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KÉZBESÍTIK...
Nyíregyháza önkormányzata a napokban postázza
az érintetteknek a
fogyasztásra kész étel,
ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható
Erzsébet-utalványt.

JOGTALAN...
Pert nyertek a lakók a
Lakszöv ellen. A Debreceni Ítélõtábla jogtalannak
ítélte a Nyíregyházi
Lakásszövetkezet 5200
tagjára kirótt 10 ezer
forintos követelést.
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KÉPESLAP SZIGLIGETRÕL
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KINYIT A GYÓGYÁSZAT.
Folyamatosan zajlik
Sóstógyógyfürdõn az a 2,1
milliárd forintos beruházás, amely a Nemzeti
Gyógyhely fejlesztését
szolgálja.

NINCS NÁSZFRÁSZ

8
NEVES RENDEZÕKKEL.
5 nagyszínpadi és 3
stúdiószínpadi elõadást
láthat a közönség a
Móricz Zsigmond Színház
következõ évadában, a
gyerekek pedig 4 elõadást
nézhetnek meg.

ÁTHELYEZTÉK A BUSZMEGÁLLÓT
Hétfõn megkezdõdött a Mártírok téri autóbusz öböl burkolatának garanciális javítása. A kivitelezési munkák
várhatóan július 23-ig fognak tartani. Ezen idõszak alatt
az autóbuszok az öblöt nem használhatják, a járatok
az öböl mellett megépített ideiglenes megállóhelyen állhatnak meg. Az építési munkák forgalomkorlátozásokkal is járnak: az erre közlekedõknek 30 km/h sebességkorlátozásra, útszûkületre kell számítaniuk. Az ideiglenes forgalmi rendet jelzõtáblák jelzik. Az okozott kellemetlenségekért kérik a közlekedõk szíves türelmét és
megértését.

XXII. ÉVFOLYAM 28. SZÁM
2015. JÚLIUS 17.

Ezúttal a bölcsiken volt a sor: 8 millió forint értékben
kaptak udvari mobil játékokat a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ fenntartásában mûködõ városi
bölcsõdék. (Képünkön éppen tesztelik a friss szerzeményeket.) Az önkormányzat folyamatos odafigyelésének jegyében a nyári kisebb felújítási munkálatok is
zajlanak, míg tavaly az óvodák részesültek 15 millió
forintos eszközfejlesztésben. /. 3. oldal

NAGYBAN GONDOLKODIK AZ ERÕMÛ ÚJ TULAJDONOSA
Több évtizedre szóló jelenléttel tervez Nyíregyházán
és Debrecenben is a Veolia Energia Magyarország Zrt.
azt követõen, hogy a társaság vette át az E.On-tól mindkét megyeszékhelyen a helyi távhõtermelés alapjául
szolgáló erõmûveket.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Július elsejétõl került a Bethlen Gábor utcai erõmû a
Veolia Energia Magyarország Zrt. tulajdonába – errõl számolt be Vollár Attila Nyíregyházán, aki ügyvezetõje is a
két erõmûnek. A francia hátterû cég még 2014-ben kezdte
el a tárgyalásokat a korábbi tulajdonossal, a német E.Onnal. Az adásvétel végül a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásával valósult meg. A debreceni erõmû több mint
31 ezer lakossági és 2200 céges fogyasztója számára ter-

meli a távhõt, a nyíregyházi erõmû pedig mintegy 16
ezer lakossági és több mint ezer egyéb ügyfelet lát el
hõenergiával – tájékoztatott az új ügyvezetõ. Majd hozzátette: – A lakosság közvetlenül semmit nem fog érzékelni a változásból, mivel az erõmûvek tulajdonosváltása a távfûtés napi mûködését nem befolyásolja. A Veolia
Energia Magyarország Zrt. stratégiai célnak tekinti a magyarországi távhõtermelõ ágazatban meglévõ pozícióinak erõsítését: a vásárlással összesen 760 megawatt
hõtermelõ és 160 megawatt villamosenergia-termelõ
kapacitással bõvült a cégcsoport erõmûvi portfóliója, ami
10%-os növekedést jelent.

FEJLESZTÉST TERVEZNEK
A debreceni és nyíregyházi egységekkel kiegészülve, a cégcsoport közvetve immár közel 110 ezer la-

kossági fogyasztót, és több tízezer közületi fogyasztót
lát el hõenergiával Magyarországon. Jelenleg a 16 ezer
lakás mellett a Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft.
és az EKO Konzervipari Kft. a partnerük, de azt szeretnék, ha az ügyfeleik száma dinamikusan növekedne.
Elsõsorban olyan vállalkozások, cégek jöhetnek szóba, amelyek tevékenysége, technológiája nagy mennyiségû hõt igényel. Vollár Attila elmondta azt is, hogy a
debreceni és a nyíregyházi hõtermelõ erõmûvekben
jelenleg 110-en dolgoznak, a kombinált ciklusú –
áramtermelésre szolgáló – erõmûvek (amelyek E.On
tulajdonából ugyancsak átkerültek a Veoliahoz) továbbra is zárva vannak az alacsony villamosenergiaárak miatt. Az ügyvezetõ kiemelte, a két új erõmûvükben jövõre 400 millió forintos korszerûsítést terveznek saját forrásból.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JÚLIUS 9., CSÜTÖRTÖK

JÚLIUS 9., CSÜTÖRTÖK

GALLYAZÁS

GIDÁK SZÜLETTEK

A Kiss Ernõ utcai platánsort gallyazták a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai. A fák koronája veszélyeztette
a házakat és az utcán parkoló autókat, ezért lakossági kérésre a balesetveszélyes ágakat eltávolították a szakemberek.

A Nyíregyházi Állatparkban nemrégiben 5 antilop gida született. A három
ázsiai elefánttal társbérletben élõ antilop
csorda állománya ezzel 15 fõre bõvült.
A kistermetû, de annál fürgébb antilop
faj érdekessége, hogy a nõstény és a hím
lényegesen különbözik egymástól.

JÚLIUS 10., PÉNTEK

JÚLIUS 10., PÉNTEK

KUPOLAUGRÁS A MAGASBAN

JÁRDAFELÚJÍTÁS

Hétvégén is folytatták az „edzést” azok
az ország számos pontjáról érkezett ejtõernyõsök, akik egy L-410-es repülõgép fedélzetérõl hajtottak végre kupolaugrást a
város felett. A repülõ érdekessége, hogy a
felszállás után alig 15 perc alatt éri el a 4
ezer méteres ugrásmagasságot.

Összesen 153 négyzetméteren állította helyre a tönkrement, elöregedett járdát a Kállói úti körforgalomnál a Városüzemeltetés. A 102 méter hosszú, 1,5
méter széles járdaszakaszt újraalapozták, szegélyt építettek és 13 tonna aszfalt felhasználásával leburkolták.

JÚLIUS 11., PÉNTEK

JÚLIUS 12., SZOMBAT

SZÉPSÉGEK

TERMÉSZETBARÁTOK

Második alkalommal rendezték meg a
Miss Summer Sunshine szépségverseny
elõdöntõjét Sóstón, a parkfürdõben. A következõ megmérettetés augusztus 08-án
vár a lányokra. Innen már csak a 12 legjobb jut tovább, akik közül a Sunshine FM
szülinapon választják ki a legszebbet.

A 69. országos találkozóját tartotta a
Meteor Természetbarát Szervezetek Országos Szövetségének Nyíregyházi Baráti Köre. Az ünnepi közgyûlésen aktuális témákat vitattak meg az egész országból érkezett természetkedvelõ szakemberek.

KÉPESLAP SZIGLIGETRÕL
Ötödik alkalommal indult útjára idén
az autóbusz a nyíregyházi önkormányzat szigligeti gyermeküdülõjébe hétfõn
reggel, ezúttal a Kodály Zoltán Általános Iskola diákjaival.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett szigligeti táborba egész nyáron érkeznek a nyíregyházi gyerekek. Idén 11 turnusban, közel ezer iskolás tölthet el egy
hetet a Balatonnál. A hat nap 30 ezer forintba kerül, de több mint 230, rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülõ,
tartósan beteg, vagy nagycsaládos gyermek
nyaralását 10-10 ezer forinttal támogatja
Nyíregyháza önkormányzata.
Hosszas búcsúzkodás után szállt fel közel 100 gyerek az autóbuszra, és izgatottan indult a Balaton felé. Vannak, akik már
sokadik alkalommal vesznek részt a programon, de õk is olyan lázban égtek, mintha ez lenne az elsõ útjuk. Van olyan közöttük, aki a szüleivel már megfordult a
Balatonnál, de a táborban még nem járt.
A legnagyobb élmény talán mégis azokat
éri majd, akik még soha nem voltak nyaralni.
Az ott töltött idõ alatt különféle programokon vesznek részt a gyerekek: megismerkednek Szigligettel, megnézik a keszthelyi Festetics kastélyt, kalandoznak a Sárvári Gyógy- és Wellness Fürdõben, átha-

józnak Badacsonyba, ahol dzsip túra várja õket, de sétálnak Tihanyban, várjátékok
várják õket és természetesen nem maradhat el a Balaton sem. Mindezt pedig a Nyíregyházi Televízió stábja is végigkíséri, sõt,
egy összefoglaló kisfilm is készül majd
belõle. Az itthon maradtak lépésrõl-lépésre követhették a gyerekek nyári táborozását a nyiregyhaza.hu-n, ahol Kanócz Rita
kolléganõnk naponta többször tájékoztatta az olvasókat a tábor eseményeirõl.

