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ÁLLATPARKI KALANDOK

„SZAK”SEGÍTÕ KEZEK.
Megoldás lehet Nyíregyházán az otthoni szakápolás és a hospice ellátás,
amelyek már több mint
egy éve az Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság
feladatkörébe tartoznak.

FOCITÁBOR.
Focitáborban rúghatják a
labdát egész nap azok a
nyíregyházi gyerekek, akik
részt vesznek a város által
támogatott nyári napközis
ellátásban.
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PIROSKA ÉS A FARKAS

10
AZ UTOLSÓ ALISPÁN.
Nyíregyháza közgyûlése
minden évben díszpolgári
címet adományoz egy
olyan személynek, aki a
város és lakossága
érdekében kimagaslóan
tevékenykedett...

ELSÕSÉGÉRT HAJTANAK

NYITVA A VILLAMOS
Ma már csak a Hõsök terén álló villamoskocsi emlékeztet
arra, hogy egykor itt villamos közlekedett. Nyíregyháza a
16. volt a magyar városok sorában, ahol 104 évvel ezelõtt, 1911. augusztus 7-én elindult a villamosközlekedés.
A MÁV 1969. május 31-én leállította a városon átvezetõ
járatokat. A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület úgy gondolta, egy-egy napra érdemes lenne megnyitni a villamost,
hogy aki szeretne, közelrõl is megnézhesse a régi jármûvet. El is indították a „Nyitva a villamos” programot, melynek részeként augusztusban minden szombaton nyitva lesz
a kocsi, délelõtt 10 és este 8 óra között. A villamoskocsiban nemcsak szétnézhetnek az érdeklõdõk, hanem kiadványokat is találhatnak.
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TAVON TRÉFÁZÓK

Kivételesen hátulról, de legálisan mehettek a Tófürdõbe azok a „fürdõzõk”, akik idén is megépítették herkentyûiket az úszó alkalmatlanságok
immár ötödik tréfás vetélkedõjére. Persze, nem a hûsítõ habokba vágytak, hiszen pont az volt a cél, hogy szárazon „túléljék” a versenyzést, ami
nem vérre ment. De vízen, amibe gyakran belefordultak – jelentõs derültség közepette a szépszámú közönség elõtt, a szombati kánikulában.
Pillanatfelvételünkön éppen az látszik, amint a Város-Kép Kft. csapata az élen jár (a 30 éves Nyíregyházi Televízió jubileumára építve a tutajt),
ha végül nem is nyertünk... (7. oldal)

Fotó: Trifonov Éva

PÓTFELVÉTELI HATÁRIDÕ: AUGUSZTUS 10.
Augusztus 10-éig jelentkezhetnek pótfelvételire azok
a hallgatók, akik nem nyertek felvételt egyetlen felsõoktatási intézménybe sem. A jelentkezéseket kizárólag a www.felvi.hu oldalon tehetik meg a diákok.
1146 hallgató nyert felvételt a Nyíregyházi Fõiskola
valamely szakára az idei felvételi eljárásban. A jelentkezõk harmada mesterképzésre jutott be, számuk fölülmúlta a tavalyi év adatát. Alapképzésben azonban kevesebben kezdhetik meg felsõfokú tanulmányaikat az intézményben szeptemberben. Felsõoktatási szakképzésben
ugyanakkor többen jutottak be tavalyhoz képest. A Nyíregyházi Fõiskolán a legnépszerûbb képzési terület már
évek óta a pedagógusképzés, amelyre a jelentkezõk közel fele jutott be. Második helyen a gazdasági szakok áll-

