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NYÁRI OVI.
Ismét fogadják a gyerekeket
azok az óvodák, amelyek az
elsõ ütemben zártak be
nyáron. A szünidõ alatt
elvégzik a kisebb-nagyobb
felújítási munkákat a
nyíregyházi óvodákban.

ANGOLTÁBOR.
Angol napközis táborban
tölthetik vakációjuk egy
részét a nyíregyházi
gyerekek. Az idegen nyelvi
szünidõs elfoglaltság egy, a
város által támogatott
nyári tábori kínálat közül.
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MINÕSÉG A PIACON

8

4 FOR DANCE

10
JÓ MECCSEK...
Remek szervezés és
izgalmas mérkõzések
jellemezték a négy napig
tartó Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt. Nyíregyházi Sportcentrum Strandfoci
Fesztivált.

12
MOZITÖRTÉNET.
1945-ig három mozi is
üzemelt városunkban.
Az Apollónak
a versenytársait
az elsõ világháború
évei alatt
létesítették.

EGYMILLIÁRD A KÚRIÁRA
A Napi Gazdaság információi szerint, a kormány kedden döntött arról, hogy 964,5 millió forinttal támogatja a nyíregyházi Kállay-kúria, Bessenyei tér 15. szám
alatti egyik épületének felújítását. A többletforrás rendelkezésre állásáról a nemzetgazdasági miniszternek
kell gondoskodnia, s intézkednie a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. közremûködésével az ingatlan felújításáról. Nyíregyháza önkormányzata már korábban
jelezte a vagyonkezelõ felé, hogy igényt tartana az
épületre, hiszen itt méltó helye lehetne a Kállay Gyûjteménynek.
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ÜZEMEL A GYÓGYSZÁRNY

Már várja a regenerálódni vágyókat
az Aquarius Élményfürdõ új gyógyászati szárnya. A kezeléseket múlt
hét csütörtök óta, egy teljesen új
létesítményben vehetik igénybe a
vendégek. / 6-7. oldal

FELÚJÍTJÁK A CSÓNAKHÁZAT IS SÓSTÓN
Megkezdõdött a csónakház felújítása Sóstón. A korábbi romos épületet a napokban bontották le, helyére modern, ugyanakkor az üdülõövezet építészeti stílusjegyeit magán viselõ építmény kerül.
Szerzõ: Piszár Tünde
A Sóstó fejlesztését célzó projekt keretén belül mintegy
2,1 milliárd forintból folyamatos fejlesztések zajlanak az
üdülõövezetében. A program részeként épül újjá a tó öreg
csónakháza is. A munkálatok már elkezdõdtek, legkorábban augusztus közepétõl csónakázhatunk a tavon.
A szerdán tartott helyszíni szemlén a városháza képviseletében, Batizi Tamás kabinetvezetõ elmondta, megkezdõdött a sziget rekonstrukciója is. Ennek részeként szibériai vörös fenyõbõl újjáépítik a híd veszélyessé vált faburkolatát. A szigeten kicserélik a kandelábereket, új padokat helyeznek ki, valamint megújul a stég is. A beruházás

külön figyelmet fordít a parkosításra, és elvégzik a sétányok és a járdaszegélyek korrekcióját is. A kivitelezés során természetesen igyekeznek megõrizni a terület romantikus hangulatát.
Dolgoznak a munkagépek a Csónak és a Szódaház utcák keresztezõdésében is. A területet borító erdõ helyén
kerül kialakításra ugyanis az a játszótér, amely egy egészen új elgondolás mentén nem kizárólag a gyermekekre,
hanem a családokra fókuszál. Lehetõség nyílik majd piknikre, és a gyermekeket óriás mesefigurák is várják majd,
hangsúlyozta Batizi Tamás kabinetvezetõ. Az új játszóteret szeptembertõl vehetik birtokba a családok.
A fejlesztések sorában helyet kapott a rekortánpálya
bõvítése is. Hamarosan az Igrice sétánytól egészen a Vadász Csárda melletti vasúti keresztezõdésig futópályán
hódolhatnak szenvedélyüknek a mozgásforma szerelmesei. A kellemetlenségekért a kivitelezõk a városlakók és a
látogatók türelmét kérik.

Képünkön Batizi Tamás nyilatkozik Piszár Tündének,
a Nyíregyházi Televízió szerkesztõ-riporterének, Késmárki Zoltán kamerája elõtt. A kabinetvezetõvel készült
interjút július 28-án, kedden 18.30 órától láthatják a
nézõk a 30 éves NYTV Híregyháza címû mûsorában.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JÚLIUS 16., CSÜTÖRTÖK

JÚLIUS 17., PÉNTEK

KEDVENC LETT A FÓKABÉBI

ELKÖSZÖNTEK SZIGLIGETTÕL

A Nyíregyházi Állatpark látogatóinak kedvence lett a nemrégiben született fókabébi, akit mamája, 10 és fél
hónapnyi vemhesség után, a medence partján hozott világra, és az elsõ
pillanattól kezdve gondoskodóan neveli.

Egy kellemes nyár esti hajókázással,
majd egy Balaton-környéki dzsiptúrával
köszöntek el a fiatal táborozók a magyar tengertõl pénteken este. Bár a búcsú mindig nehéz, a Kodály Zoltán Általános Iskola tanulói a viszontlátás reményével köszöntek el Szigligettõl.

A TÖBBNYELVÛSÉG ÉRDEKÉBEN
A Tourist Police program keretein belül öt erdélyi fiatal tölti gyakorlatát
Nyíregyházán. A több nyelven beszélõ
diákok a járõrözõ rendõrökkel teljesítenek szolgálatot és információkkal segítik a külföldrõl érkezett vendégeket.
Szerzõ: Mikita Eszter

JÚLIUS 18., SZOMBAT

JÚLIUS 18., SZOMBAT

MANDALA NYÁR

ÁSÓ, KAPA... TÛZOLTÓCSÁKÁNY

A hét végén elindult a Sóstói Múzeumfaluban a XXIV. Mandala Nyár rendezvénysorozat. A nyitóelõadáson Hûvösvölgyi Ildikó és Kautzky Armand Színes orchideák címû elõadását láthatta a közönség. Felcsendültek musicalek, versrészletek, de láthattak vígjátékbetéteket is.

Egy nem mindennapi esküvõi ceremónia szemlélõi lehettek azok, akik
szombaton sétáltak Nyíregyháza belvárosában. Az ifjú párt a võlegény kollégái, a Katasztrófavédelem munkatársai sorfala várta a házasságkötõ terem
elõtt.

JÚLIUS 18., SZOMBAT

JÚLIUS 19., VASÁRNAP

GYÓGYNÖVÉNYNAPOK

ZENÉS ÁHÍTAT

A IX. Bükkszentkereszti gyógynövénynapon vettek részt a sóstófürdõisóstóhegyi nyugdíjasok. Az elõadásokból megtudhatták, hogyan lehet megbirkózni a környezeti ártalmakkal, a
stresszel, a gyógynövények segítségével.

Vasárnap, az orosi Református Templomban a Greentett Énekegyüttes csodálatos a cappella elõadását hallgathatták meg az érdeklõdõk egy zenés áhítat
részeként. Mûsoron voltak többek között Byrd, Brenchley és Monteverdi mûvei is.

JÚLIUS 20., HÉTFÕ

JÚLIUS 20., HÉTFÕ

FOTÓK A PLÁZÁBAN

SEGÍTETT AZ ALAPÍTVÁNY

A Köz-Pont Ifjúsági Egyesület szervezésében immár az ötödik, fiatal fotósok munkáit bemutató kiállítás megnyitójára került sor hétfõn a Nyír Plazában. A közönség Bakos Nátán fotóiban gyönyörködhet augusztus közepéig.

A Nyírség Könyvtár Alapítvány alapfokú számítógépes ismeretek elsajátításához
nyújtott segítséget a könyvtár négy lelkes
olvasója számára. A foglalkozások során
a gépkezelés, levelezés, internetezés alapjait sajátíthatták el a résztvevõk, melyrõl
emléklap is tanúskodik.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Járõrözés elõtt pontos tájékoztatást kapnak azok a diákok, akik részt vesznek Nyíregyháza önkormányzata, a Nyíregyházi
Rendõrkapitányság és a Sipkay Barna középiskola cserediák programjában. A külföldi, turisztika tagozatos tanulók gimnáziumi gyakorlatuk egy részét töltik Sóstógyógyfürdõn. Besegítenek az évek óta sikeresen mûködõ Tourist Police programba, amelynek célja a külföldrõl érkezett
turisták tájékoztatása.
Dr. Illés László, rendõr alezredes, a
Nyíregyházi Rendõrkapitányság vezetõje

azt mondta a Nyíregyházi Televízió Híradójának, ezek a diákok már a készség
szintjén tudnak a külföldiekkel kommunikálni. Segítenek szórólapot osztani, ha kell,
információt adnak a vendégeknek és részt
vesznek a járõrözésben.

