
A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adóigazgatóságának ellenõrei a központi költségvetés megkárosítását
eredményezõ adószám és engedély nélkül mûködõ szállásadókat ellenõrizték. A közös szervezésû akcióban a
Vámigazgatóság munkatársai a jelenlévõ ellenõrök, köztisztviselõk személyes biztonságát, a helyszín biztosítását, és fõként mindenféle atrocitás megelõzését segítették
elõ, együttmûködve a rendõrséggel.

SZÁMOS JOGSZABÁLYT SÉRTETTEK
Az ellenõrök a vizsgálat alá vont címeken 54 külföldi
állampolgárt találtak. Mivel a szálláshelyek mûködtetésében számos jogszabályt megsértett az engedély nélküli

tevékenység: nyugta-, illetõleg számlaadási kötelezettség
elmulasztása, számviteli bizonylat kibocsátásának hiánya
miatt több százezer forintnyi bírság kiszabása várható.
A hajnali akció eredményeként több százezer forintot
meghaladó bírságot szabtak ki a polgármesteri hivatal
munkatársai és két esetben azonnali hatállyal megtiltották a szálláshely üzemeltetését is. Bírsággal sújtották az
engedély nélkül üzemelõ, bevallási, valamint adófizetési
kötelezettségüket nem teljesítõ szállásadókat.
Kása Brigitta aljegyzõ az akciót így értékelte:
– Eredményes volt az ellenõrzés. Három illegális szálláshelyet kerestünk fel a hajnali akcióban, valamint pótlólag még egyet, ami építésügyi szempontból nem felelt meg
az elvárásoknak. Ezen a három szálláshelyen 54 külföldi
állampolgárt találtunk, akik úgy szálltak meg ezeken a szálláshelyeken, hogy a szálláshelykiadó nem rendelkezett
üzemeltetési engedéllyel. ellenõrzés
Az ingatlanok felében szabálytalan épületeket, építményeket építettek, néhol övezeti elõírással ellentétesen is.
Több helyen az épületet az eredeti és engedélyes rendeltetéstõl eltérõen (például: tárolót, melléképületet, gazdasági épületet stb.) használták lakó-, illetve szálláshely-funkcióra. A város illetékességi területén belül a további ellenõrzések során is olyan szálláshely-szolgáltatást nyújtó címeket keresnek majd fel a hatáskörrel rendelkezõ szervek, ahol szabálytalanságokra lehet számítani. Teszik mindezt annak érdekében, hogy kiszûrjék az ilyen tevékenység által illegális eszközökkel haszonszerzésre törekvõket.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS
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TELT HÁZ SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕN
– A sétánynak örülök a legjobban, mert szebb és sokkal
jobb, mint elõzõleg volt. A kavicson nem tudtunk közlekedni, de most már örülök, hogy rendbe tették – hangsúlyozta.
A tó körül sétálva egy miskolci családdal futottam össze,
akik már 4 éve, minden nyáron Sóstón töltenek el négy napot. Elmondták, hogy a fürdõt és az állatparkot sosem hagyják ki, és mindig számítanak a rossz idõre is, ezért olyan
szállást választanak, ahol van wellness-szolgáltatás is.
Szálloda, apartman, magánszállás – megannyi szállástípus közül választhatnak a Sóstóra látogató turisták. Vannak azonban olyanok, akik egy kalandosabb formáját választják a pihenésnek, lakókocsival járják körbe a környéket. Így tett a szlovák család, Peter és felesége is, akik egy
magyarországi körúton vesznek részt. – Két napot Hajdúszoboszlón töltöttünk, két napot Miskolcon, most pedig itt
leszünk Sóstón. A fürdõ nagyon szuper és szép is, szeretünk itt lenni.
Furák Pál és családja Komádiból érkezett Sóstóra.
– Nincs messze tõlünk Sóstó,
bármikor el tudunk jönni ide.
Nagyon szép minden, a kislányomnak, Zékának a kedvencei
a fókák voltak – mondta el a családfõ.
A szemerkélõ esõ ellenére is nagy volt a forgalom az
állatpark bejáratánál.
– Kassán ilyen nincs, nagyon szép minden! – kiáltotta
felém az egyik szlovák turista tört magyarsággal.

Soha nem látott nyüzsgés fogadja a Nemzeti Gyógyhelyre, Sóstógyógyfürdõre érkezõket, szinte méhkasra hasonlít az üdülõövezet. A helyiek tömegesen futnak a megújult rekortánpályán, kerékpárosok és andalgók lepték el a sétányokat. A turisták megszállták
a turisztikai célpontokat. Legyen az kánikula, vagy esõs
nap, a fürdõk, az állatpark és a múzeumfalu is vonzza
a vendégeket. Ha ennyi látogató nem lenne elég a
kaptár hangulathoz, ezt még fokozzák azok a kivitelezõk, akik a Sóstó fejlesztését célzó pályázat fejlesztési elemein dolgoznak nap mint nap – szorgalmasan,
mint a méhecskék.
Az oldalt összeállította: Sipos Mariann, Bruszel Dóra

NYELVI SOKSZÍNÛSÉG A STRANDON
A hét közepére ránk zúduló esõ, és hirtelen jött lehûlés
már feledtette mindenkivel a múlt hétvégi kánikulát. Emlékezetes marad viszont ez a hétvége azok számára, akik
ekkor a sóstói strandokon hûsöltek a tikkasztó hõségben.
Ahogy tettem azt én is.
A Parkfürdõ bejáratánál már korán reggel emberek százai álltak a pénztáraknál, majd a fürdõ területének minden zsebkendõnyi helyét belakták percek alatt a fürdõzni
vágyók. Azt gondolhatnánk, nincs ebben semmi meglepõ
a kánikulában. De ezúttal mégis volt. Szinte turistának éreztem magam a saját szülõvárosomban! Nagyon kellett fülelnem, hogy magyar szót halljak. Ukrán, lengyel, román,
szlovák családok és társaságok élvezték többnyire a fürdõ
szolgáltatásait. Szinte alig láttam ismerõs arcot. Így megörültem egy régi barátomnak, aki egy nagy társasággal
készült az ebédhez. Bár valamennyien magyarul beszéltek, mégis nyilvánvaló volt, hogy a határon túlról érkeztek. Az akcentusukból az is kitûnt, hogy nem is azonos
országból. Ezt az elméletemet a nyíregyházi vendéglátó
barátom is megerõsítette. Rá is kérdeztem, hogyan verõdött össze ez a nemzetközi társaság. A történet két évre
nyúlik vissza – kezdte. Ekkor ment nyaralni Korondra a
nyíregyházi Csécsei család. A szállásuk egy kellemes családi panzióban volt, ahol az ottani magyar vendéglátók
olyan barátságosak voltak, hogy valamennyi ott tartózkodó vendég baráti társasággá kovácsolódott össze. Így már
nem volt kérdés, hogy hol fognak nyaralni ezek után. A terv:
mindenki lakóhelyén eltöltenek egy-egy hetet. Most Nyír-

LAKE A TÓNÁL –
HATALMAS BULI A PARTON!

egyháza van soron – mesélte. A korondi vendégeket – akik
az elsõ találkozásnál a vendéglátók voltak – elvarázsolta
Nyíregyháza. Bár õk is büszkék gyönyörû domborzatú tájaikra, de Sóstót elbûvölõnek nevezték. Nem tudtak eltelni az
állatpark különlegességeivel, a gyerekeket pedig az élményés parkfürdõ vonzotta mágnesként. Az Ungvárról érkezett
családnak már nem volt ismeretlen Nyíregyháza. Õk gyakran járnak ide fürödni, de minden alkalmat élményként élnek meg. És ezt meg is osztják ismerõseikkel idõrõl idõre,
így egyre többen járnak „át” kikapcsolódni. Mint a népmese, szájhagyomány útján terjed a határon túl Nyíregyháza
szépsége és az itt élõk vendégszeretete.

KITETTÉK A MEGTELT TÁBLÁT
Nem telt viszont vidáman a lengyel Zlatzky család elsõ
éjszakája Nyíregyházán, a malõrért a családfõ vállalta a
„bûnbak” szerepét. Elmesélte, hogy még márciusban egy
lengyelországi utazási irodában találkoztak a Nyíregyházát
úti célként kínáló katalógussal. Ekkor már tudták, hogy itt
fogják eltölteni a szabadságuk egy hetét, de úgy gondolták:
szükségtelen szállást foglalni, majd keresnek itt egyet. Megérkezésük után számos sóstói szálláshelyet végigjártak, sikertelenül. Így az elsõ éjszakát az autójukban kellett tölteniük, majd másnap kértek és kaptak helyi segítséget szálláskereséshez – mesélte. Már csak egy belvárosi panzióban
sikerült „tábort verniük”, de ez nem szegte kedvüket, azóta
számos élménnyel gazdagodtak, mely feledtette az elsõ itt
töltött nap viszontagságait – mondta mosolyogva. Lám,
Nyíregyházára is érdemes idõben lefoglalni a helyet...

A KEDVEZMÉNYEK VONZOTTÁK
Több mint 2000-en vettek részt a harmadik alkalommal megrendezett Sóstófeszten, ahol hét magyar és egy
külföldi lemezlovas szórakoztatta a közönséget a Sóstói-tó partján. Az este legnagyobb sztárja – aki a fiatalok többségét a fesztiválra vonzotta – a skót Chris Lake
volt, aki magánrepülõvel érkezett Nyíregyházára, hogy
itt pörgesse a lemezeket.
A világhírû dj a Nyíregyházi Televíziónak így nyilatkozott: – A zene számomra egyfajta kifejezési forma,
tele érzelemmel. Egy három-, négy-, ötperces zeneszámmal képes vagy valakinek a hangulatát teljesen
megváltoztatni, a lelkivilágát és napjait befolyásolni. A
nagyon boldogtalan emberbõl nagyon boldogat lehet
csinálni, a szomorúból mosolygósat – ezért szeretem
igazán...
8

2014. JÚLIUS 25.

Már a pénztáraknál jól el lehetett különíteni, hogy kik,
honnan érkeztek. A Szép Kártyát elfogadó kasszáknál többnyire a hazai vendégek álltak sorba, míg a továbbiakat a
külföldi turisták és a nyíregyháziak szállták meg. Ez utóbbiakat is meg lehetett ismerni messzirõl, hiszen valamennyien lakcímkártyát szorongattak a kezükben, hiszen a nyíregyháziak további kedvezményekre jogosultak a fürdõszolgáltatások áraiból. Nagyon sok fiatal is él ezzel a lehetõséggel, akik azt is elmondták: az olcsóbb belépõnek köszönhetõen gyakrabban tudnak strandra járni barátaikkal.
Így el lehet viselni a nyári szünetet és a kánikulai napokat.