NYÍRVV ODAFIGYELÉS
A szigligeti gyermeküdülõt a NYÍRVV
Nonprofit Kft. üzemelteti, melynek ügyvezetõje, Bocskai Péter arról tájékoztatta lapunkat, hogy az utóbbi években komoly,
több millió forint értékû fejlesztést hajtottak végre a rendezetlen állapotok után a
komfortérzet növelésére. Ennek keretében
a faházak tetõszerkezetét, nyílászáróit,
csatornáit felújították, kicserélték, csakúgy,
mint a kerítést az utcafronton. Modernizálták a vizesblokkokat, a játszóteret és a
konyhát – az étkezés minõségére is odafigyelve, s most már klímás buszokkal utaznak a nyíregyházi iskolások a Balatonhoz.
De nem csak a Szigligeten idõzõ gyerekek élvezik a nyarat, hiszen idén 7 helyszínen, 34 turnusban 1600 iskolás napközis táboroztatásához nyújt támogatást a
nyíregyházi önkormányzat.

NYÁRI REKONSTRUKCIÓ
JÚLIUS 13., HÉTFÕ

JÚLIUS 13., HÉTFÕ

ÚJ KERÍTÉS

MEGSZÉPÜLT A MOZDONY

A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai egy 75 méter hosszú kerítést építenek a Kossuth utcai kutyafuttatónak. A
beruházással nem csak a kutyatulajdonosoknak kedveznek, hanem azoknak
is, akik az állatokat csak tisztes távolságból szeretik szemlélni.

A vasútállomásnál lévõ mozdonyt, a
helyi vasutasok közremûködésével és
Vasutasok Szakszervezetének pénzügyi
támogatásával sikerült felújítani. A mozdony most ismét teljes pompájában emlékeztet a boldog békeidõkre, amikor
még gõzmozdonyok pöfögtek a síneken.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Felújítják a távhõvezetékeket a város
több pontján. A rekonstrukciós munkálatok most az Õz-közt, a Malom és a
Toldi utca keresztezõdését, valamint a
Vasgyár és a Bethlen Gábor utcákat
érintik, de egy nyertes pályázat többre
is lehetõséget ad.
Folyamatosan zajlik a távhõvezetékek
cseréje Nyíregyházán. Ennek keretében
bontották fel az Õz-közben is az aszfaltot
és a füves területeket. A rekonstrukció miatt az autósok itt kisebb fennakadásra számíthatnak. A Malom és a Toldi utcák keresztezõdésében, a parkolóban is dolgoznak a szakemberek. A felújítás sem a gyalogos, sem a közúti forgalmat nem akadályozza. A munkálatok mindkét városrész
esetében várhatóan augusztus 17-ig lezárulnak. A Vasgyár és a Bethlen Gábor utca
sarkán hibaelhárítás miatt kellett burkolatot bontani. A munkálatok várható befejezése: július 23-a.

SIKERESEN PÁLYÁZTAK
Egy nyertes pályázat eredményeképpen
a Nyírtávhõ további 175 millió forintot fordít rekonstrukcióra, melyek elsõsorban a

Ferenc körutat, a Kossuth utcát és a Zrínyi
Ilona utcát érintik. A munkálatok várhatóan szeptember közepéig, még a fûtési
idény elõtt lezárulnak – tájékoztatta szerkesztõségünket Joó László, a távhõszolgáltató ügyvezetõje.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

VÁROSI AJÁNDÉK A BÖLCSÕDÉKNEK
8 millió forint értékben kaptak udvari mobil játékokat
a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ fenntartásában
mûködõ bölcsõdék. Az önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztés 9 nevelési intézmény, 54 gondozási
egységében teszi szebbé a kisgyermekek mindennapjait. A biztonságos, új játékok komplexen fejlesztik a
három év alatti gyerekeket.
Szerzõ: Mikita Eszter
Dallal és verssel köszönték meg a Katica Bölcsõde gyermekei azokat az udvari játékokat, amelyek minden nap
gondoskodnak biztonságos fejlõdésükrõl. A 9 nyíregyházi bölcsõde 54 csoportjába 123 kombinálható udvari játék érkezett. A beruházás 8 millió forintba került, amit a
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ önkormányzati segítséggel, saját költségvetésébõl finanszírozott.

RÉGI ÁLOM – ÚJ JÁTÉKOK
Dr. Nagy Erzsébet, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ igazgatója az átadó ünnepségen azt mondta, régi álmuk vált valóra azzal, hogy felújították eszköztárukat. Ezek
segítségével olyan tevékenységi formákat biztosítanak a
gyerekeknek, ami három éves kor alatt nagyon fontos. Az
igazgatónõ hozzátette, intézményeikbe már 20 hetes gyerekeket is felvesznek, akik 3 éves korukig járhatnak bölcsõdébe. Ebben az idõszakban a legalakíthatóbbak és a
legmozgékonyabbak a gyerekek. A most beszerzett eszközök a nagy mozgásos tevékenységet, a finom motorikát
és az esztétikai érzéküket is fejleszti.

FEJLÕDÕ INTÉZMÉNYEK
A mobil eszközöket nem csupán nyáron, az udvaron
használhatják a gyerekek, hanem akár a csoportszobában,
az õszi-téli idõszakban is játszhatnak velük. A biztonságos játékok erõsek és ellenállnak az idõjárásnak, valamint
az intenzív igénybevételnek.
Az elmúlt évben több nyíregyházi óvoda újult meg
és 15 millió forint értékben játékot is kaptak. Már akkor

elkezdõdött a város fenntartásában mûködõ bölcsõdék
felújítása, ami ebben az évben eszközfejlesztéssel folytatódott.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere a Nyíregyházi Televízió Híradójának azt
mondta, a beszerzett eszközök nem csupán a gyerekeknek jók, hanem a bölcsõdékben dolgozók munkáját is segíti, hiszen õk így eredményesebben tudják nevelõmunkájukat végezni. A polgármester elmondta, hogy terveik
szerint a bölcsõdei fejlesztések a következõ két esztendõben folytatódnak.

A játékokat úgy válogatták össze a bölcsõdék dolgozói,
hogy azok a gyerekek fejlõdését szolgálja. Kihat egyéni
viselkedésükre és társas kapcsolataikra is. A kicsik azonban nem a pedagógia, hanem saját szemszögükbõl értékelik az új eszközöket. Számukra a legfontosabb, a játék,
a felhõtlen kikapcsolódás élménye.
Nyíregyháza bölcsõdéi nem csupán az új mobil játékokkal fejlõdnek, hiszen a nyár folyamán kisebb felújítási
és fertõtlenítési munkákat végeznek azért, hogy a szünidõrõl visszatérõ bölcsiseket egy megtisztult, megújult
gondozási környezet fogadja.