ÚTBAIGAZÍTÁS TÖBB NYELVEN
A diákok románul, magyarul, németül
és angolul beszélnek, így szinte minden
turistával tudnak kommunikálni. Sóstógyógyfürdõn az állatparkban, a múzeumfaluban és a Parkfürdõben állnak a turisták rendelkezésére. A tanulók egy hónapig tartózkodnak Nyíregyházán, ebbõl egy
héten keresztül segítik a Rendõrség munkáját.
A turisztika szakos diákok nemcsak dolgoznak Nyíregyházán, hanem a feladatok
mellett megismerik a várost és a megyét,
majd itt megszerzett tudásukat helyi idegenvezetésen mutatják be.

BICIKLIZZÜNK KÖRÜLTEKINTÕEN
Mindennap gyakori látvány, hogy a kerékpárosok szinte lassítás nélkül száguldanak át egy-egy gyalogátkelõhelyen. Ezzel
szinte valamennyi közlekedésben részt vevõt veszélyeztetnek. A Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendõr-fõkapitányság számos
helyen teszi közzé – többek között a közösségi oldalán is –, hogy ez szabálytalan.
A zebra a gyalogosoké! – áll a közleményben. Az ismerõs mondatban az is
benne van, hogy a kijelölt gyalogos-átkelõhely elõtt a kerékpárról le kell szállni, és
át kell tolni a zebrán. – Erre Nyíregyházán
több tábla is felhívja a biciklisek figyelmét.
A szabály alól csak az az eset lehet kivétel, ha az úttesten a kijelölt gyalogosátkelõhellyel párhuzamosan sárga színû
szaggatott vonal jelzi a kerékpárút átvezetését és nincs kihelyezve a kerékpáro-

sok részére elsõbbséget szabályozó jelzõtábla, illetve, ha a gyalogosoknak szóló
jelzõlámpa mellett kerékpárt mutató lámpa is van. Természetesen a kerékpárosnak
ebben az esetben is kellõ körültekintéssel
szabad csak átkelni az úttesten, nemcsak
a kanyarodó autóforgalmat, de a gyalogosokat is figyelve.

ÚTLEZÁRÁSRA SZÁMÍTSANAK
Július 27-én (hétfõn) megkezdõdik az
„Érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minõségi megújítása” projekt
keretén belül a Toldi utca Vécsey utca–új
híd közötti útszakaszának felújítása.
Az aszfalt marását a jobb oldali pályán
(páratlan házszámozású oldalon) kezdik.
A munkálatok idejére a jelenlegi ideiglenes forgalmi rend szerint tilos lesz a Toldi utcára, a Vécsey utca–Árpád utca közötti szakaszon a gépjármûvel történõ be-

hajtás. Ugyancsak tilos a felújítási munkák ideje alatt az érintett útszakaszon
való parkolás. A páratlan házszámozású
oldal befejezése után kerül sor a páros
számozású oldalon a munkálatokra. Az
útszakasz felújításával párhuzamosan a
járdákat is helyreállítják. A munkálatok
teljes idõtartama elõreláthatóan 5-6 hét.
Kérik a jármûvezetõket és a gyalogosokat, hogy az érintett útszakaszon körültekintõen közlekedjenek.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

A PIACON AZ ÁRU MINÕSÉGÉT A GAZDÁK GARANTÁLJÁK
Egyre népszerûbb a nyíregyházi piac a városlakók
körében. A fedett szabadtéri vásártér, a legnagyobb
kánikulában is csábítja a vevõket. Nyolc-tíz fokkal
hûvösebb itt a levegõ és komfortosabb körülmények
között vásárolhatunk. Az árusok portékáját is megóvja a tûzõ naptól az új tetõszerkezet. A fejlesztéssel nemcsak egy modern piac, de egy igazi közösségi tér is
létrejött, így nem volt meglepõ, hogy a 30 éves Nyíregyházi Televízió is itt forgatta nemrégiben, Szieszta
címû mûsorát.

heti akár a 280-at is. 80 százalékuk termelõ, a többi a
kereskedõ és a viszonteladó.
Kovalecz Róbert arról is szólt, hogy a gazdálkodók regisztrációval rendelkeznek, és nyilatkoztak arról is, hogy a

FIATAL GAZDA

Szerzõ: Sipos Marianna
Ahogy a hét minden napján, ekkor is zsúfolásig megtelt
a piac. A vásárlók ugyan rácsodálkoztak a kitelepült televízióstábra, de nem lepõdtek meg, hiszen a felújítás óta számos rendezvény helyszíne volt már a létesítmény, amellett, hogy a hét minden napján várják a vevõket. De nemcsak az õstermelõk kínálják portékájukat, hanem a kereskedõk és a csarnokban lévõ üzletek is hétfõtõl vasárnapig.
A piac fejlesztése nem most kezdõdött és még nem is ért
véget – errõl már Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
ügyvezetõje nyilatkozott a Sziesztában. Elmondta: a piac
fejlesztése a csarnok megújulásával vette kezdetét. Az asztalátrendezést a csarnok belsejének felújítása követte, majd
a külsõ homlokzat arculata is megváltozott és az üzletek is
megszépültek. Ma már modern gépészeti hálózat teszi a
kor igényeinek megfelelõvé az épületet.

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK
A külsõ tér lefedésének gondolata ekkor született meg,
majd hamarosan meg is valósult. A lefedett vásártér burkolata is elkészült hamarosan, és így alakulhatott ki a mai, a vásárlók által nagyon kedvelt fedett szabadpiac, ahol sem az
esõ, sem a kánikula nem lehet akadálya annak, hogy bevásároljunk a helyi termelõk által kínált friss termékekbõl.
De ezzel nem ért még véget a fejlesztések sora – tudtuk
meg. Az ügyvezetõ arról számolt be, hogy a piaccsarnok
elõtti tér rekonstrukcióját tervezik a jövõben, és a vásártér
mögötti terület rendbetétele is elindul hamarosan, mellyel
további 18 parkolóhely kialakítását teszi lehetõvé.

EGYENESEN A TERMELÕTÕL
Kovalecz Róbert, a Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda
vezetõje arról számolt be, hogy profiltisztulás zajlik a piacon. Megjelentek a minõségi áruk és az igényesebb vásárlóközönség is. Az üzemeltetõ gazdasági társaságnak az
a célja is megvalósult, hogy teret adjanak a nyíregyházi és
a környéken tevékenykedõ õstermelõknek portékájuk értékesítéséhez. A piacon, napi szinten 100–150 árus értékesít. Szerdai és szombati (piac)napokon ez a szám elér-

szakhatóságoknál milyen igényt adtak be és mit árusítanak.
Rövidesen ezt a vásárlók is megtudhatják, hiszen bevezetik
azt az adattáblát, amelyrõl ez is leolvasható. Emellett készül egy nagy piactérkép is, ahol pontosan név szerint megtalálhatjuk a kedvenc portékánkat árusítót. A minõségrõl
maguk az árusok gondoskodnak. Csodálatos termékeket kínálnak. A zöldség, gyümölcs, virágon kívül megtalálhatók
a kézmûves élelmiszerek is. A sajtoktól kezdve a füstölt
árun át, a méz, a befõttek, lekvárok, savanyúságok, száraztészták és szinte felsorolhatatlan számú termékek még.

BÜSZKÉK A GAZDÁLKODÓK
A gazdák szívesen beszélnek kínálatukról, és büszkén
vállalnak olyan rendezvényeken is szerepet, ahol kifejezetten a kézmûves termékeket népszerûsíthetik.
Marsalkó Gábor például finom sajtokat és tejtermékeket kínál a vásárlóknak. Az õstermelõ családi vállalkozásban dolgozik. Testvérével közösen, aki a szarvasmarhák
körüli teendõket látja el, míg Gábor a sajtokat, tejtermékeket édesanyjával készíti. A termékek értékesítése szerdán, pénteken, szombaton – a legforgalmasabb piaci napokon történik. Gábor sajtjai azonban nem egyszerû sajtok, hanem már-már remekmûvek. A frissektõl az érleltig,
a füstöltön át a parenyica különlegességekig, minden megtalálható itt. De ezen kívül mindenféle házi tejtermékkel
tudnak szolgálni.