A TURISTÁK PARADICSOMA
A szemerkélõ esõ ellenére is sokan látogattak ki Sóstóra
a hét közepén. Fiatalabbakat és idõsebbeket, családokat
és nagyobb csoportokat sem tántorítottak el az esõcsep-

pek attól, hogy korzózzanak a megújult Sóstói-tó körüli
sétányon, vagy szemezzenek a vörös varikkal és a dagonyázó elefántokkal a méltán népszerû állatparkban. Egy
ilyen délutánon vettem nyakamba én is Sóstót, hogy megkérdezzem az ott pihenõktõl, hogy érzik magukat az üdülõövezetben.
A megújult sétányon egy lengyel családdal találkoztam,
akik most elõször járnak Nyíregyházán, de az apuka elmondása szerint, ez a legszebb hely, ahol eddig valaha is jártak.

MEGY A HÍRNÉV SZERTE EURÓPÁBAN
Nyíregyháza a közelmúltban Lengyelországban, Csehországban és Franciaországban is bemutatkozhatott, de
tartottak study tourokat a megyeszékhelyen is:
Székelyudvarhelyrõl, Kolozsvárról és Prágából érkeztek
turisztikai szakemberek, hogy megismerjék a város attrakcióit és informálódjanak a szálláshely-lehetõségekrõl.
A szakmai elismerést pedig mi sem bizonyítja jobban,
minthogy a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. az év
elején az Utazási Turisztikai Kommunikációs Díj pályázaton Kiállítási kampány kategóriában különdíjat nyert.
S ne feledjük: tavaly belföldi díszvendége volt városunk
e kiemelt eseménynek, s tavaly megkaptuk egyebek mellett az „Év feltörekvõ turisztikai települése” elismerést is.
– A fürdõ tetszik nekünk a legjobban, két napja vagyunk
a városban és hét végéig fogunk maradni, addig szeretnénk kiélvezni minden percet – mondta a családfõ.
Bátori Kitti a strandon dolgozik, így õ közvetlenül megtapasztalhatta a Sóstói-tó körüli fejlesztéseket.

Milián Benjamin átutazóban tartózkodik
családjával Nyíregyházán, örömmel mesélte, hogy neki a cápa tetszik a legjobban az
állatparkban.
– Hajdú-Bihar
megyébõl érkeztünk egy napra, már bejártunk
mindent, nagyon szép az állatkert.
Csoportos kiránduláson vagyunk
itt, egy ötvenfõs busszal érkeztünk
Nyíregyházára – mondta el Sándor Gyuláné.

TELT HÁZ SÓSTÓN
Nemcsak a hõmérõ higanyszála, de a telt házas apartmanok száma is fokozatosan növekszik Nyíregyházán. A
magyar vendégek mellett idén a legtöbb turista Lengyelországból, Szlovákiából, Romániából, Ukrajnából és Csehországból jön, de már érdeklõdnek a hollandok, a spanyolok és a svédek is – hangsúlyozta Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.
A Sóstói Tourinform irodában hatalmas az érdeklõdés,
az apartmanok pedig már telt házzal mûködnek. Furkóné
Szabó Marianna érdeklõdésünkre elmondta, hogy a napokban egy négyfõs család hat éjszakára, elõtte pedig egy
12 fõs társaság 4 éjszakára szeretett volna szállást foglalni
Sóstón, de már egyikõjüknek sem tudtak helyet biztosítani. Kifejtette, hogy Nyíregyháza sok programot kínál, rendezvényekben, látványosságokban gazdag, így nem meglepõ az óriási érdeklõdés a megyeszékhely iránt.

TURISZTIKA

ASZFALTOZZÁK AZ ÚJ SÉTÁNYT

A helyszíni szemlén Szikszai Tibor, a nyíregyházi partnereket is magában foglaló kivitelezõ konzorcium vezetõje, dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Podlovics Roland projektvezetõ
Jó ütemben halad a Sóstói Múzeumfalu elõtti út és a
pálinkaház építése. A Sóstót fejlesztõ komplex projekt részeként megvalósuló beruházás már a végéhez közeledik, az új aszfaltozott utat a tervek szerint
már a hétvégén birtokba vehetik.

só munkafázis. Elkészültek a térburkolati munkálatok,
valamint az erõsáram kiépítése, és a kandeláberek is a
helyükre kerültek. A burkolat befejezése után az útbur-

Szerzõ: Erdõs József
Korábban földúton járhattak csak erre, a városrész
komplex fejlesztését célzó projektnek azonban ez is a
része. Nyíregyháza polgármestere a helyszínen tekintette meg a munkálatokat, s azt mondta, a feladatokat átcsoportosították a hatékonyság érdekében. Miután turisztikai fõszezonban vagyunk, leállították a gyógyászati
szárny építését, hogy ne zavarja a pihenni vágyókat. Igyekeztek a mélyépítési munkákra koncentrálni. Elsõ ütemben a tó körüli sétány és a rekortán futópálya készült el,
emellett két parkolót és a most elkezdett úthoz vezetõ
sétányt vehették birtokba a Sóstóra látogatók.
A múzeumfalu elõtt kezdõdõ új utat a tervek szerint
egyirányúsítják az autósok számára, de a gyalogosok és
kerékpárosok minden irányban használhatják majd.
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser elmondta,
hogy jelenleg a múzeumfalu mellett kialakított vegyesforgalmú sétány aszfaltozása zajlik, amely az utol-

KÜLÖNLEGES LESZ

Jó ütemben halad a Viktória Ház építkezése a Nyíregyházi Állatparkban, az önkormányzat jelentõs támogatásával.
A fõként Dél-Amerika állat- és növényvilágát bemutató
létesítmény megvalósításához az intézmény a tervezett
összeg felét, 250 millió forintos európai uniós támogatást
nyert. A fennmaradó költségeket fele-fele arányban vállalta az állatpark és Nyíregyháza önkormányzata – eredetileg. Ám kiderült: mindez kevés lehet, ezért az önkormányzat pluszban százmilliós nagyságrendben támogatja az
újabb turistalátványosság elkészültét. Az épület falai már
állnak, nemsokára kezdõdik a belsõ terek kialakítása, amely
különleges megoldásokat igényel. A Zöld Piramis kistestvére is tartogat építészeti bravúrokat, egy különleges tetõszerkezet koronázza majd meg az épületet.

kolati jelzések festése, közúti táblák elhelyezése van
még hátra.
Jó ütemben halad a pálinkaház építése is. A már
szerkezetkész épület a tervek szerint augusztus végére
készül el.

TOURIST POLICE

A Nyíregyházi Rendõrkapitányság által szervezett
Tourist Police szolgáltatás keretében a nyári hónapokban ismét idegen nyelveket beszélõ diákok és rendõrök adnak útbaigazítást a megyeszékhelyre látogatóknak – és természetesen az itt lakóknak. A nyári
szezonban jellemzõ bûncselekményekre figyelmeztetnek és információkkal látják el az érdeklõdõket a belvárosban és Sóstógyógyfürdõn.
Fotók: Trifonov Éva, Máté János
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KULTÚRA

HIRDETÉS

SZTÁROK A MÚZEUMFALUBAN
Gregor Bernadett, Kökényessy Ági, Oszter Alexandra, Gergely Róbert, Mikó István, Varga Miklós, hogy
csak néhányat említsek azon sztárok közül, akiket a
Sóstói Múzeumfalu színpadán láthatnak az érdeklõdõk a következõ hetekben.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
A Mandala Dalszínház társulata a napokban a Paprikáscsirkével indította az immár 23. velük töltött nyarat, amit Mona
Marie mosollyal fûszerez majd 25-én este 9-tõl. Jelen lesznek a folytatásban Mozart szerelmei, A csúnya lány, István,
a király, Lúdas Matyi, hogy egy Kölcsönkéróban Hajmeresztõ dolgok történhessenek. Vadmadarak is szerepelnek majd
az étlapon, amit szeptember 7-én egy hagyományos gálamûsor koronáz meg, ahol a zenés teátrum tagjai és Gergely
Róbert ízelítõt tálalnak fel a specialitásaikból.