A MOKKA STÁBJÁT ELBÛVÖLTE VÁROSUNK
Különleges kiadással jelentkezett a Mokka. A TV2
népszerû reggeli ébresztõjének stábja egy teljes hétre
megyénkbe költözött, több napon át Nyíregyházáról, az Aquárius Élményfüdõbõl jelentkeztek be a mûsorvezetõk.
A mûsor során nem csak az ország ismert meg bennünket, hanem a stáb tagjai is elismerõen szóltak rólunk.
Demcsák Zsuzsa mûsorvezetõ meglepõdve tapasztalta,
hogy milyen óriási méretek vannak itt. – Minden egyes
komplexum, ami itt található, szinte duplája annak, ami
Budapesten elférne és ez azon túl, hogy látványos, praktikus is egyben, hiszen rengeteg ember befogadására alkalmas. Váczi Gergõ-mûsorvezetõt, a család is elkísérte, azzal
a nem titkolt céllal, hogy sokat emlegetett turisztikai

A Mokka stábja nem távozott üres kézzel. Nyíregyháza
polgármestere és a város intézményeinek vezetõi is
megajándékozták a mûsorvezetõket.

atrakcióinkat megcsodálják. Amin-Váczi Virág fõszerkesztõ, fõiskolás korában járt itt, szinte rá sem ismert
Nyíregyházára. De nem csak a mûsorvezetõket bûvölte
el városunk, az egész stáb jól érezte magát. Búcsúzóul
a következõ bejegyzés került az Ózon Panzió vendégkönyvébe, ahol egy héten át voltak elszállásolva: „A
héten stábunk Nyíregyházáról szolgáltatta reggeli élõ
mûsorát. Az Ózon Panzióban voltunk ellátva és elszállásolva, kellemes környezetben. Kiváló ételekben és osztályon felüli vendégszeretetben volt részünk. Végtelenül örülünk annak, hogy a sok finomság közül – egyet
kiemelve – megismerkedhettünk a szabolcsi töltött káposztával. Ezért a TV2 Mokka stábja nevében gratulálunk a panzió kollektívájának és õszinte jóérzéssel gondolunk vissza az itt eltöltött napokra.”

KÉZBESÍTIK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOKAT
Nyíregyháza önkormányzata arról tájékoztatta lapunkat, hogy azoknak a gyermekeknek, fiatal felnõttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén
fennáll, ebben a hónapban természetbeni támogatást nyújtanak, fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet alapján

Nyíregyháza önkormányzata augusztusban postázza az
Erzsébet-utalványokat a jogosultak részére.
A magyar posta augusztus 31-ig eljuttatja valamennyi
érintettnek a küldeményt. A szolgáltató tájékoztatás szerint sikertelen kézbesítés esetén értesítõt hagynak a lakcímen, amelyen tájékoztatják a jogosultat az átvétel módjáról, idejérõl. Az ezt követõ 10. munkanapig van módja a
postahelyen a küldeményt átvenni a címzettnek. Ha ez
nem történik meg, a küldemény visszakerül a feladóhoz.
Az önkormányzat részére visszaküldött Erzsébet-utalványok jogosultjait értesítõ levélben tájékoztatják a részük-

re járó utalványok átvételének helyérõl és az ügyfélfogadási idõrõl.
Felhívják a figyelmet, hogy amennyiben a
gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2015. augusztus 1. napján fennállt, azonban Erzsébet-utalványt 2015. augusztus 31.
napjáig nem kapnak, azt legkésõbb 2015. szeptember
3-áig jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, a 26os ablaknál. További információ a 42/524-589-es telefonszámon kérhetõ.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

JOGTALAN A TÍZEZER FORINT
Pert nyertek a lakók a Lakszöv ellen. A Debreceni
Ítélõtábla jogtalannak ítélte a Nyíregyházi Lakásszövetkezet 5200 tagjára kirótt 10 ezer forintos követelést, amellyel a szövetkezet likviditási problémáit szerette volna orvosolni.
Még 2013. augusztusában, likviditási gondokra hivatkozva, egyszeri 10 ezer forint megfizetését rendelte el a
lakásszövetkezet valamennyi, a gondnoksága alá tartozó
lakástulajdonos estében. Az 5200 tagot érintõ követelést
a tisztességesen fizetõ lakók jogtalannak érzik, a szervezet gazdálkodásában látják a problémát.

ELEGENDÕ VAGYON?
A helyzet tisztázása érdekében a lakók a Nyíregyházi
Bírósághoz fordultak. Az eljárás során megvizsgálták a
szövetkezet vagyonát, valamint hitelfelvételeit is. A vonatkozó törvény értelmében ugyanis a társaság vagyonával felel a tevékenységébõl eredõ tartozásaiért. Pótdíjfizetést pedig kizárólag két esetben rendelhet el, ha veszteséges, vagy ha csõdhelyzetben van. Tájékoztatásuk szerint a
vizsgálat során bizonyítást nyert, hogy a Lakszöv vagyona
elegendõ lett volna a tartozások fedezésére, sõt, jóval
meghaladta azokat. Az elsõfokú bíróság azonban a felperesek által benyújtott keresetet nem találta megalapozottnak, így azt, ítéletével elutasította.

DIGITÁLIS ROZSRÉT
A Digitális Nyíregyháza program keretében, július
végére elkészül a szélessávú hálózati fejlesztés Rozsrétszõlõn. A településrészen eddig csak az iskolában
volt internet hozzáférés, most pedig minden lakásban
elérhetõ lesz a nagy sebességû internet, a televízió és
a telefon szolgáltatás.
A kormányzat és a Magyar Telekom a nyíregyházi önkormányzattal együttmûködve, az év elején átfogó fejlesztéseket indított el a városban. A Digitális Nyíregyháza program keretében a Telekom tavasszal nagy volumenû, szélessávú hálózati fejlesztéssel kezdte a munkát, melynek elsõ
állomása Rozsrétszõlõ. Jelenleg már a Tulipán utcában fek-

ELVI KÉRDÉSBEN JOGERÕS ÍTÉLET

Demeter Sándorné, házbizottsági elnök a Nyíregyházi
Televíziónak azt nyilatkozta: – Mi, a közös költséget tisztességesen fizetõk úgy érezzük, hogy nem mi okoztuk a
likviditási problémát, azt a szövetkezet gazdálkodásában
kell keresni. Mi tisztességesen fizetünk, végezze el ugyanígy a munkáját a szövetkezet vezetése is, akiben megbíztunk, s ezzel a bizalommal sajnos visszaélt.

A jelentõs számú lakóközösség azonban nem adta fel,
jogorvoslat reményében a Debreceni Ítélõtáblához fordultak. Dr. Bacsa Judit ügyvéd, a lakók képviselõjeként elmondta, egy nagyon jelentõs elvi kérdésben jogerõs ítélet
született. A másodfok kijelentette, nincs jogalapja sem a
követelésnek, sem a pénz megtartásának. Jogszabálysértõnek minõsítette a 10 ezer forintos pótdíjfizetésre vonatkozó rendelkezést, amely egyúttal megsértette az egyenlõ bánásmód elvét is. Mindezek mellett a Lakszöv késõbbi pótdíjfizetésre vonatkozó további rendelkezéseit is hatályon kívül helyezte.
A döntés ugyanakkor nem rendelkezik a pénz visszafizetésére vagy jóváírására vonatkozóan. Az Üggyel kapcsolatban megkerestük a Nyíregyházi lakásszövetkezet
elnökét, Szathmáry Imrét, aki érdeklõdésünkre elmondta,
mivel jogerõs döntés született, ezért a tízezer forintokat
máris jóváírják azoknak, akik befizették az összeget.
Ugyanakkor jelezte: a Kúriához fognak fordulni felülvizsgáltért, rendkívüli perorvoslatért.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TÁBOR
Nemzetközi közlekedésbiztonsági szaktábort rendezett a Megyei Rendõr-fõkapitányság és a megyei Baleset-megelõzési
Bizottság. A 15. alkalommal megtartott 8
napos eseményen, 60 gyermek vesz részt.
Dr. Hudák Zsolt, rendõr ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság helyettese azt mondta, a tábor
célja, hogy a gyerekeken keresztül gyakoroljanak hatást a közlekedésben részt vevõ
felnõttekre.
A rendõrségi vezetõ hozzátette, kiemelt
jelentõsége van ennek a programnak megyénkben, amely több országgal is határos
és emiatt óriási az átutazó forgalom.
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A közlekedésbiztonsági tábor a kikapcsolódáson kívül fontos ismeretekre tanítja a résztvevõ gyerekeket. Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere kiemelt
jelentõségûnek nevezte a tábort. Azt mondta, fontos, hogy a határon inneni és túli
gyerekeket megtanítják közlekedni.

tetik az optikai védõcsövet, majd ebbe húzzák bele a légkábeleket, amelyek tartóoszlopai az egész településrészen
elkészültek. A beruházással július végére készülnek el. Az
új hálózat jelentõs változást hoz az ott lakók életében.