Az asztalok között járva egy ifjú hölgyre is figyelmesek
lehetnek, aki gyönyörû vágott virágokat kínál a betérõnek.
Én elsõ látásra családtagnak gondoltam, de hamar kiderült,
hogy Molnár Barbara, maga a gazdálkodó. Elmesélte, hogy
növénytermesztõ és növényvédõ technikusként pályázatot
nyújtott be a fiatal gazdálkodók támogatását célzó programra, melyet el is nyert. Ebbõl az induló tõkébõl kezdte el
nemrégiben felépíteni vállalkozását. A gazdálkodó célja az,
hogy legalább 500 négyzetméternyi termõterület álljon rendelkezésre a szálas virág termesztéséhez. A növények a
magtól kezdve, a palántán át, a virágba borulásig fejlõdnek
Barbara kezei alatt, majd õ maga értékesíti õket a nyíregyházi piacon.

HÚSIMÁDÓKNAK
Kocsis István mangalicamalacokkal foglalkozik. Gazdálkodásában a „termõföldtõl az asztalig” elvet vallja. A

ÍNYKÍMÉLÕ PUHASÁGOK AZ ÁLLAMOKBÓL
AMERIKÁBÓL JÖTTEK A NYÍREGYHÁZI FOGSORCENTRUM „ÍNYREVALÓ” SZTÁRJAI
Nyíregyháza – Szájban puhul, allergiamentes, kényelmes,
kiválóan tapad, könnyû megszokni, mert az ínyt nem töri – Mi
az?
Nos, e találós kérdésre a legpontosabb választ Nyíregyházán a Sipkay utca 3. szám alatt kaphatja meg bárki, aki efféle
problémáival fölkeresi ott a Denfo Fogsorcentrumot.
A centrum naponta 8–16 óráig tart nyitva, de a 06-42/443610-en telefonon bejelentkezõket akár szombat-vasárnap is szeretettel várják. A 34 évvel ezelõtt Nagy Zsigmond fogtechnikus
mester által alapított Nagy Zsiga-féle labor ezzel a több évtizedes szakmai tapasztalattal a háta mögött készít kivehetõ és beragasztott fogpótlásokat. Mindezt rövid határidõvel, esztétikus
kivitelben, kedvezõ áron. Megtervezik pácienseink leendõ pótlását, protézisét, a széles termékkínálatból bárki válogathat. A
Fogsorcentrumban megtekinthetõ a cég által kínált valamennyi
fogpótlás, s e bemutatómunkák közül könnyebb a legmegfelelõbb kiválasztása.
Szolgáltatásaik köre önmagáért beszél. Vállalnak itt fogsorkészítést többféle kivitelben, akár egy nap alatt is.
Készítenek porcelán korona-hídat, fogbeültetéses felépítményeket, pótlásokat. Javítanak fogsort, ha kell, ínykímélõ bélelõvel puhára párnáznak régi protéziseket. Természetesen magas
szinten megoldott a fogorvosi közremûködés, akár helyszínre is
kiszállnak szociális otthonokba, illetve fekvõbetegekhez. A nyugdíjasok pénztárcájához árengedménnyel próbálnak idomulni.
A Fogsorcentrum legnagyobb sztárjai azonban azok a nemrég még világújdonságnak számító termékek, amelyeket – mint
az már bizonyára kiderült – azért neveznek termoplasztikus fog-

családi vállalkozás megtermeli a takarmányt, náluk van a
sertés törzsállomány, itt születnek a malacok és a feldolgozás is helyben történik, saját húsfeldolgozójukban. Az
itt készült finomságokat Nyíregyházán, Szerencsen és
Tiszavasváriban a piacon értékesítik. A 11 fõs családi gazdaság azonban nemcsak a piacokon van jelen, hanem minden olyan rendezvényen, ahol a mangalica húskészítményeket népszerûsíthetik.
Marsalkó Gábor és Kocsis István, a Nyíregyházi
Televízió Szieszta címû mûsorában

sornak, mert a száj hõjétõl idomulnak a fogínyhez, egyedülállóan kímélve szánknak ezt a feltörésre igen érzékeny részét.
Éppen ezért született a cég egyik szlogenje: „Ha töri az ínyét
a hagyományos kemény protézis, csináltassa élete legkomfortosabb fogsorát velünk!”.
Miután az ínyfeltörés okozta fájdalom kizárt, azok is viselik,
akik nem tudták megszokni régi, kemény alsó protézisüket.
A kényelem igényén kívül senki nem ellensége a saját zsebének sem, ezért aztán duplán vonzó ez a flexibilis, termoplasztikus
technológia, hiszen ez a kivehetõ fogsor életre szóló törhetetlenségi garanciával készül.

ÉLETMENTÕ KÉSZÜLÉK A PIACON
Újabb életmentõ készülékkel gyarapodott Nyíregyháza. A Búza téri piaccsarnokban helyeztek el egy
defibrillátort, amelyet a Rotary Club Nyíregyháza adományozott a lakosságnak. Ezzel 22-re emelkedett a sürgõsségi beavatkozást biztosító gépek száma a városban.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a készülék üzembe helyezésekor azt mondta, annak idején azért
indították el ezt a programot, mert fontos, hogy minél
több helyen legyen kihelyezve a városban a laikusok által is használható életmentõ készülék.

A Denfo Fogsorcentrum (Korányi–Sipkay u. sarok, tel.: 0642/443-610) szakemberei arra hívják fel a lehetséges pácienseik figyelmét, hogy ezzel az eredeti amerikai, Valplast
technológiával csak itt készülõ kíméletes fogsorokra kétéves
garanciát is nyújtanak.
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AKTUÁLIS

NYÁRI OVI: FOLYAMATOS AZ ELLÁTÁS
Ismét fogadják a gyerekeket azok az óvodák, amelyek az elsõ ütemben zártak be nyáron. Július 20-ától
öt héten át azok az intézmények álltak le, amelyek
eddig gyermekek zajától volt hangos. A szünidõ alatt
elvégzik a kisebb-nagyobb felújítási munkákat, hogy
augusztus 24-étõl minden óvoda a megszokott rend
szerint fogadja a kicsiket.

dõdnek a zárva tartó óvodákban. 2014-ben 9, gyermekekkel foglalkozó intézmény újult meg Nyíregyházán
összesen 600 millió forint értékben. A fejlesztéssorozat
részeként az Eszterlánc Északi Óvoda két tagintézményében, a Krúdy Gyula utcai telephelyen, valamint a Napsu-

A Nyíregyházi Törvényszéken és az illetékessége alá
tartozó járásbíróságokon az országos gyakorlatnak
megfelelõen július 15. és augusztus 20. napja között
törvénykezési szünet van érvényben.
A polgári perrendtartásról szóló törvény alapján a törvénykezési szünet idõtartama a határidõk számításakor a
polgári ügyekben nem vehetõ figyelembe. A napokban
megállapított határidõbe nem számít bele a törvénykezési szünet idõtartama, a hónapokban megállapított határidõ esetén pedig, például, ha augusztus 19. napján járna
le, akkor az augusztus 20. napját követõ munkanapig tart
a határidõ.

Szerzõ: Mikita Eszter
Meleg, nyári délelõtt volt, amikor az Eszterlánc Északi
Óvodába látogattunk. Készültek a homoksütemények a
fedett homokozóban, fiúk fociztak az ovi-foci pályán,
mások pedig jókedvûen hintáztak a hûvös óvodaudvaron.
A játék közben nem számított az, ki melyik nevelési intézménybe jár év közben, nagy egyetértésben mulatták
az idõt a gyerekek óvónõk védõ tekintete mellett. Július
20-ától volt váltás a város fenntartásában mûködõ óvodáknál, amelyek két ütemben zárnak be a nyár folyamán:
június 15-étõl július 17-éig, illetve július 20-ától augusztus 21-éig. Ellátás nélkül azonban nem maradnak a kicsik, hiszen az éppen zárva tartó óvodák helyett ügyeletes intézmények biztosítanak folyamatos gondozást.
Szikszainé Kiss Edit, az Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetõje azt mondta, minden gyermeket szívesen
látnak óvodáikban, a szülõk feladata, hogy az étkezés biztosítása miatt idõben jelezzék, mikor szeretnék igénybe
venni az ellátást.
Mint az elmúlt évben, most is felújítási munkák kez-

TÖRVÉNYKEZÉSI SZÜNET

SORON KÍVÜL

gár Tagintézményben korszerûsödtek a gyermeknevelés
körülményei. Az óvodák megújítása idén folytatódik: az
öthetes leállás alatt a Sóstói úti Kerekerdõ Óvodában lesz
nagyobb felújítás, a Ferenc körúti intézményben pedig
szigetelik a tetõt. A többi helyen tisztasági festések, karbantartási és javítási munkák, valamint fertõtlenítések zajlanak. A kisebb feladatokat az óvodák saját költségvetésükbõl, a nagyobbakat pedig az önkormányzat finanszírozza. Augusztus 24-ére minden városi fenntartású óvodában visszaáll a rend, akkortól mindenhol a megszokottak szerint fogadják a régi és az új óvodásokat.