A Barátok közt sorozatból jól ismert házaspár, Csomor Csilla
és R. Kárpáti Péter most is házaspárként lépett színpadra
– Immár a harmadik nyáron ad otthont a saját és az általunk szervezett vendégelõadásoknak a Sóstói Múzeumfalu
– tudtuk meg Bódis Gábor ügyvezetõ igazgatótól. – A
Mandala Produkciós Színpad fellépõinek játékát közel kilencszáz nézõ tekintheti meg. A Paprikáscsirke címû zenés
vígjátékban R. Kárpáti Péter, Csomor Csilla, Heller Tamás
és Pelsõczy László játszották a fõbb szerepeket. Szintén a
Gergely Theáter tér vissza hozzánk 25-én este 9-tõl egy
másik szereposztással: Gregor Bernadett, Oszter Alexand-

ra, Sáfár Anikó, Forgács Gábor játsszák a fõbb szerepeket a
Mona Marie mosolya címû zenés, habkönnyû vígjátékban,
melyet ugyancsak Gergely Róbert rendezett. A kellemes
szórakozást borítékolhatjuk, hiszen a zene kiválóságáról a
Nádas Gábor–Szenes Iván szerzõpáros gondoskodott. Mozart szerelmeit idézi meg Pozsgai Zsolt kétrészes játéka augusztus elsején ugyancsak Kökényessy Ági és Almássi Sándor segítségével. A zseniális komponista életének utolsó éjszakáját eleveníti meg a darab, amikor halála elõtt, mintegy utolsó gyónásként bevallja feleségének, Constanze-nak:
házassága alatt milyen kalandjai voltak.
Közben a közel negyvenedik premierjükre készülnek a
mandalások. A csúnya lány címû – majd 100 éve nagy
sikerrel játszott – darabot viszik színre. Az ebbõl készült
filmes adaptáció fõszerepeit Muráti Lili, Jávor Pál, Kabos
Gyula és Gózon Gyula alakították. A most bemutatandó
verziót kisoperettnek tekinthetjük, hiszen három felvonásos, a szereposztásban megtaláljuk a primadonnát, a bonvivánt, a szubrettet, a táncoskomikust..., s van benne persze egy szép szerelmi szál is. Sanzonos, kuplés dalok csendülnek majd fel, igazi nyári szórakozást ígérve. A remek
színész, Mikó István rendezi, aki többször lépett már fel a
mandalások meghívottjaként, legutóbb például tavaly a
felejthetetlen Svejk címû elõadásával. Kisvárdán látta az
elmúlt évben a Kölcsönkéró címû produkciójukat, s a társulatot megismerve javasolta bemutatásra ezt a mûvet. Õ
maga is fog játszani, Kovács Attilával lekettõzve. Bogdán
Artúrt kelti majd életre, akit egykor Kabos Gyula jelenített
meg. Benkõ Pétert is láthatják majd a nézõk a darabban.
A nyíregyháziak közül a fõbb szerepeket Cserjési Beatrix,
Vajnárovics Viktória és Bódis Gábor alakítják.
– Augusztus közepén Mikó István önálló mûsorában Vadmadarak címen Pirandello szövegekbõl válogat – sorolja Bódis
Gábor. – A kicsinyek örömére kísérleti jelleggel matiné elõadásként mutatjuk be a Lúdas Matyit. A saját produkciók közül a Besenczi Árpád rendezte Hajmeresztõ és a Kölcsönkéró
augusztus végén kerül színre. Nyomozó, illetve féltékeny
férj lesz az elõadásban a színpadra állító neves mûvész.
Augusztus 15-én sokak kérésére az István, a király címû
rockoperát mutatjuk be Varga Miklós fõszereplésével. Szeptember 7-én lesz a gála, melyen a saját produkciók mellett
vendégként Gergely Róbert Szécsi Pál dalokat énekel majd.

KERESIK A NYÁR KÖNYVFALÓJÁT
A nyár könyvfalóját keresik a Móricz Zsigmond
könyvtárban. A versengésbe azok a 10–14 éves általános iskolások szállhatnak be, akik egy megadott listáról olvasnivalót választanak maguknak, és kitöltik a
könyvhöz kapcsolódó feladatlapot.
A listán szerepel többek között Erich Kastner Repülõ
osztálya, Nemere István Fantasztikus nagyija, de Bosnyák Viktória Tündérboszorkánya is, melybõl minden
olvasni szeretõ találhat magának érdekes olvasmányt.
A játékra szeptember végéig jelentkezhetnek az olvasást kedvelõ kisdiákok. Minél több könyvet olvasnak
el, és minél több feladatlapot töltenek ki, annál nagyobb

az esélyük A nyár könyvfalója cím elnyerésére. A könyvtár keresi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legtöbbet olvasó települését is. November végéig arra ösztönöznek
mindenkit, hogy iratkozzanak be az adott település
könyvtárába, kölcsönözzenek, és olvassanak a lehetõ
legtöbbet. A versenyen az a település nyer, ahol egy
fõre a legtöbb könyv jut.
A Móricz Zsigmond könyvtárban az õszi könyvtári napok keretében szeretnék bevezetni az E-book olvasó-kölcsönzést. Az olvasón 300 kötet szerepel majd, így néhány hétre egy kisebb könyvtárat vihet magával az, aki
szeretne megismerkedni az elektronikus könyvekkel.

HUSZÁROKKAL LENGYELORSZÁGBAN
Nyíregyháza testvérvárosába, Rzeszówba kapott meghívót a Jósa András Múzeum. Az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára készülve az ottani múzeum és a
város közösen emlékezett meg a centenáriumról. Bogdan
Kaczmar múzeumigazgató felkérésére múzeumunk egy
igen autentikus tárlattal készült, melynek címe: Nyíregyházi huszárok lengyel földön az I. világháborúban. Tudnivaló, hogy a XIX. század folyamán a magyar huszárezredek rendre idegenben állomásoztak, fõleg Galíciában,
Cseh- és Morvaországban, illetve olasz földön.
A Jósa András Múzeum által összeállított tárlaton 14
tabló és két egyenruha szól a nyíregyházi huszárok galíciai szereplésérõl a tûzkeresztségtõl, 1914. augusztus közepétõl mindaddig, amíg el nem szállították õket egy másik
frontra, Erdélybe, tehát 1916. nyár végéig.
A hivatalos ünnepség 2014. július 12-én délben vette
kezdetét, amikor Rzeszów fõterén felsorakoztak az ottani
hagyományõrzõk: ulánusok lóháton, a rzeszówi lövészek
mai és Napóleon korabeli egyenruhában, a przemysli tüzérek, néhány orosz egyenruhás katona és két magyar
hagyományõrzõ huszár: Baka Béla Napkorról a nyíregy10
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házi császári és királyi 14. huszárezred, Nyári Tibor Esztergomból pedig a budapesti császári és királyi 1. huszárezred egyenruháját viselte. A kiállítás megnyitóját másnap, július 13-án, vasárnap délután tartották. Nagy sikere
volt a két magyar huszárnak, mindenki velük akarta magát megörökíttetni a fotókon. A tárlat augusztus közepéig
látható Rzeszówban, majd vándorútra kel Dél-Lengyelország múzeumaiba.
Bene János múzeumigazgató

„Beteg Gyermekekért” Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
Adószám:
Törvényszék:
Bejegyzô határozat száma:
Nyilvántartási szám:

19208354-1-15
15 Nyíregyházi Törvényszék
3 PK 20.580/1990/5
15/03/20580

Közhasznúsági melléklet 2013.
1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A szervezet tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységei az egészségmegôrzés,
betegségmegelôzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás ezen tevékenységekhez szükséges eszközök, mûszerek beszerzése, koraszülöttek mentése, szállítása. Az alapítvány támogatja a gyermekgyógyászat kereteibe tartozó tudományos üléseket, rendezvényeket.
2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése: M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI.
Törvény 26.Ö C/I pontja szerint egészségmegôrzés, betegségmegelôzés, 17. p. szerint rehab. foglalkoztatás, eszközbeszerzés
Közhasznú tevékenység célcsoportja: Koraszülöttek mentése, szállítása
Közhasznú tevékenységbôl részesülôk létszáma:

Közhasznú tevékenység fôbb eredményei
3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000 HUF) Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Anyagköltség
1 205 irodaszer, üzemanyag vásárlása
Igénybevett szolgáltatások értéke
34 553 koraszülöttmentés, készenléti
díj, javítás, karbantart. ktg.
Egyéb szolgáltatások értéke
1 091 biztosítási díjak, bankköltségek
Értékcsökkenési leírás
3 774 tárgyi eszközök értékcsökkenési
leírása
Összesen:
40 623
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000 HUF)
Elôzô év
Tárgyév
Gödény Károly genetikai vizsgálata
200
300
Összesen:
200
300
5. Vezetô tisztségviselôknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000 HUF)
Elôzô év
Tárgyév
Vezetô tisztségviselôk juttatása
0
0
Összesen:
0
0
6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000 HUF)
Elôzô év
Tárgyév
B. Éves összes bevétel
35 314
47 629
ebbôl:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg
3 165
0
D. Közszolgáltatási bevétel
0
0
E. Normatív támogatás
0
0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
0
0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
32 149
47 629
H. Összes ráfordítás (kiadás)
38 351
40 924
ebbôl:
I. Személyi jellegû kiadás
0
0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
38 338
40 924
K. Adózott eredmény
-3 037
6 705
L. A szervezet munkájában közremûködô közérdekû önkéntes tevékenységet végzô
személyek száma (a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi
LXXXVIII. tv.-nek megfelelôen) (fô)
0
0
7. Erôforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem Értéke
Erôforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft]
X
41 472
Ectv. 32. par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
X
3 668
Ectv. 32. par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
X
0.00
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
X
0.04
Ectv. 32. par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
X
1.00
Ectv. 32. par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fô]
X
0
8. Kiegészítô melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett fôbb tevékenységek és programok bemutatása
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzôi, körülményei – az alábbiakban foglalható össze:
A kuratórium az alapítványi célok megvalósítása érdekében pályázatokat készít, az
így elnyert pénzeszközökkel az alapítvány céljának megvalósítását segíti.
8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. Koraszülöttmentés
Támogatási program elnevezése:
Koraszülöttmentés
Támogató megnevezése:
Országos Mentôszolgálat
Támogatás forrása: (X-szel jelölve)
központi költségvetés
X
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás idôtartama:
2013 egész év
Támogatás összege (1000 HUF)
42 900
– ebbôl a tárgyévre jutó összeg:
– tárgyévben felhasznált összeg:
– tárgyévben folyósított összeg:
42 900
Támogatás típusa: (X-szel jelölve)
visszatérítendô
vissza nem térítendô
X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:
Dologi:
38 880
Felhalmozási:
4 020
Összesen:
42 900
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A szervezet a koraszülöttmentéshez központi támogatásból (Országos Mentôszolgálat) kapott összegeket elkülönített bankszámlán tartja nyilván, a támogatást csak a
koraszülöttmentés tevékenységére fordította.
A szervezet az alábbi tartós eszközöket szerezte be és adta át üzemeltetésre a Jósa
András Oktatókórház Gyermekgyógyászati Osztályának:
1. Ginevri gyártmányú transport inkubátor búraterének felújítása, munkaajtó cseréje.
2. Gyermekorvosok (kórház és alapellátás) részére szervezett kötelezô szakmai továbbképzési konferencia támogatása.
3. 4 db kórházi nagyteljesítményû ultrahangos párásító készülék beszerzése, ezen
készülékek üzemeltetésre történô átadása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Gyermekosztályának.
4. 2 db szívókészülék (elektromos hálózathoz kötött) vásárlása, ezen készülékek
üzemeltetésre történô átadása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Gyermekosztályának.
5. Ginevri gyártmányú transport inkubátor akkumulátor javítása, cseréje.
6. 1 db IRIS 300 SpO2 és NIBP monitor beszerzése, ezen készülék üzemeltetésre
történô átadása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Gyermekosztályának.
7. 1 db EZ-IO intraosszeális fúró (hordtáska nélkül) + két darab gyermektûvel eszköz beszerzése, ezen készülék üzemeltetésre történô átadása a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Gyermekosztályának.
8. 1 db NW026-1.5 – Philips SpO2 „Y” érzékelô, 1,5 méter koraszülött-szállításhoz
szükséges eszköz megvásárlása.
9. 10 db falra szerelhetô, érintés nélküli adagoló elemmel (40 db elem), utántöltô zacskóval
(10 db) összesen beszerzése, ezen készülékek üzemeltetésre történô átadása a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Gyermekosztályának.
10. 1 db TTPD2 Tilt Test Table eszköz vásárlása, ezen készülék üzemeltetésre történô átadása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Gyermekosztályának.
11. DELL laptop vásárlása tudományos elôadások prezentálásához.
12. 1 db félautomata mosogatógép endoscopos mûszerekhez.
13. Fenti beszerzések bruttó értéke 5,7 M Ft.
9. Köszönetnyilvánítás
9.1. Köszönet a támogatóknak
A „Beteg Gyermekekért” Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki a szervezet tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