BICIKLIBÕL REPÜLÕ
Czuczor Attila, a Magyar Telekom kábelhálózat üzemeltetési munkairányítója azt mondta, ha a mostani szolgáltatást egy kerékpárhoz hasonlítanánk, akkor a bekötés
után olyan érzés lesz, mintha egy repülõgépre ülnénk át.
Az egész településrészt behálózó digitális fejlesztés eredményeképpen az internetes letöltés sebessége 20 és 100
megabit per szekundum között lesz, de igény szerint elérheti a több ezer megabites sebességû forgalmat is.
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NYÍREGYHÁZÁN SINCS NÁSZFRÁSZ
Egymás után villanó vakuk, rizsszemet és virágszirmot szóró koszorúslányok, ünnepi díszbe öltözött rokonok, barátok és persze boldogságban úszó menyasszonyok és võlegények. Nem ritka ez a látvány azok
számára, akik szombatonként a Kossuth téren, a belváros szívében töltik szabadidejüket.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Az elmúlt öt évben az országos átlaghoz viszonyítva
nem csökkent a házasságkötési kedv Nyíregyházán, ráadásul a nyár még mindig a legnépszerûbb idõszak a pá-

VAN MÉG SZABAD IDÕPONT
A tájékoztatás során megtudtuk, minden napra van még
foglalható idõpont – kivétel a vasárnap, mert akkor egyébként sincs esketés –, fõleg a déli és késõ esti órákban. Természetesen már a következõ évre is lehet idõpontot foglalni az anyakönyvi Hivatalban, 16 pár élt is ezzel a lehetõséggel, õk egy év múlva mondják majd ki a boldogító
igent.

TÖBB GYEREK SZÜLETIK
Szerencsére Nyíregyházán nem csak a házasságkötésekbõl van sok, de egyre több gyermek is születik. A csoportvezetõ elmondta, a szabolcsi megyeszékhelyen 2015ben már 1740 születést anyakönyveztek, majdnem százzal többet, mint 2014-ben, amikor 1677 kisbaba látta meg
a napvilágot. Országos hírportálok nemrégiben arról írtak: Nyíregyháza az egyik az ország azon kevés nagyvárosa közül, ahol nem csökken a lakosság száma.

JÁZMINOK ÉS LEVENTÉK

rok körében. 2014 ugyanezen idõszakában 214 esketést
tartottak a házasságkötõ teremben, és tízet külsõ helyszínen. Idén eddig 224 párt adtak össze – tájékoztatta lapunkat Veres Ágnes, az anyakönyvi hivatal csoportvezetõje,
aki hozzátette, 2015 elkövetkezõ idõszakára is már 213an jelentették be szándékukat a házasságkötõ terembe,
külsõ helyszínre pedig 12-en.

Az elõzõ évek névadási trendjeit elnézve elmondható,
a keresztnevek terén mit sem változott a szülõk ízlése. Az
Anyakönyvi Hivatal a 2015. évben még nem rendelkezik
statisztikai adatokkal az utónevekre vonatkozóan, de 2014ben töretlen volt a népszerûsége a lánynevek közül a Hannának, Annának és a Jázminnak. A fiúneveknél is gyakorlatilag ugyanazok a nevek szerepelnek a top listán, mint a
korábbi években. A legtöbb kismamát és kispapát a Bence, a Máté és a Levente név vette le a lábáról.

HÍREK

BÉKÉT TEREMTENEK
A Megyei Békéltetõ Testület tagjaival tartott
szakmai megbeszélést Koszorús László, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fogyasztóvédelemért felelõs helyettes államtitkára a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A testület munkájának célja, hogy a fogyasztók és a vállalkozások vitás ügyeikben bíróságon kívül is megegyezhessenek.
Az elsõ Békéltetõ Testületek 1998-ban alakultak, létrehozásuknak az volt a célja, hogy a fogyasztók és a
vállalkozások közötti vitás ügyek ne a bíróságokra kerüljenek, hanem legyen egy alternatív vitarendezési
fórum, ahol egyezségre juthatnak. A nyíregyházi megbeszélésen Koszorús László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára bejelentette, a jövõben egy törvénymódosítás is segíti a munkájukat. A
jövõ hónap közepétõl az érintett vállalkozásoknak is
kötelezõ részt venni a békéltetõ eljárásokon.

KEDVEZ A FOGYASZTÓKNAK
Mint ahogy már az elmúlt évben, idén is növekedett a megyei ügyek száma. Ez a szakemberek szerint
azt is jelenti, hogy erõsödik a fogyasztók tudatossága,
egyre tájékozottabbak a fogyasztóvédelem területén.
Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin, a Megyei Békéltetõ
Testület elnöke elmondta, az elsõ félévben eddig 138
ügyet tárgyaltak lezárással, a döntések több mint fele
a fogyasztóknak kedvezett.
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HÍREK

KÉSZÜL A JÁTSZÓPARK, NYIT A GYÓGYÁSZAT
Folyamatosan zajlik Sóstógyógyfürdõn az a 2,1 milliárd forintos beruházás, mely a Nemzeti Gyógyhely
fejlesztését szolgálja. A tavaly elvégzett munkálatokat
követõen, még 250 millió forint áll rendelkezésre,
melynek felhasználásról dr. Podlovics Roland projektvezetõ tájékoztatta lapunkat.

már arról is beszámolt, hogy a ligetben már gõzerõvel
zajlanak a munkálatok. A sétányok nyomvonala elkészült,
a térburkolás elkezdõdött a hét elején, és ezt követi majd
a park rendezése, melyet augusztus közepén már használhatnak kicsik és nagyok.

szerint augusztus 20-ára el is készülhet a sziget teljes rekonstrukciója.

ÚJ CSÓNAKHÁZ

Elmondta, hogy az eredeti tervek között szerepelt, egy fesztivál katlan létrehozása, melyet a jelenlegi Hotel Sóstó területén szerettek volna megvalósítani, a hajdani Ifipark mintájára. Ez azonban, a terület rendezetlen tulajdonviszonyai
miatt, nem valósulhat meg, így a megmaradt pénzösszeget
Sóstói közterületeinek a megújítására használják, a támogatási szerzõdés módosításával. Olyan területek kaphatnak
végre közpark funkciót melyek - bár a tulajdoni lapon így
vannak megjelölve - állapota köszönõ viszonyban sincs a
parkok által támasztott követelményekkel.

Másik fontos elem, a csónakázó épülete, mely már nem
illik bele a megszépült sóstói környezetbe. Itt is új stégeket alakítanak ki, és a 1932-es csónakház mintájára – természetesen modernebb kivitelben – újat építenek. Ez várhatóan augusztus elején kezdõdik, és a tervek szerint két
hét intenzív munkával el is készülhet. A harmadik elem
pedig a csónakázó tóval párhuzamosan futó sétány felújítása, az Igrice kempingig, a fürdõ tõ végéig, ahol a beruházás egy napozó terasszal zárul. A Blaha Lujza sétánytól, végig az Igrice patak mentén térkövezett járdát és egy
rekortán futósávot alakítanak ki, mely becsatlakozik majd
a tó körüli futópályába, és itt is utcabútorokat és térvilágítást fognak kialakítani az ütemterv szerint a következõ
hónapokban.

VALÓDI PARKOK

PRÓBAÜZEM A GYÓGYÁSZATON

A Csónak utca-Szódaház utca keresztezõdése mögötti
ligetes területen hamarosan játszóparkot alakítanak ki. Itt
egy térkövezett sétány fogja összekötni a lakóövezetet a
tó körüli sétánnyal és emellett gyöngykavicsos sétányrendszer biztosítja majd a közlekedést. A Sóstó szívében lévõ
nagy játszópark mintájára itt is számos eszköz szolgálja
majd a kicsik kikapcsolódását. De létesül focipálya és kosárlabdázni is lehet majd, valamint egy társasjáték és napozó terasz is várja az ide érkezõket. Természetesen mindez padokkal, utcabútorral, közvilágítással és kamerarendszerrel is el lesz látva. Ez utóbbira a vandálok visszaszorítása érdekében nagy szükség van. Dr. Podlovics Roland

Elkészült az élményfürdõben az új gyógyászati
szárny. Csütörtöktõl zajlik a próbaüzem, a kezeléseket
már itt vehetik fel az érintettek. A gyógyászati centrum
az élményfürdõ 1400 négyzetméteres bõvítésével jött
létre, a Sóstó fejlesztését célzó, 2,1 milliárd forintos
beruházás részeként. Ennek a földszintjén gyógyászati
medencéket, súlyfürdõ helyiségeket alakítottak ki. Vadonatúj sóbarlang és szauna világ áll a vendégek rendelkezésére és számos balneoterápiás kezelõhelyiséget is kialakítottak, valamint a kezelésekhez szükséges
valamennyi eszköz is teljesen új lett a gyógyászati centrumban.