A törvény által soron kívüli ügyként szabályozott eljárásokban a folyamatos ügyvitelt biztosítani kell, ilyenek
például a szülõi felügyelete megszüntetése iránti per, a
sajtó-helyreigazítási per, távoltartás. A büntetõ ügyekben
a bíróságok folyamatosan ellátják törvényi feladataikat,
folyamatos a cégbíróságok mûködése is.

EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Együttmûködési megállapodást írt alá a Nyíregyházi
Fõiskola a Szerencsi Bonbon Kft.-vel. Az édesipari cég
szakmai tapasztalatával többek között a felsõoktatási
intézmény gyakorlati oktatási munkáját segíti majd.
A Nyíregyházi Fõiskola oktatói, kutatói tapasztalatával, valamint az Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgál-
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tató Intézetében meglévõ eszközpark segítségével élelmiszer-minõségi és -biztonsági vizsgálatokat végez majd,
illetve közös termékfejlesztési munkát folytatnak. Ebben
elõnyt jelent, hogy a fõiskolának korábban komoly sikerei voltak az egészségmegõrzõ élelmiszerek fejlesztésében, illetve egyéb új típusú nyersanyag-feldolgozási eljárásokban. A kft. tapasztalatszerzési lehetõséget, illetve
szakdolgozati, kutatási témát is kínál a hallgatóknak.

A kezelõirodák mûködése ügyfélfogadási idõben folyamatos, az ügyfelek beadványaikat benyújthatják, és az iratokba is betekinthetnek.
A panasznapi félfogadási napon az ügyvéd által nem
képviselt ügyfelek jogi segítség igénybe vételével adhatják be keresetleveleiket, beadványaikat – tájékoztatta lapunkat közleményben dr. Toma Attila, sajtószóvivõ-helyettes.

A HÉT TÉMÁJA

HASZNOS SZÜNIDEI ELFOGLALTSÁG: ANGOL
Angol napközis táborban tölthetik vakációjuk egy
részét a nyíregyházi gyerekek. Az idegen nyelvi szünidõs elfoglaltság egy, a város által támogatott nyári
tábori kínálat közül. A kisdiákok hétfõtõl péntekig a
játszva tanulás módszerével gyakorolják az angolt a
sóstóhegyi Szabó Lõrinc Általános Iskolában.

ÚJ VEZETÕ
Nagy József tûzoltó ezredes személyében új ideiglenes vezetõt neveztek ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élére.

Szerzõ: Mikita Eszter
Interaktív tábla segítségével tanulja az angolt ezen a
héten az a 35 nyíregyházi kisiskolás, aki részt vesz az idegen nyelvi napközis táborban. A szünidei elfoglaltságot a
nyíregyházi önkormányzat biztosította a tanulóknak. Különbözõ témájú táborokban, összesen 34 turnusban 1600
diák idõtöltéséhez nyújtott támogatást a város, akiket igény
esetén autóbuszok szállítanak a vakációhelyekre. A Szabó Lõrinc Általános Iskolában nyáron a gyerekek heti hét
órában kapnak nyelvi képzést, ami az iskolában elsajátított tananyagra épül.
Pásztor Tünde táborvezetõ azt mondta, a gyerekek a
táborban szaktanárok segítségével átismételhetik a tanév

HÍREK

során tanultakat. Játékos formában vesznek részt a nyelvoktatásban. A nyelvtanuláson kívül szabadidõs elfoglaltságok is várnak a gyerekekre. Az angoltáborosok minden
héten egy alkalommal úszásórán vesznek részt az Arany
János Gimnáziumban, de tanyabemutatónak és lovaglótúrának is a részesei lehetnek. Péntekenként pedig erdei
sétát tesznek szakemberek vezetésével. A változatos szünidei lehetõségen jól érzik magukat a diákok.
A napközis táborba a város valamennyi iskolájából jelentkezhettek a gyerekek.

Csepely Zsigmond tragikus halálát követõen Dányi Béla
igazgatóhelyettes látta el a szervezet vezetõi feladatait.
Õt azonban július 15-én Veszprém megye katasztrófavédelmi igazgatójának nevezte ki Pintér Sándor belügyminiszter. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettesi posztját ideiglenes helyettes vezetõként múlt

NEVET KAPOTT A KISELEFÁNT!
Egy hónapos lett az ország egyedüli afrikai elefántborja
a Nyíregyházi Állatparkban, s a hagyományokhoz híven,
elérte azt a kort, hogy nevet adjanak neki. A névadáshoz
látogatók segítségét kérték, akik 3 héten keresztül küldhették be javaslataikat. Kitétel nem volt, bár szerették volna, ha K betûvel kezdõdne a kicsi neve, mint az édesanyjáé, Kwanzáé. Mint kiderült, a kis ormányosnak óriási a
rajongótábora, több mint 2000-en küldtek be javaslatot.
Az elefántgondozók hosszas mérlegelés után a Kito nevet
választották, ami szuahéli nyelven ékszert, drágakövet és
becses gyermeket jelent. Ráadásul a borjú anyai nagyapja
Kibó, így a választott név tökéletes a számára. Ez az afrikai név több vendégnek is tetszett, összesen 25-en javasolták, õket belépõjeggyel jutalmazták, hogy meglátogathassák keresztgyermeküket.

péntektõl Nagy József tölti be. Nagy József tûzoltó ezredes 1988-tól 2007-ig szolgált a rendõrség kötelékében,
majd a Nyírbátori Polgári Védelmi Kirendeltség vezetõje
lett. 2012-tõl a Mátészalkai Kirendeltségen polgári védelmi felügyelõként dolgozott. 2013-tól pedig a Nyíregyházi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõjeként teljesített
szolgálatot.
Nagy József hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy a több
mint 500 fõs állománnyal bíró igazgatóság szakmai mûködése irányítása alatt is zökkenõmentes legyen. Az új
helyettes vezetõ feladatai közé a tûzvédelem, az iparbiztonság és a polgári védelem irányítása tartozik majd.
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SÓSTÓ

SÓSTÓ

SZÁRNYALÓ GYÓGYÁSZAT NYÍREGYHÁZÁN
zelésfajtáknak három célpontja van, így a prevenció, a terápia és a rehabilitáció. Gyógykezelésekre nemcsak mozgásszervi betegségek, hanem baleseti vagy ortopédiai
mûtétek utókezelése céljából is érkezhetnek a páciensek.
Ezeket külföldi turisták is igénybe vehetik, igaz, õk már
teljes áron.

Már várják a betegeket az Aquarius Élményfürdõ
gyógyászati szárnyában Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõn. A Hotel Fürdõházban tavaly november óta mûködik a komplex fürdõgyógyászati ellátás, ami most átkerült az új, 1400 négyzetméteres központba. A mintegy
300 millió forintos beruházással a létesítmény területét 1400 négyzetméterrel megnövelték, 22 millió forintból pedig új eszközöket szereztek be.

Dr. Podlovics Roland elmondta, a gyógyászati szárnyban a munkálatok már június elején befejezõdtek, de
még néhány hétre szükségük volt ahhoz, hogy teljesen
belakhassák az épületet és mindent kielégítõ szolgáltatásokkal várhassák a gyógyulni vágyókat.
Az épület múlt hét csütörtök óta már próbaüzemel.
A vendégektõl eddig nagyon sok pozitív visszajelzést
kaptak, õk pedig a jövõben is szeretnének szálloda szintû gyógyászatot biztosítani számukra.

„A hátammal vannak problémáim, ezért úszni járok
ide. Kúrán veszek részt és már most érzem, hogy egyre
jobban vagyok.” Csaba

Szerzõ: Bruszel Dóra
Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója elmondta, a nemrégiben felújított élményfürdõ
új, kétszintes gyógyászati szárnyat kapott. Ennek tetején a
gyógyászati részleg, lent pedig a szaunák és medencék
segítik a regenerálódást. Hozzátette, a kezelések helyszínei megfelelõen elkülönítettek egymástól, így az épület
nagyságrendjében és megjelenésében is a kornak megfelelõ. Az új gyógyászati szárny évente 250 ezer kezelés
elvégzésére is alkalmas.