ÉLETMÓD

MÁRPEDIG AZ ÉLET OLYAN,
MINT A FOCI
Egy reklám szerint, amikor mi, nõk a nulás, vagy egy munkahelyi feladat azt
fociról hallunk, elmenekülünk, és végre kívánja, hogy minden erõnket összponfellélegezhetnek a férfiak. Ebbõl a látszó- tosítva dolgozzunk érte, és mégsem ez
lagos ellentétbõl is fakad, amit egy fele- történik.
ség nemrég kis sóhaj kíséretében mondott
Ezért a Kedves lehajtott fejjel elmegy.
a konfliktusaikról: „Többet kellene a fér- A család széthullik a megoldatlan konfjem fejével is gondolkodnom.” Ám ez a liktusok miatt. A tanulásból fél évvel több
férjének is feladat. Idõvel valahogy elfe- lesz a fõiskolán. Másé lesz a jelentõs üzlejtették, hogy egy térfélen
leti megbízás. Miközben lejátszanak, nem pedig egymás
het, hogy még éppen az utolellen.
só erõfeszítések billentettek
Amikor két ember mindvolna a kívánt irányba. De
egyike kerek egész a maga
nem, mert aki kulcshelyzetszemélyiségében, különösen
ben van, lélekben idõ elõtt felizgalmas lehet néha kiránduladja. Mintha elfelejtenénk: a
ni egymás világába, új és kömeccsnek csak akkor van
zös élményekért. Van, aki
vége, amikor a bíró lefújta.
azért figyel oda a focira, mert
Épp ma a Szparié és a Lokié
érdekli. Van, aki meg azért,
az NB I elsõ mérkõzése. Amimert olyan valakit érdekel,
kor a Loki a Bajnokok Ligája
aki közel áll hozzá, és ezért
küszöbén a Puskás stadionszeretné kicsit jobban érteni
ban játszott, egy debreceni
õt, amikor a focival kapcso- Husztiné Hajdú Erika szurkoló már a következõ
latos élményeirõl beszél. S
meccsre gondolt és a nyíregymivel régóta tudjuk, hogy nemcsak foci háziakra nézve nem éppen pozitív skanvan a világon, már csak egy lépés ugyan- dálásba kezdett. Rászólt egy társa: „Hallezzel az indíttatással a labdán kívüli vi- gass már, itt most sok szabolcsi is szurkol
lág is.
nekünk.” És tényleg: lehet két szomszédHa két feketerigót látunk békésen ke- várként harcban állni, és lehet a másik telresgélni a zöld fûben, az az élet idilli pil- jesítményét sportszerûen elismerni is. A
lanata. De ha ez a két rigó a focipályán pályán – és az életben is.
keresi a gilisztákat (mint egy régi Szpari–
MTK mérkõzésen), akkor felmerül a kérHusztiné Hajdú Erika pszichológus,
dés: a csapat, a focista nem azért játszik,
magatartásterapeuta, hipnoterapeuta
mert gólt szeretne lõni? Ez a kérdés akkor
Elérhetõségek:
is, amikor egy kapcsolat, a család, a tawww.energonplusz.shp.hu

AZ ERÕS UV A SZEMET IS KÁROSÍTHATJA
Bõr- és szemproblémákat okozhat az
erõs UV-sugárzás, ha nem védekezünk
ellene – erre figyelmeztetnek a szemészek és bõrgyógyászok. A megfelelõ krémek mellett, erõs UV-sugárzás esetén a
szem védelmére napszemüveget ajánlanak a szakemberek. A kiválasztásnál
érdemes odafigyelni, hogy UV-szûrõs és
ne túl sötét legyen a lencse.
Pilóta-napszemüveg. A divatmagazinok
szerint ez a legmenõbb kiegészítõ az idei
nyáron. A legnagyobb márkáktól kezdve
az olcsóbb termékeket gyártó cégek is készítenek ilyen modellt. A trend követése
mellett azonban érdemes odafigyelni arra
is, hogy a szem egészségére is vigyázzunk.
Az erõs UV-sugárzás ugyanis nemcsak a
bõrre, hanem a szemre is káros lehet – ezt
mondják az orvosok és az optikusok. Egy
jól kiválasztott napszemüveg ugyanakkor
nemcsak jól áll, a káros sugárzás ellen is
véd. De arról, hogy a megfelelõ védelmet
nyújtja-e a szemüvegünk, csak akkor lehetünk meggyõzõdve, ha szaküzletben
vásároljuk vagy egy speciális készülék segítségével beméretjük, hogy a napszemüvegünk pontosan milyen sugárzás ellen

óvja a szemet. Az a legjobb, ha egy termék képes az ultraviola-sugárzást teljesen
megszûrni. Ezt a képességet az UV400 felirat jelzi számunkra. Ha kételkednénk a termék tulajdonságaiban, érdemes egy szaküzletben beméretni. Ezt általában ingyen
biztosítják számunkra, még akkor is, ha
nem ott vettük a szemüveget. A napszemüveg egy másik fontos tulajdonsága, a lencséje sötétsége. Ezt különbözõ kategóriákba sorolják.
Vereb Tamás, az Opti Markt optometristája elmondta: – Nemcsak azért hordunk
napszemüveget, hogy UV-szûrõs legyen,
mert egy teljesen átlátszó lencse is lehet
akár teljesen UV-szûrõs, hanem, hogy sötétítsen is, tehát ne hunyorogjunk. Ezért
nem mindegy, hogy a lencsénk milyen sötét. Általában a kereteken fel van tüntetve,
hogy milyen sötétségû. Öt sötétségi tartomány van, amelybe be lehet sorolni a napszemüvegeket. A hármas az ideális, a négyes már picit sötét, abban már nem ajánlott a vezetés...
A szakember hozzáfûzte, a sötétségi kategória és az UV-szûrés mellett érdemes polarizált lencsés szemüveget vásárolni. Ezek
a visszaverõdõ fényt is szûrik, így például
vízparton nagyon hasznosak lehetnek.

STÍLUS

LA GIUTARRA,
AVAGY A NÕI KÖRTE
Ha a keblére pillantasz, kislánynak gondolnád, dereka mint egy balerináé, csípõjét látva pedig a brazil férfiak elégedetten mondanák, „La Giutarra”. Egy
hónappal ezelõtt ígéretet tettem arra,
kedves Olvasók, hogy folytatom az
egyes nõi testalkatok bemutatását. Az
ideális homokóra után most következzék a latinok gitárja, azaz a magyarok körtéje.

EGYENSÚLYTEREMTÉS
Míg a Mediterráneum országaiban és Dél-Amerikában büszkén
viselik kerekded csípõjüket és hátsójukat a nõk, addig hazánkban
kevésbé örülnek a hölgyek a déli
testtájék ilyetén bõségének. A
körte forma a nõi testalkatok
sorában talán a legkönnyebben felismerhetõ. Válla többnyire csapott, keblei kicsik,
sõt, gyakran laposnak érzik
magukat a nõk, ami sajnos
még inkább okot ad a frusztrációra. Csípõje széles, feneke túlzottan kerek, combja
többnyire erõs, lábai hol vastagabbak, hol formásak és izmosak, de
semmiképpen sem vékonyak. Éppen
ezért a körték legfontosabb feladata
a ruházat kiválasztásakor az egyensúly
megteremtése a test alsó és felsõ része
között. De mik is ezek a trükkök? A
váll és a dekoltázs megfelelõ hangsúlyozása, a vállvonal kiszélesítése a csípõhöz igazodóan egyensúlyt teremt. Erre
való a vállpárna, vagy a vállakat hangsúlyozó bármilyen díszítés, továbbá a blézer
hegyes hajtókája, a csónak- és a kámzsanyak, a puffos, rakott ujj, különleges stóla,
sálak, hangsúlyos ékszerek, sok zseb a felsõtesten (szafari stílus), zsabó, fodrok, de
talán a legszebb és leginkább igazodik az
alkat nõies alsótestéhez az ún. Carmen-kivágás, amely a vállakat szabadon hagyva
teremt egyensúlyt alul és felül.