nak 10 százalékkal, ezt követik az agrár, a sport, a természettudomány és a mûszaki területek.
A hallgatók az eredményrõl sms-t kaptak, az írásbeli
értesítéseket pedig a napokban postázzák. Azoknak, akik
nem nyertek felvételt egyetlen általuk megjelölt szakra sem,
lehetõségük van pótfelvételire jelentkezni. A pótfelvételi
határideje: augusztus 10., melyre a diákok kizárólag a
www.felvi.hu oldalon adhatják le jelentkezésüket – mondta dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Fõiskola oktatási
rektorhelyettese.
A Nyíregyházi Fõiskolán már csak önköltséges formára
lehet jelentkezni, kivételt képez ez alól a határon túli képzés. Felsõoktatási szakképzésben 240 pont a rendeleti
minimum, alapképzésben 280, mesterképzésben pedig 50.
Az intézmény alkalmassági, valamint gyakorlati vizsgát
augusztus 17-én tart azokon a szakokon, ahol ez szüksé-

ges, errõl külön értesítõt nem küldenek. Vonalhúzás a
pótfelvételi eljárásban pedig augusztus 26-án lesz.
Azok, akik egyetlen ponttal maradtak el az idei felvételi ponthatártól, vagy vitatják a felvételi döntést, fellebbezhetnek és élhetnek a jogorvoslat lehetõségével.

REKTORI PÁLYÁZAT
Július 29-én nyilvánossá vált az Emberi Erõforrások Minisztériumának a Nyíregyházi Fõiskola rektori megbízásának ellátására kiírt pályázata. A három évre szóló vezetõi megbízásra augusztus 31-éig nyújthatják be a szükséges dokumentumokat a pályázók, az elbírálás határideje október 30. A rektori
tisztség legkorábban 2015. december 20. napjától tölthetõ be.
Az új rektor megbízásáig dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes látja el az intézmény vezetõi teendõit – nyilatkozta
Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Fõiskola Igazgatási és
Humánpolitikai Központjának vezetõje.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JÚLIUS 24., PÉNTEK

JÚLIUS 25., SZOMBAT

FESTETTÉK A GYALOGÁTKELÕT

SZÍNHÁZI TÁBOR

A múlt héten a Jósavárosban több helyen festették újra a gyalogátkelõ-helyeket. A forgalmas városrészben a gyalogosok biztonságát szolgálta a munka,
hiszen a kijelölt átkelõk láthatósága
nagyon fontos a közlekedésben részt
vevõk számára.

A Lenszirom Színház Tábort immár 9.
alkalommal rendezték meg Máriapócson.
A fiatalokat többek között Horváth
Margit, Munkácsi Anita, Fridrik Noémi,
Nagyidai Gergõ, Varga Balázs és Szabó
Márta, a Móricz Zsigmond Színház mûvészei oktatták a szakma fortélyaira.

JÚLIUS 25., SZOMBAT

JÚLIUS 25., SZOMBAT

ANNA BÁL

ÚJ MESTEREK

Szombaton a Krúdy Vigadóban a Megyei Nõszövetség megszervezte az
Anna bált, ahol megválasztották a bál
szépét is. Az idén Bukoviczki Dóra fejére került a korona (középen). A nyertesnek a tavalyi bálkirálynõ személyesen gratulált.

Új mestereket avattak a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Iparkamaránál.
13 szakmában összesen 55 mesterlevelet adtak át a szakembereknek, akik
mostantól részt vehetnek a következõ
generációk oktatásában is.

MEGSZÉPÜL AZ ERDEI TORNAPÁLYA
Helyreállítási munkákat végez az
Erdei Tornapályán a NYÍRVV Nonprofit
Kft. A kedvelt kirándulóhely felújítása
az odalátogatók komfort- és biztonságérzetének javítása érdekében történik.
A munkálatokat várhatóan jövõ hét közepére végzik el a városüzemeltetõ munkatársai. A helyreállítás során nemcsak a
játékok újulnak meg, kicserélik a sérült kerítéselemeket és lefestik azokat. Felújítják
a filagóriák tetõszerkezetét, megjavítják a
játszódomb lépcsõjét és árnyékolót készítenek a homokozók fölé. Mindezek mellett kicserélik a tönkrement csúszdákat.