FIZIKOTERÁPIÁTÓL A SZAUNÁIG
Az épületben vadonatúj öltözõkabinok, férfi- és nõi zuhanyzók várják a vendégeket. Kialakítottak egy orvosi rendelõt, egy fizikoterápiás részleget – itt a hagyományos elektroterápiás kezeléseken túl újdonságként lágylézer-, krioés lökéshullám terápia is elérhetõvé vált, valamint a négy
évszaknak megfelelõen 4 különbözõ masszázshelyiség,
iszapkezelõ, szénsavfürdõ, víz alatti vízsugármasszázs helyiségek állnak rendelkezésre. Van száraztorna-helyiség,
a gyógyulni vágyók részt vehetnek víz alatti csoportos
gyógytornán, súlyfürdõ kezelésen, de használhatják a
gyógyászati szárny fürdõterét is, valamint az élmény- és
Parkfürdõ valamennyi medencéjét, bizonyos idõkorláton
belül. A vezérigazgató hangsúlyozta, a fejlesztéstõl a már
most is magas kezelésszám további növekedését várják, a
beruházás pedig arra is jó lehet, hogy jelentõsen hosszabb
„ Vasárnap kaptam meg az elsõ kezelésemet itt, a
gyógyászati szárnyban. Mindenki aranyos és kedves.
Nagyon kellemes benyomást keltettek bennem. Nyíregyházán eddig még sosem jártam, Szentgotthárdról
érkeztem. Sok helyen jártam már, de ez a város különösen tetszik. Nyíregyháza tágas, és nagyon szép a központja is. Biztos vagyok benne, hogy a jövõben még
vissza fogok térni ide.” Dr. Tõkés Emma

TELT HÁZ SÓSTÓN – DÜBÖRÖG A TURISTASZEZON
legyen a turisztikai szezon Sóstón. Noha az élményfürdõ
beléptetése el van különítve a gyógyszárnyétól, a két részleg között lehetséges az átjárás.

tõség közül maximum négyfélét kaphatnak a betegek egy
kúra során. Õk beutaló nélkül, idõpont-egyeztetést követõen érkezhetnek a fürdõorvosi rendelésre, ahol a vizsgálatot követõen kerül kiírásra a kezeléssorozat.

EGYEDÜLÁLLÓ KEZELÉSMÓD
Dr. Czímer Éva reumatológus fürdõorvos azt mondta, az
új gyógyászati szárny egyik legnagyobb elõnye, hogy a városban és a megyében is egyedülálló módon, itt kombinálni
lehet a vizes kezelést a száraz tornával és a fizikoterápiával
is, ami nagyban segíti a betegek mihamarabbi gyógyulását.
A kezelések a társadalombiztosítás által támogatottak, de a
pácienseket terheli bizonyos önköltség, a fennmaradó összeget viszont az OEP fizeti.
Hozzátette, elsõsorban olyan betegeket tudnak itt kezelés alá vonni, akiknek mozgásszervi panaszaikat illetõen
van kórelõzményük, jártak már reumatológián és megtörtént a kivizsgálásuk.
A gyógyászati szárnyban mindig történik egy részletes
mozgásszervi betegvizsgálat, amikor is a panaszoknak, a
tüneteknek, az eltéréseknek megfelelõen összeállítják személyre szabottan a kezeléseket.

NÉGYFÉLE KEZELÉS

A Sóstón nyaraló vendégek az állatparki séta és a múzeumfaluban tett látogatás után rendszerint felkeresik a
Parkfürdõt, vagy igénybe veszik az Aquarius Élményfür-

Nehéz parkolási lehetõséget találni a nyári idõszakban Sóstógyógyfürdõn, hiszen egyre több turista keresi
fel Nyíregyházát és környékét. Nagyon sokan érkeznek
belföldrõl, de a magyarok mellett tömegesen jönnek Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából. Ismét felfedezték
Kelet-Magyarországot a lengyel vendégek. Ez annak is
köszönhetõ, hogy három évvel ezelõtt a város, valamint
a Nyírség Turizmusáért Egyesület átfogó kampányba kezdett Dél-Lengyelország területén.

SZORONGÁS KEZELÉSÉRE IS

– A vizsgálatra 1-2 napon belül tudunk idõpontot adni
és igény szerint a kezeléseket hamar el is lehet kezdeni. A
jogszabályoknak megfelelõen a kúrát a páciensnek 30 napon belül meg kell kezdeni. Ha ez megtörtént, akkor on-

A doktornõ hangsúlyozta, hogy az új gyógyászati szárnyban a rendelkezésre álló rendkívül sokféle kezelési lehe-

PREVENCIÓ, TERÁPIA ÉS REHABILITÁCIÓ
A fürdõorvos továbbá elmondta, az igénybe vehetõ ke„Nagyon szép a környezet, a berendezések, a medencék modernek, a reumatológiai kezelések pedig
nagyon sokat segítenek nekem. Itt töltöm a nyári szabadságom egy részét.” Pesti Zoltán
2015. JÚLIUS 24.

AKÁR EGYHETES AKTÍV PIHENÉS

Szerzõ: Mikita Eszter

nantól kezdve 8 hét áll rendelkezésére – a minimum 6,
maximum 15 alkalmat magába foglaló – kúrának a felvételére, amit naptári évenként kétszer lehet kérni. A kezelések egyenként 20–30 percesek, tehát a kúra alkalmanként
körülbelül másfél órát vesz igénybe – hangsúlyozta.
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Az elmúlt idõszak meleg, sokszor kánikulai hõségében több esetben kitehették volna Sóstógyógyfürdõ területére a „megtelt” táblát. Az üdülõövezetet
nem csupán a helyiek keresik fel, hanem Romániából, Ukrajnából is érkeznek vendégek, de visszatértek a lengyel turisták is. A látogatók számának emelkedése hosszas szervezõmunkát igényelt.

A gyógyvíz, összetétele okán, alkalmas krónikus nõgyógyászati gyulladások, urológiai betegségek, bõrgyógyászati problémák, valamint pszichiátriai depresszió és
szorongás kezelésére is, hiszen a testen túl a lelket, a szellemet is gyógyítja. Eddig nagyon jók a visszajelzések, mivel a kúrát követõen a betegeknek minden esetben vissza
kell jönniük hozzánk kontrollvizsgálatra, így nyomon tudjuk követni gyógyulásukat. A tapasztalatom az, hogy a páciensek többsége újjászületett és többen azt mondják, pár
hónapra tényleg sikerült elfelejteniük problémáikat – hangsúlyozta.

BEÉRETT A MUNKA GYÜMÖLCSE
Mogyorós Judit, a Nyírség Turizmusáért Egyesület elnöke azt mondta, sokat dolgoztak tavasszal annak érdekében, hogy nyáron egyre több vendég érkezzen a szabolcsi megyeszékhelyre. Kitelepüléseken mutatkoztak be,
és minden lehetõséget megragadtak, amely népszerûsítette a környéket.
A szakemberek munkája még a fõszezonban sem ér
véget, jelenleg annak a koordinálása zajlik, hogy hol tud-

nak még vendégeket elhelyezni. Nyíregyháza mindent
megtesz annak érdekében, hogy mind a belföldi, mind
pedig a külföldi vendégek jól érezzék magukat.
A belvárosban több helyen juthatnak információhoz,
és kerékpár-kölcsönzési lehetõség is vár az ideérkezõkre. Sóstón, a Víztoronyban hétvégén is kaphatnak segítséget a kirándulók. Nyíregyházán és környékén olyan
programok várnak az utazókra, amelyek ingyenesek és
színesítik itt-tartózkodásukat.

dõ és a megújult gyógyászati rész szolgáltatásait. Van
olyan vendég is, aki rendszeresen itt tölti szabadságát.
Chris Drivinsky Lengyelországból kereste fel Nyíregyházát. Családjával visszatérõ vendégnek számítanak, hiszen nem elõször nyaralnak Sóstón. A fiatalember azt
mondta, jól érzi itt magát, hiszen nagyon szép a környezet és kedvesek az emberek.
Az idegenforgalmi szakemberek szervezõmunkája a
fõszezon után sem áll meg, már a közeljövõben megjelennek az õszi pihenési csomagajánlatok, augusztus közepén pedig Hajdúszoboszlón, majd Kolozsváron, szeptember elején pedig Ausztriában mutatkozik be Nyíregyháza és Sóstógyógyfürdõ. Õsztõl külön hangsúlyt kapnak
a gyógyászati kezelések, és olyan családi csomagokat kínálnak a belföldi és külföldi vendégeknek, amelyek a hûvösebb idõszakra biztosítanak tartalmas elfoglaltságot.
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A HÉT TÉMÁJA