HASZNÁLD A SZÍNEK ÉS A
MINTÁK EREJÉT!
Bizonyos színek ösztönösen érzelmeket
generálnak, gondoljunk csak a piros dinamikájára, a lila sejtelmességére vagy a zöld
frissességére. Ugyanakkor térhatásuk ismerete komoly eszköz a tudatosan öltözködõ
nõ kezében. A sötét színek háttérbe húzódnak, így optikailag kicsinyítenek,
ellenben a világos színekkel, amelyek megnövelik az adott testrészt.
A körte alkat számára éppen ezért
deréktól lefelé sötét színek ajánlatosak, mint a fekete, bordó,
sötétszürke, sötétkék, barna,
mélyzöld stb., fölül pedig
bézs, fehér, világos és pasztellszínek stb. Az elõbbieknek megfelelõen nem árt
odafigyelni a fény-árnyék
hatásra is. A fényes figyelemfelkeltõ, a matt slankít,
elrejt. Elõbbit csak felülre,
utóbbit alulra. Hasonló a helyzet a mintákkal is. Az egyenlítõtõl délre kerüljük a mintákat,
fölül viszont annál hasznosabb a
viselése. Az alsó testtájék nõies vonalait talán a pöttyös és a virágminta egészíti ki a legjobban, de a nonfiguratív és egyéb geometriai mintáktól sem kell idegenkedni. Alul legelõnyösebb az A-vonalú szoknya, az
egyszerû, répafazonú
nadrág. Talán
sokan meglepõdnek, de a
ceruzaszoknya
nem tabu a körte
testalkatú nõ számára. Amennyiben
kérdésük van, írjanak a tundestyle@
me.com e-mail címre.
Piszár Tünde
stíluskommunikátor, személyi stylist
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AKTUÁLIS

HIRDETÉS

SZÁMLAÜGY
Nemrégiben megjelent az országos médiumokban, hogy
bizonyos cégek számláin nem volt elég nyilvánvaló a rezsicsökkentés mértékét jelzõ doboz, vagy nem jó összeg
került bele, ezért indított eljárást távhõcégek ellen a fogyasztóvédelem. A cégek bíróságra mentek, és egy kivétellel nyertek is, egyetlen magántulajdonú cég, a nyíregyházi Energocoop keresetét utasították el.
Az Energocoop az elsõ hónapokban csak azt tüntette
fel a számláin, hogy mindenki megtakarít, de ezt egyedileg nem számszerûsítette. Ha ki kellene fizetniük a büntetést, nem maradna más, mint a felszámolás. Ez viszont
egyet jelentene azzal, hogy nem tudják tovább hõvel ellátni a hálózatukra csatolt 412 családot. A cég a Kúriához
fordul.

ZAVARTALAN A SZOLGÁLTATÁS
A Nyírtávhõ Kft. a következõ közleményt juttatta el
szerkesztõségünkhöz:
„A napokban több megkeresés érkezett társaságunk,
a Nyírtávhõ Kft. központjába és ügyfélszolgálati irodájába egy nyíregyházi magántulajdonban lévõ távhõszolgáltató cég sajtónyilvánosságot kapott fogyasztóvédelmi eljárásával és az ennek kapcsán felmerült ellátásbiztonsági problémával kapcsolatban.
Ezúton szeretnénk megnyugtatni Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévõ Nyírtávhõ Kft. nem érintett az ügyben, a társaságunknál lefolytatott hasonló vizsgálat során a hatóság mindent rendben talált számlázási gyakorlatunkban. A Nyírtávhõ Kft. stabil és kiszámítható gazdálkodást folytat, melynek köszönhetõen folyamatosan és zavarmentesen biztosítja a szolgáltatást mintegy 17 ezer
lakossági és közületi ügyfele részére.”

ÜLÉSEZETT AZ IDÕSÜGYI TANÁCS
A Szociális Gondozási Központban ülésezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa. A szervezet a Pacsirta utcai intézményben a betegek és ellátottak jogairól, az otthonápolási lehetõségekrõl tárgyalt.
Az intézményt Szilvásiné Bojda Márta, a Szociális Gondozási Központ vezetõje mutatta be a tanács tagjainak.
A találkozón az ellátotti jogokról is tájékoztatták a résztvevõket. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ központi hivatalként
látja el feladatát. A szervezet közel kétéves jogvédelmi
tevékenysége alatt stabil, országos lefedettségû, egységes elvek alapján mûködõ jogvédelmi hálózatot teremtett meg, és fontos küldetésének tartja a beteg-, ellátotti
és gyermeki jogok hatékonyabb érvényesítését, a koncentráltabb panaszkezelést és a jogtudatosság fejlesztését a békés társadalmi együttélés, a kölcsönös megértés erõsítése érdekében. Az idõsügyi tanács ülésén az
otthonápolási lehetõségekrõl és a Kortárs Egészségre Figyelõk Társaság feladatairól is szó esett. A tanácskozáson
részt vett Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármestere is (képünkön középen).

PÁRTHÍREK
FIDESZ: MÁIG HATÓ MÚLT SÓSTÓN
170 millió forintot kérne az a vállalkozó a bérleti szerzõdés felbontásáért, aki a Sóstó Hotelt és
az azt körülvevõ 4 hektáros területet bérli – mondta Tirpák György, a Fidesz-KDNP önkormányzati
képviselõje. A korábbi városvezetés ideje alatt havi
nagyjából százezer forintos bérleti szerzõdést kötött az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány akkori elnöke az üzemeltetésrõl, ami 2008-ban járt le. Tirpák György elmondta, a volt kuratóriumi elnök, egyben korábbi szocialista alpolgármester közgyûlési
felhatalmazás nélkül kötötte újra a szerzõdést 10 évre, pedig akkor
már a város 20 százalékban tulajdonos volt. A képviselõ a Nyíregyházi Tények legutóbb megjelent számában leírtakra hivatkozva azt
mondta, az ügyben további érdekességek is felmerülnek. – Különbözõ útiköltség-elszámolásokkal kapcsolatos visszaélésekre is fény
derült, volt, hogy hétvégékre nyújtottak be útiköltség-elszámolást,
több mint 3 millió forint értékben, de volt olyan is, hogy a kuratórium elnöke azon napokra készített magának elszámolást, amikor
egész nap a parlamentben volt.

MSZP: MUNKAHELYRE VAN SZÜKSÉG
Az MSZP megyei irodájában tartott tájékoztatón Halmi József megyei alelnök a sajtón keresztül
szólította fel Czibere Károly, szociális ügyekért és
társadalmi felzárkóztatásért felelõs államtitkárt,
hogy jöjjön el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe és
nézze meg a településeket, majd pedig csak azt
követõen nyilatkozzon, van-e Magyarországon szegénység. A 168
óra online-on megjelent cikkben ugyanis szerinte az államtitkár azt
bizonyítja, hogy a szegénység az Európai Unió küszöbe alatt van,
vagyis ma Magyarországon minimális a szegénység. Halmi József
hangsúlyozta: – Czibere Károly vagy elfelejtette, hogy honnan került
a politikába vagy politikus lett. Az MSZP-s politikus azt kéri a megyei
fideszes politikusoktól, kormányzati tisztségviselõktõl, hogy hazájuk
felé fordulva, a szabolcs-szatmár-beregi embereknek segítsenek abban, hogy a megélhetésük könnyebb legyen és ne a közmunkából
kelljen megélniük.

TÁJÉKOZTATÓ
A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy július negyedik hetében kivitelezési munkálatokat folytat a
következõ utcákban, városrészekben Nyíregyháza távfûtési
rendszerének gerincvezeték- és hálózati felújítása során:

VIGYÁZAT,
ISMÉT CSALÓ
CSATORNATISZTÍTÓK!
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. felhívja tisztelt fogyasztói, különösen a cégek és
vállalkozások figyelmét, hogy a közelmúltban újból csalók jelentek
meg Nyíregyházán és környékén,
akik jogosulatlanul próbálnak pénzt
kicsalni hiszékeny áldozataiktól, az
alábbi módszerrel:
A csalók elsõsorban cégeket/vállalkozásokat keresnek meg, azt állítva, hogy az adott területen csatornadugulás, meghibásodás áll fenn,
melynek elhárítására, a csatorna kitisztítására õk azonnal vállalkoznak.
Ezután – elsõ pillantásra legálisnak
tûnõ – megrendelõt állíttatnak ki a
károsulttal, számlát is adnak neki,
sõt, csatornatisztítási munkának tûnõ
tevékenységet is végeznek a területen. A csalók legutóbb több nyíregy-

házi vállalkozást próbáltak így megkárosítani.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatja
tisztelt fogyasztóit, hogy közterületen haladó csatornavezeték tisztításáért a fogyasztóktól külön ellenszolgáltatás nem kérhetõ, mivel
ezen munkálatok költsége benne
foglaltatik a mindenkori, NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által számlázott víz- és csatornadíjban.
Kérjük fogyasztóinkat, ha a fenti
módszerrel próbálkozó csalók keresik meg Önöket, haladéktalanul forduljanak a rendõrséghez, illetve tájékoztassák a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. csatornázási ágazatát a 42/430-006-os
telefonszámon.