Szerzõ: Sipos Marianna

„BEZÁR” A SZIGET HÉTVÉGÉN
További három projekt elem is megvalósul ebbõl a maradvány összegbõl – tudtuk meg. Ebbõl az egyik a sziget
teljes rekonstrukciója, mely a napokban el is kezdõdik. A
hét végétõl már le lesz zárva a terület, ahol a híd mellett a
stégek, a sétányok, a park is megújul és modern utcabútorok is szolgálják majd az ide érkezõk kényelmét. A tervek

HUNGARIKUM A VÉDÕNÕI ELLÁTÁS
100 évvel ezelõtt alapították a Magyar Védõnõi Szolgálatot, ebbõl az alkalomból rendezett ünnepséget az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság. A megemlékezésen méltatták a városban dolgozó védõnõk munkáját és elismeréseket adtak át azoknak a szakembereknek, akik példamutató tevékenységükkel segítik a kisgyermekek és az édesanyák életét.
Az 1910-es években a társadalmi és a gazdasági változások hívták életre a védõnõi hálózatot Magyarországon.
A szervezetet megalakulásakor két fõ cél vezérelte: a csecsemõhalandóság csökkentése és a nemzet számbeli erõsítése. A védõnõk szerepe és feladata igen sokrétû: segítik
a párokat a családtervezéstõl egészen addig, amíg gyermekük iskolába nem lép. Az oktatási-nevelési intézményekben pedig folyamatos ellenõrzés alatt tartják a felnövekvõ generációkat.
Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
vezetõje az ünnepségen azt mondta, ezt a szakmát csak
hivatástudattal lehet mûvelni. Az igazgató hozzátette, a
város védõnõiben a szeretet és a felkészültség élteti a
motivációt. Ez segíti õket abban, hogy munkájukat megfelelõ színvonalon tudják végezni.

FIGYELEM A GYERMEKEKRE
Nyíregyházán kiemelt figyelmet fordít a városvezetés a
kisgyermekekre. Az elmúlt évben megújult több városi
óvoda és bölcsõde, ahol jelentõs eszközfejlesztések is
megvalósultak. 2014-tõl pedig a Védõnõi Szolágat Stadion utcai épülete várja komfortosabb körülmények között
a várandós anyákat és gyermekeiket. Dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere azt mondta a megemlékezést
követõen, városunk azon kevés település között van, ahol
nõ a születõ gyermekek száma, így a védõnõknek folyamatosan lesz feladatuk. A város vezetõje kifejtette, az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsék a szakemberek munkáját, amelyen keresztül a gyermekek egészségét is védik.

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS HUNGARIKUM
Az ünnepi megemlékezésen elismerést és pénzjutalmat
adtak át Nyíregyháza védõnõinek, akik több éve alázatos
munkájukkal támogatják a 6 év alattiakat és szüleiket a

PITÉTÕL PÁLINKÁIG: MEGGYES NAP
Meggyes napot rendeztek szombaton a Sóstói Múzeumfaluban. A családoknak szóló eseményen a vörös, bogyós gyümölcs állt a középpontban.
Dr. Szabó Sarolta, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója azt
mondta a Nyíregyházi Televízió Híradójának, augusztus
20-án lesz a Múzeumfaluban legközelebb nagy rendezvény, a legutóbbi pedig Pünkösdkor volt. A kettõ közé
szerettek volna olyan programot szervezni, amely mind a
turistáknak, mind pedig a városban élõknek tartalmas kikapcsolódási lehetõséget biztosít.
Az eseményen a meggynek, mint a megyében sok helyütt termesztett bogyós gyümölcsnek a sokoldalú felhasználhatóságát kívánták bemutatni az érdeklõdõknek, a hagyományok és a modern kor vívmányain keresztül. A háziasszonyok gasztronómiai bemutatókon, meggyel kapcsolatos elõadásokon, a férfiak sör-, és pálinkakóstolón
gyõzõdhettek meg az antioxidánsokban gazdag gyümölcs
áldásos hatásairól.
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gyermeknevelésben, vagy valamelyik oktatási intézményben végzik segítõ feladatukat.

A Magyar Védõnõi Szolágat nemzetközileg is egyedülálló tevékenységét világszerte elismerik. A tradicionális,
Magyar Örökség-díjas ellátási módszert, 2015. április 23án a Hungarikum Bizottság nemzeti büszkeségeink közé
sorolta.

KÉSMÁRKON ROPTÁK

A rendezvényen, melynek Tabáni István volt a sztárvendége, egy, a Nyíregyháza környéki bokortanyák életét
bemutató fotókiállítás is nyílt az újlétai magtárban.

Nemzetközi kézmûves és néptánc fesztiválra kapott meghívást a Szabolcs Néptáncegyüttes a szlovákiai Késmárk
városába – tájékoztatott Ágoston Ildikó, a néptánc egyesület elnöke. A 25. alkalommal megszervezett program
nyitóünnepségén a szlovák köztársasági elnök is köszöntötte a 15 csoport táncosait. Az együttes vezetõi a késmárki polgármesterhez is meghívást kaptak, ahol a város emlékkönyvébe is bekerült a Szabolcs Néptáncegyüttes neve,
mely elõadásaival nagy sikert aratott.
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KULTÚRA

ÚJ KORSZAK KEZDÕDIK A SZÍNHÁZBAN
5 nagyszínpadi és 3 stúdiószínpadi elõadást láthat a
közönség a Móricz Zsigmond Színház következõ évadában, a gyerekek pedig 4 elõadást nézhetnek meg.
A Móricz Zsigmond Színház 2015/2016-os évadának
programfüzetén piros felkiáltójel jelzi: a nyíregyházi teátrumban új korszak következik. Ezt mondta Schlanger András színházigazgató, aki hozzátette: közönségbarát színházat szeretne szívig ható, elgondolkodtató és érzelmet
keltõ elõadásokkal, a klasszikus és kortárs darabok bemutatásával minden nézõi igényt szeretnének magas színvonalon kielégíteni.
Ebben az évadban a nagyszínpadon látható majd Gábor Andor Dollárpapa címû zenés komédiája, Molnár
Ferenc Az ördög címû vígjátéka, amelyben vendégmûvészként Trokán Annát, a címszerepben pedig Schlanger
Andrást láthatja a közönség Tasnádi Csaba rendezésében.
Bohumil Hrabal Túl zajos magány címû mûvét Ivo Krobot
állítja színpadra, a Bál a Savoyban nagyoperett rendezõje

HATTYÚDAL
A Republic együttes dalaival mutatta be a Hattyúdal címû zenés játékot a Nyíregyházi Szabadtéri Színpadon a József Attila Színház. A rendezvénysorozat
egy hét múlva folytatódik, részletek a 11. oldalon.

gimnazista fiatalok élményeit, problémáit dolgozza fel slágerekkel. A gyerekek a nagyszínpadon a Palacsintás király és A mumus címû elõadásokat láthatják, a Mûvész
Stúdióban pedig a Pulcinella kertészkedik címû bábelõadást és a Coppelia címû balettet nézhetik meg. A tavalyi
14 bemutatóval és 423 elõadással szemben, most kevesebb premiert és elõadást terveznek, de így lehetõség nyílik arra, hogy igény szerint játsszák a repertoáron maradó
népszerû darabokat, a Hair címû musicalt, az Anconai
szerelmesek 2 címû elõadást és a Szibériai Csárdást. (Évadterv a 11. oldalon)

A Hattyúdal története sokak által ismert lehet. Dobozy
Imre kalandregényébõl ugyanis, nagy sikerû film is készült
Páger Antal fõszereplésével. A József Attila Színház az évad
elején tûzte mûsorára a regény színpadi változatát. Nemcsák
Károly színházigazgató azt mondta: fõiskolás korában nagy
hatással volt rá a film. Hozzátette: számára ez kultikus volt.
A József Attila Színház elõadása persze más, mint a film. A
jelenetek között nem a megszokott dallamok csendülnek

BÉRLETES, JEGYES VÁLTOZÁSOK

pedig Novák Eszter lesz. Moliere Tudós nõk címû darabját
Schlanger András rendezi majd, a címszerepben pedig
Vándor Éva látható. A Krúdy Kamarában Ibsen Hedda
Gabler címû bosszúdrámáját Szász János álmodja színpadra. Egressy Zoltán vígjátékát, az Idõutazást Hargitai
Iván rendezi, Tasnádi István Nézõmûvészeti Fõiskoláját,
Mucsi Zoltánnal, Schrerer Péterrel és Katona Lászlóval
láthatják. Olt Tamás pedig író-rendezõként a Taurin-forradalom címû darabot készíti el Nyíregyházán. A történet