KULTÚRA

4 FOR DANCE: TÖBB MINT 40 ORSZÁGBAN SZEREPELTEK
Kiválóan indul az augusztus a nyíregyházi 4 for
Dance-rajongók számára, hiszen az öt kontinens számos országában jól ismert tízéves együttes jubileumi
gálamûsorát láthatják a Szabadtéri Színpadon 1-jén,
szombaton este fél 9-tõl.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Amikor az elkészítendõ interjú helyszínérõl beszéltünk
Bárány Kristóffal, a pergõlábú fiúk egyikével, örömmel
ajánlotta a Kölcsey Ferenc Gimnáziumot, egykori alma
materét. Ismeretségünk kezdete is ide köthetõ, hiszen egy
éven át a tanára voltam. Bár kevés óraszámban és rövid
ideig vezethettem õket a filozófia rejtelmeibe, Kristóf kedvessége, tisztelettudó lénye, intelligenciája felejthetetlen
maradt számomra.

táncos múltunk határozta meg az életünket mindmáig.
Akkor még a hagyományos magyar néptáncot képviseltük, amit kamatoztatni tudtunk a késõbbiekben. Együttesünk tíz éve alatt több mint 40 országban léptünk fel. A
legnagyobb hatással ránk a másfél hónapos ausztrál turnénk volt, de szerepeltünk Kínában, Algériában, Egyiptomban, az Egyesült Államok keleti és nyugati partján,
Kanadában, az Arab Emirátusokban, Európában szinte minden országban... Az idén Vietnámban és Finnországban
is táncolunk majd, s meghívtak bennünket õszre egy dubai fesztiválra. Korábban már két alkalommal szerepeltünk azon a vidéken.

kívül megterhelõ. Figyelniük kell a táplálkozásukra, s a próbák, fellépések mellett sokat sportolnak: úsznak, futnak, kerékpároznak, télen hárman síelnek, Kristóf pedig a snowboard
szerelmese.

SZÉP ÉVEK A KÖLCSEYBEN
– Nagyon szép éveim voltak, amit a Kölcsey gimnáziumban töltöttem – nosztalgiázott, miközben felkerestük
egykori osztálytermüket, tablójukat. – Francia–olasz tagozatos társaimmal 2002-ben érettségiztünk. Szerencsénkre nyelvgyakorlás céljából sokat utazhattunk ezek alatt az
évek alatt is. Én franciát tanultam, amit jól tudtam hasznosítani késõbb fellépéseink során Algériában és Franciaországban is. Fantasztikusak az egykori osztálytársaim, akikkel nemcsak 5–10 évente találkozunk, hanem olykor spontánul is, például legutoljára karácsony tájékán. Sokat köszönhetek az osztályfõnökömnek, Czipa Boglárkának és
az egész tanári karnak, akik nagy szakértelemmel, szeretettel, fiatalos lendülettel segítettek bennünket át kamaszkorunk legszebb évein.

KÍNÁTÓL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKIG
– Táncos pályafutásunk abszolút Nyíregyházához kötõdik: innen indultunk és máig itt élünk barátaimmal együtt,
amire nagyon büszkék vagyunk. A Nyírség Táncegyüttes
utánpótlás csapatában, a Margarétában kezdtünk. A nép-

KEFIR IS FELLÉP

Persze a világjárás nem csupán öröm; kisebb-nagyobb gondokkal jár. Az egyik, hogy szeretteiket gyakran nélkülözni
kell. Nehezíti a dolgukat, hogy önmagukat kell menedzselniük, mert így mûködik a legjobban. A ruhatárukra is gondot
kell fordítaniuk: rengeteg cipõt és nadrágot használtak el az
évek során, hiszen a csapásolások, ollók... ugyancsak megviselik. Könnyebbség ugyanakkor, hogy a négy táncos jó családként mûködik, megosztják a feladatokat egymás között:
van, aki a kellékekért, a naptári teendõkért, a pénzügyekért,
a zenéért vagy a médiás megjelenésért felelõs, attól függõen,
kinek mi az erõssége. Ügyelniük kell emellett a kondíciójukra is, hiszen különösen egy 90 perces mûsor fizikálisan rend-

AKCIÓBAN A CSEREDIÁKOK
Az Erasmus+ program keretében a
Gordiusz Egyesület macedón és magyar középiskolásoknak szervezett csereprogramot, melynek résztvevõi Nyíregyházán többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság tevékenységébe nyertek bepillantást.

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 2015. július 31.
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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– Februárban a Táncfarsang keretein belül megünnepeltük már a 10 éves 4 for Dance-t a Móricz Zsigmond
Színházban, ahová vendégmûvészként néhány barátunkat is meghívtuk. A hatalmas nézõi érdeklõdést mutatja,
hogy két nap alatt elfogytak a jegyek, ezért elhatároztuk,
hogy nyáron ezt a mûsort megismételjük. Augusztus elsején a Szabadtéri Színpadon kerül erre sor, mottónknak
megfelelõen: „Hagyományainkhoz híven nem hagyományosan!”. Tudjuk, hogy lesznek a nézõk között olyanok,
akik februárban láttak minket a színházban, ezért új produkcióval is készülünk, s mások mellett fellép majd mûsorunkban a V-Tech együttesbõl Kefir, de a többi maradjon titok az elõadásig!
A 4 for Dance téli, jubileumi gálamûsorának ismétlését
a Nyíregyházi Televízióban is láthatják szombaton 20.30,
vasárnap 9.30 és 22.00, és szerdán 19.30 órától.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

ALAPKÕLETÉTEL A MÁTÉSZALKAI KÓRHÁZBAN
Sajtótájékoztatóval egybekötött alapkõletételt tartottak a mátészalkai kórházban. A régi nõgyógyászati
tömb bontási munkálatai befejezõdtek, így megkezdõdhetett az új épület kivitelezése. Az építkezésen kívül
felújítási munkálatok is zajlanak a kórház területén,
fejlesztik a 100 ágyas belgyógyászati pavilont és a hotel diagnosztikai épület földszintjét. A beruházás mintegy 2 milliárd forintos európai uniós támogatásból valósul meg és eszközbeszerzést is tartalmaz.
A mintegy 2 milliárd forintos európai uniós pályázat 2
ütemben valósul meg, az elsõ ütem már befejezõdött, az
a fehérgyarmati telephelyen az Intenzív Terápiás Osztály
átépítését érintette és a mátészalkai kórház központi mûtõjének felújítását.

BEFEJEZÕDÖTT A BONTÁS
A második ütem során építésre, eszközbeszerzésre és
informatikai fejlesztésre kerül sor. A sajtótájékoztató után

ünnepség kezdõdött, melyet Bánhidi Krisztián, a Móricz
Zsigmond Színház színésze, Máté Péter Ez itt az én hazám címû dalával nyitott meg. Majd letették az új szakrendelõ épületének alapkövét. Február végén adták át a
munkaterületet a kivitelezõnek, a bontási munkálatok 100
százalékban befejezõdtek, így elkezdõdhetett az építkezés.

ÉV VÉGÉRE BEFEJEZIK
A mátészalkaiak életében nagy jelentõséggel bírt az elbontott nõgyógyászati épület, ezt figyelembe véve az önkormányzat megõrizte annak egy darabját.
Az alapkõletétel után bejárták a felújítás alatt lévõ 100
ágyas belgyógyászati tömböt. Jelenleg villanyszerelési
munkálatok, hidegburkolási munkák, légtechnikai szerelések és gépészeti szerelvényezési munkálatok folynak. A
kivitelezõ szerint minden ütemszerûen zajlik és határidõre befejezõdik. Az ott dolgozók már várják a fejlesztés
végét. A kivitelezés 2015 év végére befejezõdik.
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EREDMÉNYEK

SPORT

MARCI SEGÍTETT

A LEGJOBB EURÓPAI KOREÁBAN
Nem pihenhet sokat az Universiade után Helebrandt
Máté. A nyíregyházi gyalogló negyedik lett Dél-Koreában, a hétvégén pedig már Budapesten áll rajthoz.