– Árpád utca 71. és 75. sz. (felújítási munkálat). A munkálatok várható befejezési
ideje: 2014. augusztus 20.
– Ungvár sétány 22. sz., az Arany János Gimnázium és Általános Iskola bel- és külterületén (felújítási munkálat). A munkálatok várható befejezési ideje: 2014. július 31.
– A Síp utca teljes hosszában, az Október 23. tér és a Bethlen Gábor utca közötti
területen (távhõ gerincvezeték felújításának munkálata a KEOP 5.4.0 pályázat II.
ütemének keretében). A munkálatok várható befejezési ideje: 2014. augusztus 16.
– Az Északi körúton (távhõ gerincvezeték felújításának munkálata a KEOP 5.4.0 pályázat
II. ütemének keretében). A munkálatok várható befejezési ideje: 2014. augusztus 31.
A melegvíz-szolgáltatás szüneteltetésének ütemezésérõl
elõre tájékoztatjuk az érintett fogyasztóinkat.
A felújítás a távhõszolgáltatás fogyasztóinak érdekében történik,
megértésüket, türelmüket kérjük és elõre is köszönjük!
FOLYTATJUK A MELEGVÍZ-MÉRÕK CSERÉJÉT
2014. júliusi, augusztusi hónapokban is folytatjuk a tavalyi évben megkezdett, lakásokba beépített ISTA és MOM típusú használati melegvíz-mérõk cseréjét.
A következõ távhõvel ellátott és elõre levélben kiértesített lakásokba érkeznek munkatársaink:
Augusztus 4–9. között:
Július 28. és augusztus 2. között:
z Semmelweis u. 4–12.
z Fazekas János tér 22-23.
z Sarló u. 1–21.
z Család u. 11–19.
z Jelvény u. 1–11.
z Törzs u. 24–106.
z Szalag u. 9–31.
z Lobogó u. 1–11.
z Fazekas János tér 2–5.
z Család u. 23–55.
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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www.hubner-hungary.com
A Hübner csoportot 1946-ban alapították Németországban, s most a családi vállalkozás a világon több mint 2200 munkatársat foglalkoztat. Az 1997 óta mûködõ, s ma közel 500 dolgozóval büszkélkedõ nyíregyházi gyárunk fõ profilja a busz,
villamos, illetve vasúti szerelvények csuklórészének gyártása, valamint különbözõ gumiipari termékek elõállítása.
Vállalatunk nyíregyházi gyáregységébe az alábbi pozíciókba keres munkatársat:

Termelési területvezetõ (gumi) (N_14/7_FBL)
Elvárásaink:
– Szakirányú mûszaki végzettség.
– Többéves, termelõvállalatnál szerzett vezetõi tapasztalat.
– Megbízható és határozott vezetõi személyiség.
– Önálló és szisztematikus munkamódszerek.
– Problémaelemzõ és -megoldó képesség, illetve tapasztalat.
– Jó német nyelvtudás írásban és szóban.
– Strukturált gondolkodás és munkavégzés, összefüggések felismerése és ezek alkalmazása a munkavégzés során.
– Magabiztos, határozott fellépés és önérvényesítési képesség.
Feladatai:
– Szakmai és diszciplináris felelõsség az adott gyártási területen.
– Termelés- és kapacitástervezés.
– Dolgozók betanítása, oktatása/képzése és irányítása.
– A termelés technikai és technológiai elõírásainak biztosítása.
– Biztosítja a minõséget és termelékenységet az adott termelési területen.
– Anyagáramlás elemzése és optimalizálása, különös tekintettel az eltérésekre, anyagfelhasználásra.
– A vállalati és törvényi elõírások, szabályozások betartásának folyamatos ellenõrzése és végrehajtása.

Szerszámkészítõ (lakatos) (N_14/7_Wm)
Elvárásaink:
– Szerszámkészítõ lakatos vagy lakatos végzettség.
– Gyakorlati szakmai tapasztalat, jó kézügyesség és improvizációs készség.
– Biztos rajzolvasás és mérõmûszerek precíz használata.
– Szikraforgácsoló (NC-vezérlés) kezelése.
– Elkötelezettség, csapatszellem és 3 mûszakos munkarend vállalása.
Elõnyt jelent:
– Szikraforgácsoló programozása, valamint rajzprogramok (AutoCad, Catia) gyakorlati ismerete elõnyt jelent.
Feladatai:
– Extrúziós szerszámok készítése rajzok és skiccek alapján (mintaellenõrzésre/bemintázásra alkalmas extrudált gumiprofilok készítéséhez).
– Oszlopos fúrógép és más fémmegmunkáló gépek kezelése, forgácsolás, marás, reszelés, hegesztés lánggal (CO),
forrasztás.
– Extrúziós és fröccsöntõ szerszámok javítása, optimalizálása.
– Gumifeldolgozó gépek kezelése: extruder, befecskendezõ présgép.
– Önálló munkavégzés utasítások, rajzok és skiccek alapján.
– Minõségi szabványok és határidõk betartása.

Minõségellenõr (gumi) (N_14/7_QW)
Elvárásaink:
– Középfokú mûszaki végzettség (fémipari).
– Gyakorlati tapasztalat mérõeszköz-használatból (tolómérõ, mikrométer).
– Rajzolvasási (mûszaki) gyakorlat és tapasztalat.
– Számítógépes ismeret (Word, Excel, Power Point).
– Minõségirányítási szabványok ismerete (ISO 9001, ISO TS 16949).
– Minõségbiztosítási gyakorlat, gumiipari tapasztalat és SAP ismeret elõnyt jelent.
– Csapatmunkára való képesség és terhelhetõség.
– Mûszakos munkarend vállalása.
Elõnyt jelent:
– Minõségbiztosítási gyakorlat és gumiipari tapasztalat.
– SAP ismeret, német nyelvtudás írásban és szóban.
Feladatai:
– Bejövõ és kimenõ áru ellenõrzése, vizsgálati/mérési jegyzõkönyvek elkészítése.
– Reklamációk kezelése.
– Minõségirányítási rendszer felügyelete és fejlesztése.
– Auditok (külsõ, belsõ) elõkészítése, prototípusok vevõi átvételének elõkészítése és lebonyolítása.
– Kiértékelések, megelõzõ- és javító intézkedések elvégzése, koordinálása.

Fröccsöntõgép-kezelõ (gumi) (N_14/7_GuS)
Elvárásaink:
– Gumiipari végzettség és/vagy tapasztalat (elõnyt jelent).
– Gumi vagy mûanyag fröccsöntõgép-kezelési és gépbeállítási tapasztalat (elõnyt jelent).
– Rajzolvasási gyakorlat, mérõmûszerek precíz használata.
– Jó kézügyesség, precíz, önálló munkavégzés.

Betanított munkás (gumi) (N_14/7_Gu)
Elvárásaink:
– Gumiipari végzettség és/vagy tapasztalat (elõnyt jelent).
– Rajzolvasási gyakorlat, mérõmûszerek precíz használata.
– Jó kézügyesség, precíz, önálló munkavégzés.
– Gumiipari gépek kezelésében való jártasság elõnyt jelent.

Betanított munkás (N_14/7_FB)
(busz, villamos, illetve vasúti szerelvények csuklórészének (harmonikák) gyártása)
Elvárásaink:
– Asztalos, lakatos, szabász, varró, festõ, mázoló középfokú végzettség, valamint hasonló, kézügyességet igénylõ
gyakorlati tapasztalattal rendelkezõ szakmunkás.
– Többéves gyakorlat az adott szakmában.
– Rajzolvasási gyakorlat, mérõmûszerek precíz használata.
Feladatai:
– Jármûharmonikák alumínium vázának hajlítása, megmunkálása (lakatos munkák Æ lakatos).
– Jármûharmonikák szövetes elemeinek szabása (kézi vágás, gépi stancolás Æ szabász).
– Jármûharmonikák szövetes elemeinek varrása (Æ varró).
– A részelemek készre szerelése (harmonika felépítése – kézi pneumatikus gépek használata Æ asztalos, lakatos).
– Jármûharmonikák szövetes elemeinek, valamint a készre épített termék tömítése (vízzáró védelme Æ festõ, mázoló).

Humángazdálkodási munkatárs (N_14/7_HR)
Elvárásaink:
– Felsõfokú szakirányú végzettség (HR, gazdasági).
– Emberi erõforrás gazdálkodás területén, termelõvállalatnál szerzett min. 5 éves releváns szakmai tapasztalat.
– Munkajogi ismeretek.
– Aktív, kommunikációs szintû német nyelvtudás írásban és szóban.
– Magabiztos Ms Office ismeretek.
– Rugalmasság, alkalmazkodó képesség, csapatszellem.
– Megbízható, precíz, önálló munkavégzés, terhelhetõség.
Feladatai:
– Részvétel a toborzás-kiválasztás, képzés, HR-kontrolling területén felmerülõ feladatok megvalósításában.
– További HR-folyamatok kialakítása és optimalizálása.
– Munkaügyi feladatok ellátása.
– Személyügyi vezetõ munkájának támogatása.

Amit kínálunk:
– Hosszú távú, biztos munkahely.
– Versenyképes fizetés és béren kívüli juttatások.
– Kellemes kollégák és környezet.
A nyitott pozíciók részletes leírását megtalálják a weblapunkon is: www.hubner-hungary.com

HÜBNER-H
Gumi- és Mûanyagipari Kft.
H-4400 Nyíregyháza, Tünde utca 11.
Telefon: 36-42/501-411
Fax: 36-42/501-422

A fényképes önéletrajzokat magyar és a kiírás szerint
német nyelven a hivatkozási szám feltüntetésével
a következõ címre várjuk:
humanresources_HU1@hubner-hungary.com

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

P Á LY Á Z ATOT H I R D E T
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: projektmenedzser.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozott idôre, 2014. szeptember 1-jétôl 2016.
október 31-éig (6 hónap próbaidôvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által ellátandó feladatok:
Közremûködik az európai uniós pályázati lehetôségek feltárásában és elôkészítésében,
hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elôkészítését. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat. Koordinálja a különbözô fejlesztési célú támogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylô pályázat készítéséhez, szükség
esetén külsô szervet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos
gazdaságszervezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátásában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fôiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elôkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.
Elônyt jelent:
– Angol nyelv legalább középfokú ismerete.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezô és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérôl szóló
igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban 2014. szeptember 1-jétôl betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék vagy 06-42/524-567).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Emberi Erôforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2014. július 25.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország (2014. július 25.)
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FELKÉSZÜLNI, VIGYÁZZ, RAJT!
Pénteken este a Nyíregyháza Spartacus–DVSC-TEVA
mérkõzéssel kezdetét veszi az NB I 2014/2015-ös idénye. A Szpari az elmúlt szezonban megnyerte az NB
II-es szezont, és kiharcolta a feljutást. Az új szezonban Lucsánszky Tamás már klubigazgatóként dolgozik, helyét Csábi József vette át vezetõedzõként. Vele
értékeltük a felkészülést.
– Itthon kezdte a felkészülést a csapat, majd egy hétre
edzõtáborba utazott, a frissítést pedig megint itthon végezte. Sikerült megvalósítani, amit eltervezett?
– Úgy érzem, igen. Az edzõtábor volt a felkészülés csúcsa, mindennap két edzés szerepelt a programban, nem
hagytunk ki egy tréninget sem, beleértve a felkészülési
mérkõzéseket is. Nem hagytunk „lukat”, azaz végigdolgoztuk a hetet, tekintettel arra is, hogy minden szempontból ideális körülmények között készülhettünk. Helyben
volt minden eszköz a regenerációhoz, szaunák, medencék, jó pálya. Sajnálom, hogy a nyári felkészülés ilyen
rövid, jó lett volna kicsit több idõt itt eltölteni, de egy öthetes felkészülési periódus alatt erre nincs mód.