A 2015/2016-os évadban a bérletezésben és a jegyárusításban is lesznek változások. Az árak 10–15 százalékkal
emelkednek, és a hétvégére szólók drágábbak lesznek,
mint a változó napi bérletek.
A következõ évadtól kívánságra már csak két alkalommal
írják át a bérletesek idõpontjait, az úgynevezett „változó napi”
esetében csak hétköznapra, a hétvégére szólónál pedig péntekre vagy szombatra. Megszûnik a Maxi-bérlet, helyette az
1-6. osztályos gyerekeknek gyermek-, a 7–8. osztályosoknak ifjúsági bérletet kínálnak, a középiskolásoké megmarad,
de kevesebb elõadással, hiszen két nagyszínpadi és két kamara színpadi elõadást láthatnak a középiskolások. Az elsõ
osztályos gyermekek igény szerint vásárolhatnak óvodás bérletet is. A nyíregyházi színház a Jegymester helyett most már
a Interticket jegyértékesítõt használja, amelyet a közönség a
moriczszinhaz.jegy.hu weboldalon érhet el.

fel. Az elõadás rendezõje, Verebes István régóta tervezte,
hogy a Republic együttes dalaiból csináljon egy színházi
elõadást, s a Hattyúdalt erre alkalmasnak találta. Több mint
100 Republic nóta közül válogatta össze a zenei anyagot.
A rendezõ elmondta: élvezetes volt a darabot hozzáalakítani a dalokhoz, vagy éppen a dalokat a darabhoz. Azokon
persze csak itt-ott kellett apró dolgokat változtatni, és úgy
véli: élvezhetõ elõadás lett.
A fõszerepet játszó Tahi Tóth László azt mondta: – Szeretem a tradicionális értékeket, lehet, hogy konzervatív
vagyok. De emellett nagyon kedvelem az újat is, mert
egyébként nem mentem volna színésznek. Az emberekben harcol, hogy vajon a régi értéket, az örök értéket vagy
mindig az újat kell-e választania.

A Nyírség Könyvtár Alapítvány az Ungár sétány 5. szám alatt
szünidei foglalkozásra várja a kicsiket és nagyobbakat minden
kedden délután két órától. A színes programok kavalkádja során kreatív mûhely, arcfestés, mesedélután, zene és tánc, sportolás lehetõség várja a környék lakóit. Az ingyenes programokon bárki részt vehet, melyet a közszolgálatban tevékenykedõ
középiskolások is segítenek. (x)
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KÖZLEMÉNYEK

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:

HIRDETÉS
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Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. július 24.
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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EREDMÉNYEK

SPORT

ÉLMEZÕNYBEN A NYÍREGYHÁZI ATLÉTÁK
Sikeresen szerepeltek a Nyíregyházi Sportcentrum
atlétái Tallinnban, az U23-as Európa Bajnokságon.
Szikszai Róbert diszkoszvetõ bronzérmet szerzett,
Káplár János a 8., Kerekes Dóra pedig a 11. helyen
végzett. Bakosi Péter magasugró az 5. helyet szerezte
meg.
Hazaérkezésük utáni sajtótájékoztatón Kósa Árpád, a
Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje azt mondta: a nyíregyházi versenyzõk az ország élmezõnyébe tartoznak, és
öröm, hogy hogy több éve nemzetközi porondon is megmérettetnek és sikeresen szerepelnek.
Hozzátette: – Ennek a versenynek az volt a különlegessége, hogy négybõl négy sportoló jutott a döntõbe. Ez a
magyar válogatotton belül is kiemelkedõ eredménynek
számít! A nyíregyházi a három hazai élklub közé tartozik
és szeretnék megtartani ezt a pozíciót. Az ügyvezetõ meg-

jegyezte: a Nyíregyházi Sportcentrum számára a siker azt
jelenti, hogy már hét közben és hétvégén is olyanok, mint
egy utazási iroda: buszok és repülõk indulnak és érkeznek a versenyzõikkel. Örömteli, hogy tudják biztosítani
számukra, hogy nemcsak belföldön, hanem külföldön is
részt vehetnek edzõtáborokban a sportolók, a versenyzõknek a legjobb lehetõségeket tudják biztosítani, akik pedig
az edzõkkel együtt ezt úgy hálálják meg, hogy ilyen eredményeket érnek el.
Vass László vezetõedzõ azt mondta: Tallinnban a nyíregyházi sportolók kiválóan szerepeltek, az elvárásokon
túl teljesítettek. A legjobb eredményt Szikszai Róbert diszkoszvetõ érte el, õ az Európa Bajnokságon bronzérmet
szerzett. – Nagyon örülök a harmadik helynek – mondta
Szikszai Róbert. – A cél a dobogó volt, és ez sikerült!
Diszkoszvetésben Káplár János és Kerekes Dóra is sikeresen szerepelt, elõbbi a 8. helyet, utóbbi pedig a 11. helyet szerezte meg. Bakosi Péter magasugró a verseny harmadik helyezettjével azonos eredményt ért el, de több
rossz kísérlete miatt, az 5. helyet szerezte meg.
– Örülök az eredménynek, hiszen idénybeli legjobb
eredményemmel, 221 cm-el értem el – mondta Bakosi
Péter. - Azért az egyik szemem sír, mert nagyon közel
voltam a bronzéremhez. A felkészülésemmel sok probléma volt, végig sérülések kísértek, a versenyszezont nem
tudtam úgy elkezdeni, ahogy szerettem volna, 6-7 külföldi versenyt le kellett mondanom. Sikeres szereplésen van
túl Helebrandt Máté is. A nyíregyházi gyalogló Dél-Koreában az Universiadén 26 induló között 20 km-es távon, óriásit hajrázva, negyedikként ért célba.

ÁTADTÁK A KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG DÍJAIT
Megtartották az INTERSPORT –NYÍREGYHÁZI
SPORTCENTRUM Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság díjátadóját. A városházán megrendezett ünnepségen jutalmazták a legeredményesebb csapatokat, a legjobb kapusokat és a gólkirályokat, és fair play díjat is
átadtak.

ARANYÉREM VARSÓBÓL!
A nyíregyházi Veres Amarilla megnyerte a varsói felnõtt kvalifikációs világkupa versenyt kardban. Ez az elsõ
magyar aranyérem kerekesszékes nõi kardvívásban. Amarilla ezen kívül ezüstérmet szerzett párbajtõrben is. A döntõben az olimpiai bajnok kínai Rong Jing-tól 15–12 re kapott ki, parádésan helytállt. Amarillán kívül csak egy kínai
versenyzõ tudott még két egyéni érmet nyerni, a több mint
200 fõs mezõnyben.

PAZAR ÚSZÓ-HÉTVÉGE
Az úszók 9–10 éves korosztálya az idei szezon legfontosabb versenyén vettek részt a mögöttünk álló hétvégén. A
IV. Országos Delfin Bajnokságnak Hódmezõvásárhely adott
otthont. Sajgó László és Kovács Attila tanítványai bravúrosan szerepeltek a roppant erõs mezõnyben. 4 bronzérmet,
4 ezüstérmet és Barkóczi Roland személyében, még egy
bajnoki címet is begyûjtöttek. A számos értékes helyezésen
túl, egyéni csúcsok és aranyjelvényt érõ idõeredmények is
születettek. 68 úszóegyesületbõl, a Nyíregyházi Sportcentrum a 7. helyen végzett a pontversenyben.

Szerzõ: Ferenczik Adrienne
A városházán megtartott ünnepségen Dr. Kovács Ferenc polgármester és Kósa Árpád a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. ügyvezetõ igazgatója adta át a kupákat és elismeréseket.
Dr. Kovács Ferenc polgármester azt mondta: örül, hogy
ennyi embert megmozgat ez a szabadidõsport, amelyhez
az önkormányzata minden feltételt biztosít. Az ország
egyik legnagyobb létszámú bajnokságában, 108 csapat
3600 igazolt játékossal vett részt. A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságon augusztus közepétõl június végéig
10 csoportban mintegy 1400 mérkõzés zajlott le. A 6 tizenkettes és 2 kilences létszámú csoport mellett két Old
Boys csoport is mérkõzött 9-9 csapattal. A nyíregyháziak

mellett több környezõ település, Gávavencsellõ, Újfehértó,
Nyírtelek, Nagykálló és Levelek csapata is részt vett a bajnokságon. Az ünnepélyes eredményhirdetésen, csoportonként díjazták az elsõ három helyen végzett csapatokat, a
legjobb kapusokat és a gólkirályokat is. A díjkiosztón Fair
Play díjat is átadtak, és megköszönték a támogató munkát
a média munkatársainak, köztük Dankó Lászlónak, a Nyíregyházi Televízió sportriporterének is.