EGYRE TÖBBEN MOZOGNAK
Keczkó János, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
közterület-fenntartási iroda vezetõje azt
mondta, az Erdei Tornapályának évrõl évre
egyre nagyobb a forgalma, ami az elhasználódást is felgyorsítja. A szakember kifejtette, ezért kell folyamatosan karban tartani, illetve rendszeres idõközönként egyegy nagyobb felújítást is véghezvinni.
A helyreállítás közel félmillió forintba
kerül, elõreláthatóan jövõ hét közepéig
tart, hiszen figyelembe kell venni az idõjárási tényezõket, valamint azt, mennyien
látogatnak a tornapálya területére.

ROTARY: ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR
Új játszótér kialakítását tervezi a
Rotary Club Nyíregyháza. Elképzeléseik szerint ez egy olyan speciális közösségi tér lenne a belvárosban, melyben
fogyatékkal élõ és egészséges fiatalok
együtt tölthetik majd szabadidejüket.
JÚLIUS 27., HÉTFÕ

JÚLIUS 27., HÉTFÕ

KIS VÁROSVÉDÕK SZIGLIGETEN

SZOMBATON NYIT A JÚLIA

Hétfõn indult el a Balatonra a Kis Városvédõk vetélkedõ gyõztes csapata, a
Jókai Mór Általános Iskola diákjai, akik
a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület helytörténeti vetélkedõjének fõdíját nyerték
el. Dr. Kovács Ferenc polgármester ajándéka: egyhetes nyaralás Szigligeten.

Karbantartási munkálatok miatt zárva volt a Júlia fürdõ a héten. A munkálatok a fürdõ gyógyászati részlegét is
érintették, így ez idõ alatt a kezelések,
illetve az orvosi rendelés is szünetelt. A
fürdõvendégek szombaton már használhatják a létesítmény szolgáltatásait.

JÚLIUS 27., HÉTFÕ

JÚLIUS 27., HÉTFÕ

PRÁGÁBAN A LÓKÖTÕK

HELYREÁLLÍTJÁK A SPORTPÁLYÁT

A Nyírség Táncegyüttes utánpótláscsoportjaként mûködõ Lókötõ Táncegyüttes Csehországban, Prágában vendégszerepelt egy nemzetközi mûvészeti
fesztiválon. 23 táncos képviselte Magyarországot bolgár, török, szerb, román, észt és spanyol együttesek mellett.

Kicserélte a Fazekas János téri sportpálya salakos borítását a NYÍRVV Nonprofit
Kft. A több mint 260 négyzetméteres pályához 18 köbméter vörös salakot használt fel a városüzemeltetés. A helyreállítás
során a labdafogó hálót is megerõsítették,
a felújítás közel 400 ezer forintba került.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Szerzõ: Tarczy Gyula
A Rotary Club Nyíregyháza soros elnökségének hétfõi, bemutatkozó sajtóreggelijén felidézték: legutóbb néhány nappal ezelõtt lehetett hallani a humanitárius szervezet megyeszékhelyi csoportjáról.
Az általuk adományozott, a Búza téri piaccsarnokban elhelyezett defibrillátorral már
22-re emelkedett az életmentõ készülékek
száma a városban. Korábban a „Tapintható
láthatatlan” projekt keretében egy, a Kossuth
téren elhelyezett dombormû, majd egy
sószoba létrehozásával tették le névjegyüket,
idén pedig egy játszótér kialakítását tervezik.
A belvárosi helyszín kiválasztása még
zajlik, a polgármester által is támogatott
koncepció azonban végleges: fogyatékkal
élõ és egészséges gyermekek integrált közösségi terében gondolkodnak.
Pták István, a Rotary Club Nyíregyháza
soros elnöke az újabb adománygyûjtés
kapcsán hangsúlyozta: – Az elnökségem
alatt elsõsorban a fogyatékkal élõ embe-

rek, illetve gyerekek éve lesz az idei. A
programokból befolyt támogatásokból
olyan célt szeretnénk támogatni, ami talán az országban is egyedülállónak tekinthetõ: egy integrált játszótér kialakítása
Nyíregyháza belvárosában, ami lehetõséget nyújt arra, hogy a fogyatékkal élõ és
egészséges gyerekek együtt játszhassanak.
A tervek szerint a könyvtár segíti majd
programszervezéssel élõvé tenni az új teret.