A pénteki gyõzelem után szombaton párosban lépett
pályára Gödry Levente oldalán a nyíregyházi Fucsovics
Márton a Davis Kupa válogatottban Bosznia-Hercegovina ellen. A magyar kettõs ugyan a meccs elején jól
játszott, de a vádlisérüléssel bajlódó Marci és párja végül vereséget szenvedett. Így aztán vasárnap mindkét
egyest nyerniük kellett a magyaroknak a gyõzelemhez.
Fucsovics Márton bár rövidítésben elbukta az elsõ szettet, de aztán fordított. A mindent eldöntõ meccsen a
fiatal Nagy Péter meglepetésre három játszmában gyõzött, így 3–2-re Magyarország diadalmaskodott, és Bulgária ellen játszhat a következõ körben.
A mérkõzéseket az új sportcsatorna, az M4 élõben
közvetítette.

ÉLETMÛDÍJAS LETT
Az egyetemi sport népszerûsítéséért végzett munka
elismeréseként két Életmûdíjat adtak át a közelmúltban
a Magyar Egyetemi-Fõiskolai Sportszövetség (MEFS) ünnepi közgyûlésén. Máté János, a Nyíregyházi Fõiskola
Testnevelés és Sporttudományi Intézetének egykori vezetõje és Kelemen Endréné, a Budapesti Corvinus Egyetem Testnevelési és Sportközpont egykori vezetõje vehette át a díjat. Öt Aranyplakettet, valamint öt hallgatói
elismerést osztottak ki a Testnevelési Egyetem aulájában. Máté János éveken keresztül vezette elõbb a Testnevelés tanszéket, majd a Nyíregyházi Fõiskola Testnevelés és Sporttudományi Intézetét. Irányítása alatt számos élsportoló és válogatott versenyzõ tanult a fõiskolán, akik nemzetközi versenyeken is képviselték Nyíregyházát.

Ahogy azt várni lehetett, meleg és csapadékos idõjárás
várta az Universiade résztvevõit Dél-Koreában. Az idõeltolódás alaposan megviselte a magyar csapat néhány tagját, így Helebrandt Mátét is. A nyíregyházi atléta két napig nem nagyon tudott aludni, ez azonban nem látszott a
versenyen, ahol taktikusan gyalogolva folyamatosan elõzte
meg riválisait a 20 kilométeres táv második felében.
– Amikor kiutaztam, az volt a célom, hogy minél elõkelõbb helyen végezzek, azaz ezúttal nem az idõeredmény volt a lényeg. Mivel nagyon párás volt a levegõ és
szinte mindennap esett, így mindenki elmaradt egyéni legjobbjától. Végül a 26 induló között a 4. helyen értem célba, aminek azért örültem különösen, mert a rajtlista alapján a 11. helyet foglaltam el a korábbi eredményeim alapján. Nagyon boldog voltam, hogy ilyen elõkelõ helyen
sikerült végeznem, legjobb európaiként – mondta
Helebrandt Máté.
Az atléta Londonban részt vett már egy olimpián, és a
mostani Universiade szervezése szinte mindenben megegyezett az ötkarikás játékokéval. Sok pihenõre nincs idõ,
két hazai verseny vár majd a gyaloglóra. Az egyik rögtön
a hétvégén, Budapesten, ahol 5 kilométer lesz a táv. Szep-

temberben aztán kéthetes pihenõt kap a sportoló, utána
pedig kezdõdik a felkészülés a riói olimpiára, melyre már
kvalifikálta magát Helebrandt Máté.

ÚSZTAK AZ ARANYBAN
A miskolci Kemény Dénes Sportuszoda adott
otthont a Gyermek Úszó Bajnokságnak. 79 egyesület 730 versenyzõje mérte össze tudását az ötnapos viadal során. Urbin Tamás és Gyula Sándor nyíregyházi tanítványai bizonyították, hogy
keményen dolgoztak a szezonban, és folytatták
korábbi jó szereplésüket.
Trizner Olivér és Valent Gergõ több, értékes
pontszerzõ helyet kaparintott meg. Cserfalvi Olaf
5 bajnoki cím, 2 ezüstérem, Szakács Adorján 2
ezüstérem büszke birtokosa lett. Hatházi Dóra 3
bajnoki cím és 4 ezüstérem mellett két ízben is
megjavította 100 méteres pillangóúszásban korábban felállított korosztályos csúcsát, jelenleg
1.02,78-nál tart... A Hatházi Dóra–Cserfalvi Olaf–
Szakács Adorján hármas összesen 8 arany- és 8
ezüstérmet szerzett az öt nap során.

Az egyéni csúcsokat javító és aranyakat úszó csapat

JÓ HANGULATBAN JÓ MECCSEK A HOMOKBAN
Remek szervezés és izgalmas mérkõzések jellemezték a négy napig tartó Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt. Nyíregyházi Sportcentrum Strandfoci Fesztivált. A zárónapon 27 mérkõzést rendeztek, és
mintegy 1500 nézõ kísérte figyelemmel a találkozókat.
A strandfoci fesztivál bõvelkedett meglepetésekben, ezek közül is a legnagyobb volt a tavalyi
bajnok Offside Sport Cafe kiesése. Jó hír, hogy a
94 mérkõzésen egyetlen kiállítás volt csupán, így
igen sportszerû volt a torna. A döntõt a Ralda
Rallye Team Kft. csapata vívta a Pikoló Sörözõ
ellen, és elõbbi megérdemelten gyõzött. A harmadik helyet az Autonet FC szerezte meg.
A torna különdíjasai: Gólkirály: Szabó Mihály
(Pikoló Sörözõ). Legjobb kapus: Bíró Zoltán
(Autonet FC). Legjobb játékos: Kovács Erik (Ralda
Rallye Team Kft.).

KÉPERNYÕN
A GYÕR-VERÉS
Megszokhatták a Nyíregyházi Televízió nézõi,
hogy az elmúlt hetekben válogatunk az archívumból, és több olyan mérkõzést vetítünk le ismét, melyek legendásak a nyíregyházi sport történetében.
Ezúttal viszont nem kell sokat visszamenni az idõben, mindössze néhány hónapot. A Nyíregyháza
Spartacus egy izgalmas mérkõzést játszott a Gyõr
otthonában, mely után Pekár László jutalma egy
sütizés lett.
Gyõr–Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mérkõzés
ismétlése, vasárnap 18.00 NYTV
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Bencs Villa programjai: A villa júliusi tárlatán Varga
Gábor (Hajdúhadház) festményeit tekinthetik meg hétköznap 9 és 17 óra között. Augusztus 5-én 18.00 óra: Bodnár
Mária és Gyuka Ferenc fotótárlatának megnyitója. Megnyitja: Csutkai Csaba. Közremûködik: Dudás Vivien és
Somlyai Kata. Társkiállítás: Szalmásné Nagy Tímea paverpol plasztikái, Kígyósi János és Tatai Pál világbajnok 3.
helyezett gyümölcs- és zöldségfaragók szobrai. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.

SZABADTÉRI NYÁR 2015
Július 24., péntek 20.30 óra
(esõnap: július 26., vasárnap)
a Bánfalvy Stúdió elõadása

ESTÉRE SZABAD A KECÓ
AVAGY A LONDONI SZEXTETT
bulvár burleszk

A Burattinó Bábszínház elõadása: július 25-én 16.00
óra: Többet ésszel... Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont
2. emeleti bábszínházterme (Mókus játszóház mellett).
Fogyasztóvédelmi tanácsadásra várja az érdeklõdõket a Jósavárosi Mûvelõdési Házban július 28-án 10.00
órától az Egymásért-Családok Egyesülete, melynek témája
az interneten és bemutatókon vásárolt termékekkel kapcsolatos vásárlói jogok.

PARTIUMI MAGYAR NAPOK
Koncz Zsuzsa és Gerendás Péter, Ossián, ByeAlex,
Zalatnay Cini, Muzsikás Együttes, PASO, Neoton Família, soproni Deszka Társulat és budapesti József Attila színház...
Számtalan újdonsággal készülnek az idei, XIV.
Partiumi Magyar Napokra a szervezõk: idén augusztus 17–24. között szervezik meg a régió legnagyobb
rendezvényét, a nyolcnaposra bõvült PMN-t, melynek minden napjára jut egy gyermek/báb- és egy színházi elõadás, s a már jól ismert 4 színpadon és 15
helyszínen több mint 100 program közül válogathatnak a szórakozni vágyók. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
A gabonaszár felhasználásához kaphatnak ötleteket
azok, akik ellátogatnak a Jósavárosi Mûvelõdési Ház kézmûves foglalkozására július 29-én 10.00 órától. A belépés díjtalan! Információ: 42/448-005.
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.