NYÍREGYHÁZIAKKAL A PLAY-OFFÉRT
Mint arról már korábban beszámoltunk: nemrégiben
új alapokra helyezõdött a nyíregyházi élvonalbeli kosárlabdázás azzal, hogy a Sportcentrum többségi tulajdonával létrejött egy kft., mely az NYKK egyesület indulási jogával képviseli majd a várost a bajnokságban.
Mint Oláh István, az új társaság ügyvezetõje a Nyíregyházi Televízióban hangsúlyozta: az egyik cél az utánpótlás és a felnõtt csapat közötti kapcsolat minél szorosabbra
fûzése. Ennek jegyében 450 gyermek kosarazik a külön-
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bözõ korosztályokban, és az edzõi stáb kialakítása is ezt
üzeni, hiszen Sitku Ernõ vezetése mellett Gombkötõ Norbert és Siska János is fontos szerepet kapott. Friss hír, hogy
az új igazolások egyben hazatérések is, hiszen nyíregyházi nevelésû játékosokkal erõsödik a csapat.

ERÕSÍTÉS ITTHONRÓL
A 206 centi magas Lekli József magyar bajnokságot és
kupát is nyert és bemutatkozott a válogatottban is. A 22
esztendõs Bus Ivánnak is vannak már hazai érmei, amellett az U20-as nemzeti csapat meghatározója volt. Szerzõdést kapott mellettük az alig 16 éves Fazekas Csaba is,
aki az új szerkezetû nyíregyházi utánpótlás elsõ felnõtt
játékosa, nemzetközi szintû korosztályos kosaras és az U16
válogatott alapembere. Miközben természetesen nem
mondanak le a csapat játékához hozzátevõ légiósok szerzõdtetésérõl (végleges névsoruk augusztusban alakul ki),
szögezzük le, hogy a magyar játékosok mind nyíregyházi
gyökerûek! A felkészülést augusztus 3-án kezdi majd a
gárda, jellemzõen idegenbeli meccsekkel, hiszen a Bujtosi
Csarnok pótlására szolgáló, a palánkok mögötti lelátókkal
nagyjából 700 fõsre bõvítendõ Bem iskola csarnokában is
munkálatok zajlanak majd. A cél bajnokságban a play-off
kiharcolása. Döntõen: nyíregyháziakkal!

AKTÍV RÖPISEK
Nem pihennek a nyíregyházi fiatal nõi röplabdások, négy nyíregyházi játékos is részt vesz a 11.
Európai Global Challenge röplabda tornán. A horvátországi megmérettetésen két korosztályos válogatott is indul.
Két korosztályos válogatott is részt vesz Pulában a
11. Európai Global Challenge röplabda tornán. Vasárnap kezdõdött Horvátországban a megmérettetés,
amelyre négy nyíregyházi játékos is elutazott. A magyarok az U22-es és az U17-es korosztályban is kétkét csapatot indítanak, az U18-as és az U16-os csapatot. A Horváth András irányította U18-as csapat tagja a
nyíregyházi Vén Eszter. A csapat a tavalyi tornán az
U17-esek között a második helyen végzett, most azért
neveztek a magasabb korosztályba, mert kíváncsiak
arra, hogy a komolyabb csapatok ellen mire képesek a
lányok. A lényeg a megmérettetés. Az U16-os csapat
célja is a rutinszerzés a horvátországi tornán, itt három
nyíregyházi röplabdás is tagja a csapatnak, Schwegler
Stefánia, Ratkos Petra és Kundák Eszter.
A felnõtt röplabdások egyelõre pihennek. Számukra
csak augusztus 3-án kezdõdik a felkészülés. A FatumNyíregyháza keretében nem várható nagy változás, de
még egy nyitásfogadó négyes-ütõt mindenképpen szeretnének igazolni.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

PROGRAMKAVALKÁD SÓSTÓN
A STRANDFOCI FESZTIVÁL
44 csapat mérkõzik meg egymással az idei SóstóGyógyfürdõk Zrt. - Nyíregyházi Sportcentrum Országos Pénzdíjas Standfoci Fesztiválon a Fatum Property
Kupáért. A sóstói parkfürdõben négy napon át mintegy
90 mérkõzést játszanak. A torna csütörtökön kezdõdött,
a döntõre vasárnap kerül sor.
ÚSZÓ ALKALMATLANSÁGOK VERSENYE
Idén is megrendezik Sóstón, az Úszó Alkalmatlanságok Tréfás Vetélkedõjét. Nevezni ebben az évben is
olyan saját kivitelû vízi jármûvekkel lehet, amelyek eredetileg nem a vízre szállást szolgálják. A július 25-i,
szombati versenyre jövõ péntekig még lehet nevezni,
de aki nem vízi alkalmatossággal érkezik, a tóparti programokon is jól szórakozhat.

PROGRAMOK
A Burattinó Bábszínház elõadása: július 18-án 16.00
óra: A bátor sün. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2.
emeleti bábszínházterme (Mókus játszóház mellett).
A Bencs Villa programja: A villa júliusi tárlatán Varga
Gábor (Hajdúhadház) festményeit tekinthetik meg hétköznap 9 és 17 óra között. Információ: 42/402-004, 30/2520666.
Gyuka Ferenc, amatõr fotós „A világ, ahogy én látom”
címû fotókiállítása a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában. Megtekinthetõ július 30-áig, naponta
8.00–20.00 óráig. Információ: 42/411-822.
Székelyföld – ahogy a sólymok látják. Dr. Fodor István,
csíkszeredai osztályvezetõ fõorvos Székelyföld madártávlatból c. fotókiállítása július végéig tekinthetõ meg a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében.

KULT-ÓRA: ORGONAPONT KONCERT,
HEGEDÛVEL IS
A Filharmónia Magyarország országos rendezvénysorozatának részeként Nyíregyháza is „orgonaponttá”
vált. 2015 nyarán két koncert is csalogatja a minõségi
komolyzenét kedvelõket városunkban, s nem is a megszokott környezetben. A júniusi hangversenynek a római katolikus társzékesegyház adott otthon, melyen két
Fischer Annie-ösztöndíjas lépett fel. Tóka Ágoston szólaltatta meg az orgonát, Deák Sára pedig hegedült a
templom falai között, az esemény a televíziós felvétel
nyomán, most a képernyõ segítségével is élvezhetõ.
Vetítések a Nyíregyházi Televízió Kult-Óra címû mûsorában: szombat 20.30, vasárnap 9.30 és szerda 19.30.

TÉVÉS MÚLT ÉS FILMES ÜNNEP
Legújabban a mikrofon másik végén ül, és nem kérdez, hanem nyilatkozik. Mégpedig szakértõként, mint
egészségpszichológus, vagy mint – az NYTV30 múltidézõ mûsor kedvéért – régi, kedves, megbecsült kolléga, aki évtizedeket töltött a képernyõn, s pályafutását a
most jubiláló, 30 éves Nyíregyházi Televízióban kezdte. Pedig nem médiaismeretet tanult a ’80-as években
Leviczki Márta, aki mûszaki iskolából csöppent a kamerák világába. Egy izgalmas pályafutásról kérdezi a
vele együtt több helyszínen is dolgozó Tarczy Gyula,
miközben számos emlékkép villan fel a múltból: Márti,
mint bemondó, mint riporter, aki a helyi tévézésben
akkor nagyon újszerû babamûsort is készített – egyebek mellett… Az adás második részének felvezetõje
gyanánt talán elég egy név is: Nyíri AFK. Ez nem csak a
helyi amatõr filmesek körében, hanem a szakmában
országosan is fogalom volt. Az NYTV30 keretében épp
az õ jubileumukra emlékezünk. A nyíri amatõr filmesek 1998-ban ünnepelték klubjuk létrejöttének harmincadik évfordulóját, melybõl egy félórás adás született.
Így történhet, hogy emlékmûsorban mutatjuk be az
emlékmûsort… L. Nagy László mellett mások mellett
Buglya Sándor is megszólal, s természetesen az akkori
vezetõ, Szitha Miklós viszi a prímet. S olyan felvételeket is újra láthatunk, amik például a Szpari elsõ, élvonalba történt feljutása idején készültek… Vetítési idõpontok: szombat 19.30 és vasárnap 8.30.