OPERETTSZÍNHÁZ ÉS PRINCESS
Emellett több, részben újszerû programmal is jelentkeznek majd. Az elsõt – egy
gyermek sportvetélkedõt – szeptember közepére tervezik, a sportcentrummal karöltve. Október 3-án az Operettszínház társulata vendégeskedik majd általuk a Lili bárónõvel a Váci Mihály Kulturális Központ
színpadán, december közepére pedig a
Princess együttes fellépését szervezik, s idén
is megrendezik Mikulás-napi programjukat.

KORMÁNYZÓ NYÍREGYHÁZÁRÓL
A sajtóreggelin egyben bejelentették: a
Rotary Club Nyíregyháza jelenlegi elnöki tanácsadója, Pénzes Ilona lesz 2016-tól a Magyar Rotary kormányzóasszonya, ami nagy
dicsõség a szervezetnek és városunknak.

Az elnökségi asztalnál ülnek (balról): Urbán Lajos háznagy, Pták István elnök, Pénzes Ilona
elnöki tanácsadó és dr. Kiss Ferenc alelnök, a kép elõterében balról dr. Olajos József sajtófelelõs
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KALANDOK A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN
Az Andok világát mutatja majd be a Nyíregyházi Állatpark folyamatban lévõ beruházása. Az Európában
is egyedülálló projekt ötvözi az állatkert és a kalandpark nyújtotta szolgáltatásokat.
A „Fenntartható és komplex szolgáltatásfejlesztés Sóstón” elnevezésû projekt részeként közel 200 millió forintból hamarosan elkészül a Nyíregyházi Állatparkban az
Andok világát bemutató beruházás. Központi eleme egy
stilizált inka templom, inka, illetve azték motívumokkal.
– A tervek között szerepel egy minikiállítás is, amely bemutatja a Dél-Amerikában élõ bennszülöttek múltját, jelenét. Ezt
körbeveszi majd sok-sok érdekes és különleges állat – emelte
ki Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója.

KALANDPARK AZ ÁLLATKERTBEN
A rendkívül sokrétû projekt közel két hektáron mutatja
be a dél-amerikai életközösséget. Az állatokat úgy helyezik majd el, hogy fentrõl is jól láthatók legyenek. Igazi
unikum a társas kifutók kialakítása, amellyel reprodukálják az állatok valós életterét és életközösségeit, így együtt
tekinthetik majd meg a látogatók például a tapírt és a
kapibarát, valamint a jaguárt. Utóbbi kifutója egy speciális üvegalagút lesz, ahol testközelbõl figyelhetjük majd meg
a nagymacskát. Csak itt lesz látható az egész országban
az Andok fennsíkjain élõ lámafélék családjának valamennyi tagja, a vikunya, az alpaka, a láma és a guanakó.
Valamennyiüket meg is lehet majd simogatni. Látványosnak ígérkezik az ormányosmedve-erdõ, valamint a pampát bemutató világ is. A teljesen biztonságos kalandpark,
bátorság és ügyesség függvényében fokozza majd az élményt. A tervezõk itt is az Andok világához igazítva álmodták meg a kalandfaktorokat. Így a keskeny függõhídtól kezdve, a pallón át sok mindent kipróbálhatnak majd
az izgalmat keresõk.
A Nyíregyházi Állatparkban 5000 állatot tartanak 35
hektáron. Gondozásukat megkönnyítendõ a beruházás
része egy modern takarmánykonyha és az ahhoz tartozó
hûtõház is. A projekt várhatóan még idén befejezõdik.