Csábi József bízik a sikeres rajtban
– Nyolc új játékos is érkezett. Az õ beépítésük jelentette a legnagyobb feladatot?
– Meg kellett erõsíteni a keretet, bár a Nyíregyháza az
NB II-ben is jó csapat volt. Az elveimet is fel kellett kicsit
rúgnom, a késõbb csatlakozó Abdouramant például már
másnap a kezdõcsapatba jelöltem az edzõmérkõzésen,

NYOLC ÚJ JÁTÉKOS A KERETBEN
A csapat szokás szerint szurkolói ankéttal kezdte a
szezont. Itt mutatták be az együttes új játékosait, akik
mezeiket is átvehették. A nyári szünetben érkezett Nyír-

Spitzmüller István is a nyáron érkezett

PROGRAM

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Július 25., péntek 19.00 Városi Stadion,
Nyíregyháza Spartacus–DVSC NB I-es labdarúgó-mérkõzés

egyházára Fodor Ferenc Pécsrõl, Póti Krisztián Kecskemétrõl, Koller Krisztián Pécsrõl, Mohamadou Abdouraman Diósgyõrbõl, Pekár László Kecskemétrõl,
Spitzmüller István Debrecenbõl, Lázár Bence Újpestrõl
és Szécsi Márk Debrecenbõl.
A hajdúságiaknak különösen érdekes lesz az elsõ
meccs, mivel korábbi, illetve nevelõegyesületük ellen
játszhatnak az elsõ találkozón. – Örömmel vettem nyáron a Szpari megkeresését, szerettem volna Nyíregyházán játszani. Tudom, hogy a szurkolók között van ellentét, de számomra nagyon szimpatikus volt a csapat, ismerõs játékosok vannak itt, ezért szívesen jöttem, és
könnyû döntés volt. Debreceni kötõdésû társaim is bõven vannak, Rezes Lacival például rendszeresen beszéltünk, és sokat tudtam a csapatról, ami segített abban,
hogy a Nyíregyházát válasszam. Jó, hogy Nyíregyházán
lesz az elsõ meccs, remélem, hogy sok nézõ és jó hangulat lesz, és sikeresen rajtolunk! Szeretnénk borsot törni a Loki orra alá – mondta Spitzmüller István.

MÛSORVÁLTOZÁS!
Július 27., vasárnap 18.00 Lelátó, Benne: Nyíregyháza Spartacus–DVSC NB I-es labdarúgó-mérkõzés közvetítése (a korábban tervezett színházi elõadás helyett).

KUBAI JÁTÉKOS ÉRKEZHET
Megkezdte a felkészülést a következõ szezonra a FatumNyírsuli-NRK. A csapat a szokásosnál korábban indította
a tréningeket.
A kerethez Erdõs Zsófia személyében egy régi-új játékos

Megkezdte a felkészülést a Fatum-Nyírsuli-NRK
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is csatlakozott, aki visszajött nevelõegyesületéhez. – Örömmel tértem haza, és komoly feladatok várnak ránk a következõ szezonban. A célkitûzés az elsõ négy közé kerülés, és bízom abban, hogy sikerül teljesíteni a tervet. Sok
ismerõs játékos van, csak Sikos Petrával nem játszottam
együtt, így a beilleszkedéssel nincs gond – mondta a feladó. Erdõs Zsófiát több új röplabdás is követheti. A kubai
Noralvis Ferguzon korábban játszott már Magyarországon,
2008-ban a Gödöllõ színeiben.
– Felvettük vele a kapcsolatot, és mindenben megállapodtunk, így rövidesen Nyíregyházára érkezik. Ütõ poszton nagy hasznunkra lehet a következõ bajnokságban,
mely nagyon kiélezett lesz, több együttes is szeretné úgy
megerõsíteni a keretét, hogy esélye legyen a dobogós helyek megszerzésére – mondta Kõhalmi Richárd vezetõedzõ.
A csapathoz Romániából is érkezhet egy játékos, aki
néhány napig próbajátékon vesz majd részt. Augusztusban már felkészülési mérkõzéseket is játszik a csapat, a
bajnokság pedig október elején kezdõdik.

mert nagyon-nagyon rövid az idõnk. Néhányan még nincsenek abban az állapotban, mint a többiek. Abdou például egyedül edzett, és Koller Krisztiánra is igaz ez, pedig
egyedül edzeni azért nem ugyanaz, mint csapatban. Fodor Ferencet egy korábbi sérülés hátráltatta, de mindenki
becsülettel tette a dolgát. Mi a legtöbbet akarjuk már az
elsõ fordulóból kihozni, ezért dolgoztunk az elmúlt hetekben.
– Mennyire végleges a keret?
– Még változhat egy vagy két helyen augusztus 31-éig,
hiszen addig a szabályok is megengedik, de nagyrészt
összeállt a keret.
– A Debrecen ellen kezd a Szpari, végül a pályaválasztói jog felcserélése miatt itthon. Hogy fogadta a hírt?
– Örülök neki, hogy itthon kezdünk, hazai közönség
elõtt egy presztízsmeccsel. Azt ígérem a szurkolóknak,
hogy az utolsó másodpercig hajtani és küzdeni fogunk.
Többször hangsúlyoztam már, hogy számítunk a szurkolók buzdítására és remélem, kivívjuk a nyíregyháziak szimpátiáját. Nekünk újonc csapatként még nagyobb szükségünk lesz a 12. játékosra, a közönségre! Kérem, segítsék a
csapatot!

KEDVES NAPLÓM!
Kedves szurkolók, nyíregyháziak, Szpari-hívek! Feljutottunk! Rajt-cél gyõzelemmel. És itt vagyunk az
újabb rajt kapujában, az élvonalban. Tudjuk, hogy az
NB I az más tészta, de nem kell tõle megijedni. Látjuk
a kupaküzdelmek során, hogy az élcsapataink is verhetõk, nekünk, szparistáknak nincs félnivalónk. Nincs,
mert a csapatnak karizmatikus edzõje, szakmai igazgatója van, olyan vezetés, melyre lehet hosszú távon
építeni. A többit viszont nekünk, szurkolóknak kell
hozzáadnunk. Attól a perctõl kezdve, hogy a bíró a
szájába veszi a sípot, számunkra megszûnik minden,
csak a csapat számít. Többször megmutattuk már az
országnak, hogy mekkora szív, mekkora erõ van bennünk, ezt kell bizonyítanunk most is. Megmutatjuk mindenkinek, mi az ára a húsnak és a kenyérnek Nyíregyházán! Kedves szurkoló barátaim, ultrák, minden piros-kék színért rajongó ember! Rajtunk a sor, buzdítsuk csapatunkat a rajtnál, majd az egész szezonban!
Tisztelettel:
Szabó Lajos szurkoló

JEGYEK CSAK ELÕVÉTELBEN!
Csak elõvételben lehet jegyet venni a Nyíregyháza
Spartacus–Debrecen mérkõzésre, és így lesz ez az egész
bajnokságban. Már folyamatosan lehet kapni belépõket
a város több pontján. Fontos tudni, hogy a pénztárak a
találkozó kezdése elõtt három órával, azaz pénteken 16
órakor bezárnak, ekkor már a helyszínen sem lehet jegyeket venni! A belépõk névre és helyre szólóak.
Jegyértékesítõ helyek:
VÁROSI STADION (Spartacus Klubház)
JEGYÉRTÉKESÍTÉS
H.: 14.30–18.00, K.: 9.00–17.00, Sze.: 9.00–17.00,
Cs.: 9.00–14.00, P.: 9.00–16.00
SKY TRAVEL UTAZÁSI IRODA
Nyíregyháza, Szabadság tér 4.
(H–P.: 8.00–18.00, Szo.: 9.00–13.00)
TICKET LINE
Nyíregyháza, Szarvas utca 1–3. V. emelet
AUTOCLUB TRAVEL
Nyíregyháza, Dózsa György utca 9.
MEDIA MARKT
Nyíregyháza, László utca 12.
NECKERMANN UTAZÁSI IRODA
Nyíregyháza, Szent István utca 1.
OTP TRAVEL KFT.
Nyíregyháza, Dózsa György u. 3.
QUAESTOR TRAVEL
Nyíregyháza, Kossuth tér 8.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A legkorszerûbb digitális technikával megújult Krúdy
Gyula Art Mozi mûsorán: július 24–30-áig 16.30-tól Repcsik
– A mentõalakulat, 18.30-tól Lány kilenc parókával, 20.30tól A majmok bolygója: Forradalom. Július 31–augusztus 6áig 16.30-tól Herkules, 18.30-tól Llewyn Davis világa, 20.30tól Országúti bosszú.

egyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja” pályázat részeként megrendezett ingyenes közösségi sportfoglalkozásain a
Bujtosi-tó parkjában, júliusban minden szombaton 10.00
órától, így most, 26-án is.
Ingyenes jógaórákat tart a Shakti Jógastúdió augusztus 2án, 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 Borbányai Mûvelõdési Házban, a nyári idõszakban is
várják a mozgás szerelmeseit az alábbi foglalkozásokra:
aerobik hétfõn és szerdán este 7 órától Pintér András, zumba
szerdán este 6 órától Váraczki Gitta, hatha jóga csütörtökön
este fél 6-tól Sasvári Erzsébet irányításával ígér felfrissülést.
Információ: www.vacimuv.hu; 42/491-295.
Kis Esti Zene minden csütörtökön 18.00 órától a Kossuth
téren, a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékeinek és tanárainak közremûködésével. Idõpontok:
július 31.; augusztus 7., 14., 21.
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 regisztráció alapján bárki számára igénybe vehetõ és ingyenes. További információ: mikula.edit@mzsk.hu; 06-30/497-8380.