Fõszereplõk: Hujber Ferenc, Gesztesi Károly,
Bánfalvy Ági. Rendezõ: Horváth Csaba.
A több éve nyugodt házasságban élõ Philipnek teljesen felbolydul az élete, mikor egy szeretõ által írt levelet talál a nappalijában, feltételezhetõen a feleségének
címezve. Gyanakvásait tovább növeli, hogy legjobb
barátja, Alistair, az élvezetek hajszolásának mestere, aki
végül még jobban kibillenti fõhõsünket a megszokott
kerékvágásból, ugyanis egyenesen kémkedésre sarkallja Philipet a felesége után. A probléma csak ott kezdõdik, hogy Philip a karrierje legnagyobb lehetõsége elõtt
áll, s egyetlen feladata pedig az lenne, hogy egy kiegyensúlyozott, erkölcsileg sebezhetetlen, megbízható férj
képében mutatkozzon befektetõje elõtt, ami nem tûnik
egyszerû küldetésnek, tekintve, hogy többen is csak pajzánkodásra használnák az õ nemrégiben felújított lakását.

TOVÁBBI ELÕADÁSOK:
Augusztus 1., szombat 20.30
10 éves a 4 for Dance – jubileumi gála meglepetésvendégekkel
Augusztus 8., szombat 20.30
Anconai szerelmesek 1 – zenés vígjáték
Augusztus 15., szombat 20.30
Anconai szerelmesek 2 – zenés vígjáték
Augusztus 18., szombat 21.00
Dínó kaland – filmvetítés (ingyenes!)
színes, magyarul beszélõ, amerikai–dél-koreai családi animációs film
Augusztus 22., szombat 20.30
A testõr – komédia
Fõszereplõk: Stohl András, Eszenyi Enikõ, Kern
András

PROGRAMOK

OPERETT ÉS VÍGJÁTÉK
Ezen a hétvégén két elõadással is jelentkezik a XXIV.
Mandala Nyár. Pénteken egy múlhatatlan népszerûségû mûfaj, az operett hazai sztárjai lépnek a Sóstói
Múzeumfaluban felállított színpadra. Pénteken este kilenckor Operett expressz címen mások mellett Oszvald Marika és Bozsó József garantálja a „mámorító
zakatolást az operett melódiák szárnyán”. 26-án, vasárnap este pedig egy könnyed, a hollywoodi filmbõl
jól ismert vígjátékot kínál a kikapcsolódásra vágyóknak. Az Oscar fõbb szerepeiben Vándor Éva és Józsa
Imre nevetteti majd meg a közönséget, szintén 21 órai
kezdettel.
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.
A tûz és a föld mûvészete címmel ifj. Fazekas István,
nádudvari fazekas munkáiból nyílik idõszaki kiállítás a
Sóstói Múzeumfaluban augusztus 1-jén 16.00 órától a
múzeum Jármi kisnemesi házában. Megtekinthetõ: november 8-áig, hétfõ kivételével mindennap 10.00–18.00
óráig.
Bakos Nátán fotókiállítása a Nyír Plazában, a Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Terében. Megtekinthetõ: augusztus 19-éig.
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.
Netre Fel! – informatikai klub nyugdíjasoknak. A Vasutas Mûvelõdési Házba (Nyíregyháza, Toldi u. 23.) folyamatosan várják az informatika világa iránt érdeklõdõ
nyugdíjasokat. Telefon: 42/504-490.
„Játsszunk együtt!” babajeles játszófoglalkozás, éneklés, mondókázás, ölbeli játékok minden csütörtökön
10.00 órától a Happy játszóházban (Kosbor u. 2–4., a
Tesco körforgalomnál, a régi Babavilág helyén). Információ: 06-20/436-4770.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a „Nyíregyháza Város Tudományos Életéért” „Westsik Vilmos-díj” elnevezéssel kitüntetést alapított.
E kitüntetés a városban hosszabb ideje eredményesen tevékenykedô tudományos kutatónak vagy munkatársnak
adományozható.
A kitüntetést kétévente a Tudomány Napját (november 3.)
megelôzô közgyûlésen egy tudományos kutató kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy
jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2015. július 31-éig lehet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

GAZDIKERESÕ
Kinga: Körülbelül 2 éves ivartalanított szuka kutya. Kicsit
még félénk, de rövid ismerkedés után bújós, kedves kicsi lány
válik belõle. Kis termete, alkalmazkodó természete miatt lakásban tartásra, idõsek mellé is ajánljuk.
Nala: 2014 májusában született keverék szuka. Eleinte félénk, tartózkodó természetû kutyus, aki rövid barátkozás után
megnyílik. Nagyon jó jelzõtulajdonságokkal rendelkezik.
Imádja a gyerekeket, családi kedvencnek ideális.

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2015. JÚLIUS 24.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„GYERÜNK A MOZIBA BE!”
EGY KIS MOZITÖRTÉNET 3.
1945-ig három mozi is üzemelt városunkban. Az Apollónak a versenytársait az elsõ világháború évei alatt létesítették. A városi tulajdonban lévõ Városi Mozgó Színház
1916-ban kapott engedélyt. A vetítéseket a színházban
tartották, csak 1921–23 között költöztek a Korona Szálló
nagytermébe. Késõbb Városi mozi, majd egy idõben Hungária volt a neve. 1945 után egy ideig a Kisgazdapárt
mûködtette a mozit, amely hamarosan végleg bezárt.
Az 1917-ben alapított Diadal Mozgó nevét a Nyírvidék
olvasóinak javaslatai alapján nyerte. Csõsz Juliska óvónõjelölt javaslata egyrészt „kellõen kifejezésre juttatja az új
mozgó programját, mert elsõrendû mûsorral, tökéletes vetítésben diadalt kell aratni”, másrészt pedig „a mozgószínház születésének kortörténelmi idejéhez méltó” – indokolták döntésüket a mozit üzemeltetõ vállalat vezetõi.
A Vay Ádám (ma Dózsa György) utcai mozi elsõsorban
háborús filmeket, híradókat, dokumentumfilmeket vetített.
1934-ben a tulajdonossal a neve is megváltozott: immár
Uránia néven hívogatta közönségét a Diadal Mozgó átalakított és modern, már hangosfilmek lejátszására is alkalmas mozitechnikával felszerelt épületébe. E mozi 1945
után Béke néven élt tovább.
A város elsõ mozija, az Apolló is túlélte a második világháborút, nevét Dózsára keresztelték át. Késõbb azonban ez a mozi is megszûnt és épületét lebontották.

A Zrínyi Ilona utcai régi kaszinó könyvtára és biliárdterme helyén rendezték be a Gorkij mozit, míg a Szakszervezetek Megyei Tanácsának Móricz Zsigmondról elnevezett, Bethlen Gábor utcai mûvelõdési házában a
Móricz mozi nyitotta ki kapuit. A Krúdy Gyula Filmszínházat 1968. április 2-án, Jancsó Miklós Csend és kiáltás
címû filmjével avatták fel. A népszerû Krúdy mozi nevezetes filmtörténeti eseménye volt, hogy 1971. október 20án, több mint egy hónappal megelõzve az országos vetítés kezdetét, itt került sor a nagysikerû Szindbád címû film
õsbemutatójára. A vetítésre a rendezõ Huszárik Zoltán és
a fõszereplõ Latinovits Zoltán is városunkba látogatott.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
A Victofon Hallásjavító Kft.

Egészségügyi asszisztens
munkatársat keres nyíregyházi munkavégzésre
Elvárások:
– Egészségügyi végzettség (OKJ 54…)
– Üzleti szemlélet
– Felhasználói szintû számítógép-kezelési ismeretek (MS Office)
– Jó kommunikációs képesség, határozott fellépés
– Ügyfélorientált gondolkodásmód, empátiás készség
– Megbízhatóság, felelõsségtudat
– Részvétel audiológus szakasszisztens képzésen
Elõny:
– Értékesítési/kereskedelmi tapasztalat
– Gyógyászati segédeszköz forgalmazói bizonyítvány

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, küldje meg
fényképes önéletrajzát a job@victofon.hu e-mail címre.

TÁJÉKOZTATÁS
A NYÍRTÁVHÕ Kft. 2015. július 23. és augusztus
3. között távfûtési vezetékhálózat rekonstrukciós
munkálatokat végez az Északi krt. 1. szám elõtti területen. A felújítási munkálatok az útszakasz mindkét oldalát érintik.
A helyszínen található buszváró áthelyezésre került az Északi krt. 3–5. szám elé.
A fent említett idõszakban váltakozó irányban útszûkület és forgalomkorlátozás várható. Az ideiglenesen kihelyezett közlekedési tábláknak megfelelõen közlekedjenek.
Köszönjük megértésüket.
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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