KISTIGRISEK
Ettõl függetlenül is mindig kínál újdonságokat a Nyíregyházi Állatpark az ide látogatóknak. Annyi különleges
csöppség születik szinte naponta, hogy fel sem lehetne
sorolni õket. Igazi szenzációnak számít a kiselefánt, a
nemrég világra jött fókakölykök és az iker tigrispár is,
akik most voltak kéthetesek, így átestek az elsõ orvosi
vizsgálaton, ahol megállapították, hogy egyikük hím, a
másikuk pedig nõstény, és teljesen egészségesek. Mivel
édesanyjuk és édesapjuk, Pamír és Borisz már a korábbi
utódaik születésekor is igen gondos szülõknek bizonyul-

tak, jó esély van arra, hogy a tigriskölykök minden gond
nélkül felcseperednek. A tigris alfajainak mindegyike veszélyeztetett, a szibériai tigriseket pedig jelenleg a kritikus
kategóriába sorolják, hiszen alig 400 egyed él belõle a szabad természetben. A most született utódok az Európai Fajmegõrzési Tenyészprogram komoly alapját képezhetik.

ÚJBÓL AZ AMERIKAI SAJTÓBAN
A The Seattle Times ezúttal a Nyíregyházi Állatpark újszülött fókájának fotóját közölte.
Czeglédi Zsolt munkája július 17-én 28 másik felvétellel együtt lett a nap képe. Idén már két alkalommal választott nyíregyházi vonatkozású fotót a The Seattle Times
szerkesztõsége a legérdekesebb képek közé. Áprilisban a
Sóstói Múzeumfalu húsvéti rendezvényén készült felvételt, míg júniusban a tûzzsonglõrök bemutatóját megörökítõ Balázs Attila fotót csodálhatta meg az amerikai
internetezõk széles tábora.

A GAZETA DE NORD-VEST MÉLTATJA
AZ ÁLLATKERTET
A román Gazeta de Nord-Vest szuperlatívuszokban
fogalmaz a Nyíregyházi Állatparkról. A román nyelven
megjelenõ lap részletesen bemutatja Nyíregyháza
messze földön ismert állatparkját, kiemeli a megyeszékhely és a zoo kedvezõ földrajzi elhelyezkedését és felsorol számos olyan különleges fajt, melynek egyedei –
melyek ma már a világon is alig pár helyen fordulnak
elõ – Sóstón megtalálhatóak. A cikk szerzõje, Silvia
Spanciu külön kiemeli, az állatpark nagy figyelmet fordít az információk több nyelven történõ átadására, így
románul is rengeteg adat megismerhetõ.

NEVET KAPOTT A KISELEFÁNT
Nemrégiben névadó ünnepséget tartottak a Nyíregyházi Állatparkban. „Megkeresztelték” az 1 hónapos kis
afrikai elefántot. A névadásra a látogatókat kérték fel,
akik 2500 javaslatot tettek. Ezek közül az állatgondozók választottak. Az Európában is szenzációnak számító csöppség a Kito nevet kapta, amely szuahéli nyelven drágakövet, becses gyermeket jelent. Az állatpark
dolgozói azt mondják: illik a kiselefánthoz a név, mert
az állatpark számára õ becses gyermek, az elefántmama számára kincs, a sóstói kertben igazi gyémánt. Az
elefántmama a kicsi születése pillanatától gondos anya,
így az afrikai elefántbébi szépen fejlõdik.
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„SZAK”SEGÍTÕ KEZET NYÚJTANAK
Sajnos bármikor elõfordulhat a családok életében,
hogy egyik tagjuk lebetegszik, és szerettük kezelése tartósabb ápolást igényel, ezt pedig a rendelõintézet helyett otthon szeretnék igénybe venni. Ebben nyújt segítséget Nyíregyházán az otthoni szakápolás és a hospice
ellátás, amelyek már több mint egy éve az Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság feladatkörébe tartoznak.

dalmaiban és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetésében
vagy csökkentésében nyújtanak segítséget a szakemberek: az ápolók, gyógytornászok, mentálhigiénikusok, pszichológusok, lelkészek, szociális munkások, illetve a szakorvosok.