XXIII. Mandala Nyár (Nyíregyháza–Sóstó, Múzeumfalu) elõadásai: július 25-én 21.00 óra: Claude Magnier–Nádas Gábor–Szenes István: Mona Marie mosolya – zenés vígjáték két
részben. A Gergely Theáter elõadása. Augusztus 1-jén 21.00
óra: Pozsgai Zsolt: Mozart szerelmei – játék két részben.
Kreatív foglalkozás a Csiriptanyán július 26-án 9.30–12.30
óra között. Az érdeklõdõk megismerkedhetnek A teknõs és a
nyúl címû mesével, majd ezt követõen ki-ki kedve szerint
elkészítheti saját kirakóját, mely a mese szereplõit ábrázolja.
Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár, Csiriptanya.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: július 26-án 16.00 óra:
Kukta kutya õrségben, 27-én 10.00 óra: Ki altatta el a tejet.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).

Ingyenes A1 szintû jelnyelvi órákat (siket anyanyelv és
1-2-3 óra) tart Fazekas Dóra jelnyelvoktató augusztus 27-én
és 28-án 17.00 órától a Tudomány és Technika Házában, Országzászló tér 8. 3. emelet 317-es teremben. Beiratkozás és
jelentkezés induló A1 szintû tanfolyamra a helyszínen, részletfizetési lehetõséggel. Az oktató siket, telefon mellõzve, csak

V E R S E N Y F E L H Í VÁ S
„SÓSTÓKÖR”
– TÓKÖR FUTÁS A SÓSTÓN
Nyíregyháza–Sóstógyógyfürdõ, Sóstói-tó

SZABADTÉRI NYÁR 2014

A verseny rendezõje:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város – Nyírsuli Kft.

Július 26. 20.30 óra (esõnap: július 27.)
Fenyõ Miklós–Tasnádi István: Made in Hungária –
zenés játék, Kisvárdai Várszínház
Augusztus 2. 20.30 óra (esõnap: augusztus 3.)
MÁZS 40–25! – koncert
Augusztus 10. 20.30 óra (esõnap: augusztus 11.)
Székely Dózsa György – tánckrónika Dózsa György
tetteirõl, Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Augusztus 16. 17.00 óra
A Távol-Kelet hangjai – a X. Cantemus Nemzetközi
Kórusfesztivál koncertje
Információ: Jegyiroda, Országzászló tér 6.
Telefon: 42/507-006
www.moriczszinhaz.hu

Versenytáv: 1000 yard = 914 m

Törvénykezési szünetet tartanak az ország összes
bíróságán augusztus 20-áig, így a Nyíregyházi Törvényszéken és az illetékességi területén mûködõ összes
bíróságon is. A nyári ítélkezési szünet ideje alatt tárgyalásokat nem tartanak, csak bizonyos eljárásokat
folytatnak le.
A törvénykezési szünet miatt változnak, sok esetben pedig kitolódnak a határidõk. Elsõsorban a polgári perekkel kapcsolatos, kézhez kapott végzések 15
napos határideje változik meg, és tolódik el augusztus
végére. Ez az idõszak a büntetõeljárásokra nem vonatkozik.
Az ekkor is tárgyalandó ügyek körét a jogalkotó határozza meg. A devizahiteles perekben továbbra is eljárnak a nyári ítélkezési szünet idején is. Ezen kívül
többek között ide tartozik még a szülõi felügyeleti jog
megszüntetése, valamint a végrehajtási perek.

A BENCS VILLA PROGRAMJAI:
július 25-én 18.00 óra:
a nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv
Hagyományõrzõ Együttes mûsora.
július 30-án 19.00 óra:
Isten szent ege alatt...
(Istenes versek és dalok összeállítása a parkban).
Közremûködik: az AcapellArt énekegyüttes, Zsarnai
Krisztián evangélikus lelkész, esperes, valamint
Zsarnainé Urbán Nóra (ének), Bába Orsolya, Pájer
Szabolcs és Szaplonczay Máté (vers).
A belépés ingyenes. A programok másfél órásak.

Részletek: 30/252-0666, 42/402-004
e-mailben írhatnak: pagopago70@freemail.hu vagy
jelnyelves70@gmail.com.
Városnézés ingyenes idegenvezetéssel 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.; 06-30/6297424; koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.
Földközelben: 110 éve született Szûcs Sándor, a Háromföld
krónikása címmel vándorkiállítás érkezett a Sóstói Múzeumfalu Jármi kiállítóházába. A tárlatban Szûcs Sándor néprajzkutató életútját és munkásságát mutatják be, fotókkal és jellegzetes tárgyi emlékekkel kísérve. A kiállítás szeptember
1-jéig látogatható.
A Mosolygó Kórház Alapítvány önkénteseket keres gyermekprogramra! Érdeklõdni: Kosina Éva, mosolygokorhaz@citromail.hu; telefon: 20/467-0735; www.mosolygokorhaz.hu.

GAZDIKERESÕ
Max: Körülbelül 1,5 éves keverék ivartalanított kan. Barátságos, szelíd, jó természetû kutya. Kis termete miatt lakásban
is tartható. Fajtársaival remekül kijön.

A verseny helyszíne:

Örökös ébresztõ a testnek és a léleknek! A Nyíregyházi
Szociális Gondozási Központ várja az érdeklõdõket „A nyír-

TÖRVÉNYKEZÉSI SZÜNET

PROGRAMOK

(tó körüli rekortán futókör)

A verseny idõpontja:

2014. július 28–szeptember 25.
(9 hét, heti egy mérési alkalom)

Chegevara:
Körülbelül 2
éves keverék
kandúr. Aranyos, hízelgõ
cica. Örökbe
fogadható.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Mérési napok:
– minden héten csütörtökön 18.00–20.00 óra között,
– esõnap: a rendezvény Facebook oldalán megtekinthetõ,
– amennyiben az idõpont nem megfelelõ, egyéni mérés is igényelhetõ elõzetes egyeztetés alapján az alábbi telefonszámokon: 20/359-6764, 70/459-3355, kiszállási díj: 10 000 Ft/alkalom.
Mérési pont: a tó nyugati partjánál
(a Krúdy Szálló felõli oldal)
Nevezés, regisztráció: a helyszínen
Nevezési díj:
a helyszínen fizetendõ 1000 Ft/fõ/1 mérés
2000 Ft/fõ/1 alkalommal
több mérés igénybevétele esetén
Kategóriák: Nõi, Férfi
Díjazás:
I. hely: 50 000 Ft
II. hely: 30 000 Ft
III. hely: 20 000 Ft
egyéb meglepetés díjak

A versenyen szöges cipõ használata TILOS!
Folyamatos információk:
a www.nyiregyhaza.hu/sostokor, valamint
a www.facebook.com/sostokor oldalon.
2014. JÚLIUS 25.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„ÉN BOLYONGÁSAIMBAN ELVETÕDTEM
A SÓSTÓ-FÜRDÕRE...” – KRÚDY SÓSTÓN
Blaha Lujza mellett Krúdy Gyula volt Sóstó másik híres
vendége, akinek itt-tartózkodását emléktáblával örökítették meg. Kilencven évvel ezelõtt, 1924 nyarán töltött itt
néhány hetet családjával a nagy írónk, a „Sóstó szerelmese”, ahogyan az a Svájci Lak falán található emléktáblán olvasható. 1924 nagy jubileumi éve
volt a városnak: ekkor emlékeztek az örökváltság 100. évfordulójára, amely alkalomból különbözõ programsorozatokat szerveztek. Ebbõl az alkalomból egy
emlékkönyvet is kiadtak Nyíregyháza az örökváltság századik
évében címmel. A kötet szerkesztõje Krúdyt is felkérte, hogy
írja meg visszaemlékezését,
amely Nyíri emlék címmel meg
is jelent. A város tízmillió korona honoráriumot fizetett az írónak, és meghívta, hogy a nyarat
töltse Sóstón. E szíves meghívásnak tett örömmel eleget Krúdy,
és akárcsak Blaha Lujza, õ is a
Svájci Lak vendégszeretetét élvezhette. Az 1866-ban emelt
Svájci Lak a Krúdy Szálló megépítéséig (1911) Sóstó legjelen-
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tõsebb szállodája volt. Nevét az alpesi házak hangulatát
és stílusát idézõ külseje után kapta. 1997-ben a Sóstói Fejlesztési Részvénytársaság felújította, azóta újra régi fényében pompázik, étteremként és szállodaként üzemel. Sóstó mai vendégei a strandfürdõ
elõtti parkban vethetnek egy pillantást Krúdy bronzba öntött
alakjára is, Mészáros Dezsõ alkotására.
Krúdy önéletrajzi ihletésû N.
N. címû regényének „ismeretlen” hõsét Sóstó-fürdõre küldi
pihenni és megnyugodni, hiszen:
„Ezek a kis fürdõhelyek, amelyek
a régi Magyarországon csaknem
minden város határában elõfordultak, igazi pihenõi voltak azoknak, akik a nagyvárosok zajgása
elõl menekültek.” A sóstói fürdõ
még ezek közül is kiemelkedett,
ez volt „a világegyetem legcsendesebb fürdõhelye”, amelynek
„a vize minden betegséget gyógyított”. A csendet csak Benczi
Gyula muzsikája és a kártyapartik törték meg néha-néha.
Szerzõ: Ilyés Gábor
helytörténész
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