SZABADTÉRI NYÁR 2015
Július 24., péntek 20.30
Estére szabad a kecó avagy a londoni szextett –
musical két részben
Fõszereplõk: Hujber Ferenc, Gesztesi Károly,
Bánfalvy Ági

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ 2015/2016-OS ÉVAD
NAGYSZÍNPAD
z Gábor Andor: Dollárpapa – Rendezõ: Lendvai Zoltán
z Molnár Ferenc: Az ördög – Rendezõ: Tasnádi Csaba
z Bohumil Hrabal: Túl zajos magány – Rendezõ: Ivo
Krobot
z Grünwald – Löhner-Beda–Ábrahám: Bál a Savoyban
Rendezõ: Novák Eszter
z Moliére: Tudós nõk – Rendezõ: Schlanger András
KRÚDY KAMARASZÍNPAD
z Henrik Ibsen: Hedda Gabler – Rendezõ: Szász János
z Taurin-forradalom Õsbemutató – Rendezõ: Olt Tamás
z Egressy Zoltán: Idõsutazás – Rendezõ: Hargitai Iván
z Tasnádi István: Nézõmûvészeti Fõiskola
Rendezõ: Árkosi Árpád
GYERMEKELÕADÁSOK
z Rákos Péter – Bornai Tibor: A mumus
– Rendezõ: Bal József
z Fésûs Éva: A palacsintás király – Rendezõ: Háda János
MÛvész STÚDIÓ
z Ziránó Színház: Pulcinella kertészkedik
– Rendezõ: Kovács Géza
z Kardos Tünde – Krámer György: Coppélia
– Rendezõ: Krámer György
z Czigány Zoltán: Csoda és Kósza
– Rendezõ: Harsányi Sulyom László

Augusztus 1., szombat 20.30
10 éves a 4 for Dance – jubileumi gála
meglepetésvendégekkel
Augusztus 8., szombat 20.30
Anconai szerelmesek 1 – zenés vígjáték
A Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.)
újból indulnak a jógafoglalkozások Sasvári Erzsébet vezetésével, csütörtöki napokon este fél 6-tól. Információ:
42/491-295.
A Jósa András Múzeum és a Bessenyei Társaság várja
az érdeklõdõket A Nyírségi irodalmi múzeum – A Nyírség
literátorainak nagyjai Tiszaberceltõl Szatmárcsekéig címû
kiállításra a Jósa András Múzeumba, mely megtekinthetõ
az év végéig.

KÉZMÛVES TÁBOR
A Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.)
napközis jellegû kézmûves tábort szerveznek 5–10 éves
korú gyerekek részére július 27–31. és augusztus 3–7.
között. A tábor keretében a kézmûves foglalkozások
mellett egyéb szabadidõs tevékenységek (néptánc,
zumba stb.) is várják a gyerekeket. Jelentkezési határidõ: július 20. Információ: 20/350-9186, 42/491-295.

XXIV. MANDALA NYÁR
Hûvösvölgyi Ildikó és Kautzky Armand fõszereplésével, a Színes orchideák címû zenés esttel indul a Mandala
Nyár színes programsorozata ezen a hétvégén, szombaton este kilenctõl. A Múzeumfalu immár negyedik esztendeje ad helyet a hagyományos rendezvénysorozatnak, mely karnyújtásnyira van a negyedszázados jubileumtól: a 2014-es már a huszonnegyedik a sorban –
tájékoztatta szerkesztõségünket Bódis Gábor, a szervezõ Mandala Dalszínház ügyvezetõje. Mint mondta, a
sóstói, különleges helyszínt és az ezekre az alkalmakra
épített mobil színpadot és nézõteret megkedvelték a
nézõk, akik évek óta egyre nagyobb számban látogatnak ki a könnyed, minõségi szórakozást ígérõ estékre. A
repeortár logikája ugyanis nem változott: a nyár második felében felhõtlen órákat ígérõ mûfajok: operett, musical, (zenés) vígjáték várja a közönséget, ráadásul ismert mûvészekkel, valódi sztárokkal. A szombati indítást követõen Oszvald Marika és Benkóczi Zoltán, Józsa
Imre és Vándor Éva, Voith Ági és Esztergályos Cecília is
fellép majd a Múzeumfalu színpadán, valamint Teremi
Trixi és Nyertes Zsuzsa is emeli az idei Mandala Nyár
nívóját. Mágnás Miska, Apácák, Oszkár, Félrelépni tilos – csak néhány a sokat sejtetõ, jól ismert elõadások
címébõl. S természetesen a szervezõk is színpadra állnak. A Mandala a Légy jó mindhalálig szabadtéri premierjével kedveskedik rajongóinak, és a Mikó István által
rendezett Csúnya lány is ismét színre kerül.
(Részletes program az 5. oldalon, bõvebb információk a nyiregyhaza.hu Programajánló rovatában.)

IGRICE NAP
9. alkalommal rendezik meg Sóstóhegyen a SóstóSóstóhegyi Igrice napot, a Szabó Lõrinc Általános Iskola
udvarán, július 18-án, szombaton 9 órától. A nap folyamán számos, ingyenes, kulturális program és színpadi
produkció várja az ide érkezõket. A zenei paletta igen
sokszínû lesz, a lírai daloktól a rockig csendülnek fel
dallamok, de a bemutatott táncstílusok is széles skálán
mozognak majd. A szervezõk a gyerekekre is gondoltak, akik a gyermekfoglalkoztatóban múlathatják az idõt.
(www.nyiregyhaza.hu

GAZDIKERESÕ
Amy: Körülbelül 1 éves ivartalanított keverék szuka kutya, aki Jánosbokorból került Állatotthonunkba. Barátságos természetû kislány, más kutyákkal is jól kijön. Kis termete miatt lakásban tartásra is ajánljuk.
Molly: Körülbelül 2 éves ivartalanított keverék szuka
kutya, aki Nyírszõlõbõl került Állatotthonunkba. Bújós, barátságos, nagyon ragaszkodó természetû kutya. Kis termete
miatt lakásban tartásra is ajánljuk. Gyerekek mellé, családi
kedvencnek ideális választás.

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2015. JÚLIUS 17.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„GYERÜNK A MOZIBA BE!”
EGY KIS MOZITÖRTÉNET 2.

A kapuit 1908 márciusában kinyitó Apolló Villanyszínház már júniusban elérkezett elsõ nagy jubileumához, a
100. vetítéshez. A Nyírvidék tudósítója ebbõl az alkalomból örömmel konstatálta, hogy milyen fontos szerepet tölt be a mozi a város társadalmi életében: „e vállalat ezen idõ alatt nemcsak az intelligensebb közönségnek nyújtott kellemes szórakoztatóhelyet, hanem tényleg kulturális eredményeket is ért el, fényesen igazolja a
vasárnap délutáni elõadások közönsége, amelynek sorában ott látjuk a köznépet, amely az eddigi vasárnap délutáni csavargásai helyett ma már szívesen keresi fel a
mozit, ahol olcsó pénzért mulatságos és tagadhatatlanul
tanulságos szórakozásban van része. Ott látjuk továbbá
a gyermekek és diákok nagy csapatját, akik szintén hosszú
emlékû és hasznos benyomásokkal távoznak e modern
tanterembõl”. A jubileumhoz pompás mûsorkínálat is járt!
Az érdeklõdõk megtekinthették a filmtechnika remekmûvét, A fekete hercegnõt, amely korhû kosztümökben mesés vidékekre kalauzolta a nézõket. A kép hossza 600
méter! A kísértet 500 méter hosszú, de a képeket végig
szabadkézzel színezték ki.
Az éjjeli betörõk pedig azon a héten került ki a gyárból, azt egyenesen Párizsból kapták! Bemutattak továbbá még egy illusztrált regényt Nick Karter és Scherlock
Holmes világából.
A mozi üzemeltetõi igyekeztek lépést tartani a korral. Szerzõdést kötöttek a világ elsõ mozgóképgyárával, a párizsi
Pathé-val, amely filmekkel látta el. 1910-ben egy „reprodukáló zongorát” szereztek be, amelynek az volt a hivatása,
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hogy „a legnagyobb tökéletességgel adja vissza a leghíresebb zongoramûvészek és zeneköltõk játékát”.
1908 szeptemberében bemutatták a londoni olimpiai
játékokról készült, közel 1000 méter hosszú (ez kb. fél
óra vetítésnek felelt meg) képsorozatot. Az év szenzációjának azonban a Mont Blanc megmászása címû képsorozat ígérkezett, amely akkor a világ egyik legdrágább mozgófénykép felvételének számított a többnyire léghajókból
készített felvételek miatt.
1909 novemberében elérkezett az Apolló a jubileumi
500. vetítéséhez. Ez alkalomból Antal János és Dokupil
Gyula tulajdonosok a budapesti Apolló mûsorát szerezték meg és vidéken elsõként õk vetítették Géczy István A
gyimesi vadvirág címû népszínmûvét, amelyet a Nemzeti
Színház mûvészei adtak elõ. A felvételt úgy harangozták
be, mint az elsõ magyar mûvészfilmet.

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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