Szerzõ: Bruszel Dóra
– Az otthoni szakápolás egy olyan szolgáltatási forma,
amit a kórházi ellátás kiváltása vagy lerövidítése érdekében, szakképzett ápolók végeznek a beteg otthonában vagy
tartózkodási helyén. Ezt egyébként Nyíregyházán egyre
többen veszik igénybe – tájékoztatta lapunkat Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetõje.
Hozzátette, ez az ember- és betegközpontú, egyénre szabott ellátási formát az OEP finanszírozza, így a betegek
számára ingyenesen igényelhetõ.
A beteg otthonában kizárólag a jogszabályban meghatározott szakápolói teendõk végezhetõk. Ilyen például az infúziós terápia, a gyógytorna, vagy a különbözõ sebek, fekélyek kezelése – hangsúlyozta az igazgató.
Otthoni szakápolást csak a háziorvos saját kezdeményezésére vagy az illetékes szakorvos javaslata alapján lehet
kérni – 14 vizitre rendelhetõ évente, de ha az elrendelõ
orvos úgy ítéli meg, további három alkalommal megismételhetõ – az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnál.

HOSPICE ELLÁTÁS
A tájékoztatás során megtudtuk, ennél az ellátási formánál a gyógyíthatatlan, elsõsorban daganatos megbetegedésben szenvedõ, végsõ stádiumba került betegek fáj-
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A hospice ellátás része lehet a tartós fájdalomcsillapítás, a gyógytorna, a fizioterápia, a szociális tevékenységek szervezése, a diétás gondozás, tanácsadás,
a mentálhigiénés gondozás, tanácsadás, melynek része a családtagok, és/vagy közvetlen szakellátásban
résztvevõk felkészítése a hospice ellátásra. Amennyiben a beteg állapota úgy igényli, akár több szakdolgozó is látogatást tehet a beteg otthonában, akik segítséget tudnak nyújtani az utolsó idõszakban – fejtette ki az igazgató.
Az otthoni hospice ellátást – mely legfeljebb 150 napra
rendelhetõ – a kórházi onkológus javaslatára a háziorvos
rendelheti el, Nyíregyházán például az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnál. Az ellátásról bõvebb információ
kérhetõ személyesen az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságon, a Szent István utca 14. szám alatt, vagy telefonon a 06-30/657-0228-as számon a koordinátornál.

ADJ VÉRT ÉS ADD TOVÁBB!
Ezzel a szlogennel indított rendhagyó közösségi
véradókampányt a Magyar Vöröskereszt. A szervezet arra kéri a véradókat, hogy posztoljanak képet a saját véradásukról, írják meg tapasztalataikat és hívják meg három ismerõsüket, hogy õk is
legyenek donorok. Akik elfogadják a kihívást, meghívókhoz jutnak, hogy tovább vihessék a véradás
hírét.
A nyári hónapokban a kánikula és a szabadságolások miatt kevesebb a véradó, a karitatív szervezet
így hívja fel a figyelmet ennek fontosságára. Országosan naponta 1800 egység vér szükséges a folyamatos betegellátáshoz, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében naponta 80–100, hetente 500 egység vérre
van szükség.
– A nyári idõszakban elõfordul a vérhiány – mondta
Szarkáné Kövi Márta, a Magyar Vöröskereszt megyei
igazgatója. – Sürgõs mûtétek soha nem maradnak el,
de a nagy vérigényû, ütemezett mûtétekhez szükséges vér elõteremtése nagy elõkészítõ munkát ad számunkra, ahhoz szerveznünk kell véradókat. Ez általában az ortopédiai vagy szívmûtéteknél fordul elõ.
Nyaranta a Vöröskereszt számos rendezvényre,
fesztiválokra, települési programra ellátogat és több
helyszínen szervez kihelyezett véradást. SzabolcsSzatmár-Bereg megyében augusztus 14-én, Nyíregyházán a TESCO parkolójában lesz kamionos véradás, augusztus 15-én Máriapócsra, a Jósavárosi Napokra és a tuzséri Almanapokra várják a véradókat,
augusztus 20-án a Nyíregyházi Állatparkban tartanak véradást, augusztus 22-én pedig Gávavencsellõre, a Krumplifesztiválra várják a segíteni vágyókat.

A HÉT TÉMÁJA

FOCITÁBOR NYÍRSZÕLÕSÖN

BEJÁRTÁK AZ IDÕSEK
Múlt héten pénteken rendkívüli ülést tartott az
Idõsügyi Tanács, méghozzá nem mindennapi helyszínen: az Aquarius Élményfürdõben – tájékoztatta
szerkesztõségünket Fintor Károlyné, a tanács titkára. Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
vezérigazgatója hívta meg a tanács tagjait, hogy bemutathassa nekik a közelmúltban átadott új gyógyászati szárnyat.

Focitáborban rúghatják a labdát egész nap azok a
nyíregyházi gyerekek, akik részt vesznek a város által
támogatott nyári napközis ellátásban. A nyírszõlõsi iskola udvarán és a közelben lévõ focipályán is gondoskodnak a szakemberek és a pedagógusok a vakációzó
diákok aktív pihenésérõl.
Szerzõ: Mikita Eszter
Technikai fortélyokat gyakorolhatnak, kapura rúghatnak
és kedvükre szaladgálhatnak azok a gyerekek, akik hétfõtõl péntekig az önkormányzat Focitáborában töltik a szünidejüket. A nyári napközis elfoglaltságban a Nyírszõlõsi
Általános Iskola tanárai mellett a Nyíregyházi Sportcentrum labdarúgó szakedzõi gondoskodnak a szünet egy részének aktív eltöltésérõl. A fiúkat autóbuszok szállítják a
táborba, ahol edzéseken fejlesztik tudásukat. Eddig három turnusban közel 150 gyermek bújhatott focimezbe.
Dinó-Koczka István Valentin elsõ osztályos volt az idén.
Jókedvûen futott az edzõk utasítására. Kipirult arccal, levegõért kapkodva arról mesélt, hogy nagyon örül ennek a
lehetõségnek, hiszen szeret focizni. Mindezek mellett az
is tetszett a kisfiúnak, hogy barátokat szerezhet a táborban. Az edzések mellett szabadidõs tevékenységek is várnak a labdarúgó gyerekekre: kézmûves foglalkozásokon,
úszásórán és sportvetélkedõkön vezethetik le energiájukat. A focitábor céljai ötvözik a játékot, a tanulást és a
mozgást.

HÍREK

FÕSZEREPBEN AZ EGÉSZSÉG
Cservenyák Ottó, táborvezetõ azt mondta, szem elõtt
tartják az egészséges életmódra nevelést, valamint azt,
hogy a gyerekek hasznosan töltsék vakációjukat. A testnevelõ hozzátette, az is fontos, hogy egész napos felügyeletet biztosítanak a gyerekeknek, ami nagyon sok dolgozó szülõ válláról vesz le terhet. A tábor résztvevõi egy
alkalommal ellátogatnak a Városi Stadionba, ahol megismerkednek a környezettel és az ott zajló sporttevékenységekkel. Különbözõ témájú nyári napközis táborokban, 34
turnusban 1600 kisdiák szünidei elfoglaltságához biztosít
támogatást a nyíregyházi önkormányzat. A gyerekeket
augusztus 7-éig fogadják a szünidõs lehetõségek.

Az Idõsügyi Tanács tagjait dr. Podlovics Roland, valamint dr. Czímer Éva fürdõorvos kalauzolta végig az épületkomplexumon, ahol megtudták, az élményfürdõ beléptetése el van különítve a gyógyszárnytól, így a tömegével érkezõ fürdõvendégek miatt nem kell sorban állni
a kezelésre érkezõ betegeknek. A tanács tagjai tájékoztatást kaptak arról is, hogy a betegeknek a fürdõorvosi
(reumatológia) rendelésre háziorvosi vagy szakrendelõi
beutaló nem kötelezõ. Ha a beteg nem rendelkezik kórelõzménnyel, úgy elõzetesen reumatológiai szakrendelésen való megjelenés szükséges, melyre idõpontot a 0642/475-031-es telefonszámon kérhet. A fürdõorvos által
felírható OEP által támogatott ellátások köre: gyógyvizes
gyógymedence, gyógyvizes kádfürdõ, iszappakolás, súlyfürdõ, szénsavas fürdõ, orvosi gyógymasszázs, víz alatti
vízsugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, komplex fürdõgyógyászati ellátás (ezen a fürdõgyógyászati és
a fizikoterápiás kezelések orvosi javaslat szerinti kombinálását kell érteni). A kezelésekért az OEP támogatásán
felüli önrészt a betegnek kell megfizetnie.
Az ülésen szóba került a Nyíregyházán élõ idõs emberek további kedvezményes fürdõ-igénybevételi lehetõségeinek megoldása is. Ebben a témában késõbbi
egyeztetésekre kerül sor.
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HÍREK

JÓZSA IMRE ÕSZTÕL NYÍREGYHÁZÁN JÁTSZIK
Hûvösvölgyi Ildikó, Kautzky Armand és Oszvald Marika után újabb sztárfellépõi voltak vasárnap a XXIV.
Mandala Nyárnak: Vándor Éva és Józsa Imre.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Az Oscar címû megunhatatlan vígjátékkal szórakoztatták
a szépszámú publikumot mûvésztársaikkal együtt, akik közt
felfedezhettük a Móricz Zsigmond Színház egykori tagját,
Juhász Györgyöt is. Az elõadás elõtt beszélgettünk a Jászai
Mari-díjas Józsa Imrével, akit sokan Petõfiként ismertek meg
hajdan egy hatrészes tévéfilm jóvoltából, vagy éppen láttak
A nagyenyedi két fûzfában, a Magyar vándorban, a Szomszédokban avagy a Lindában. Orgánuma Nicolas Cage vagy
Chevy Chase magyar hangjaként is közismert. Elõször arról
faggattam, mit szól a szokatlan helyszínhez.

JÓPOFA A MÚZEUMFALU MILIÕJE
– Múzeumfaluban még sohasem léptem fel. A történet
helyszíne egy gazdag szappangyáros lakása. Itt tágas a hely,
de elõfordult már, hogy a díszlet felét segítõink fel sem tudták rakni a színpadra. Ettõl függetlenül ott is megélt a darab, csak kicsit szorosabban közlekedtünk egymás mellett.
A darab filmes adaptációi sokunk kedvencei, hiszen ki
ne emlékezne a Funes, illetve Sylvester Stallone fõszereplésével bemutatott vígjátékokra, de a most látott színpadi
verzió talán még ezeknél is mókásabb. Ezt igazolja az,
hogy 2011-tõl játsszák az Oscart. A siker titka, mint elmondta, hogy remek a szövegkönyv, nagyon szeretik a
szerepüket, s tudják, hogyan kell egy ilyen remek darabhoz hozzányúlni, hogy sikeres legyen. Jutalomjáték ez
számára, de nagyon fárasztó, hiszen szakadatlan a pörgés
attól kezdve, hogy bejön a színpadra. Nagyon „komo-

lyan” játsszák, senki „nem dobja el” a poénokat, pontosan megoldják azokat. A Hadart Színházi Társulás keretén
belül adják elõ, melynek vezetõje Háda János, aki egyben a darab rendezõje.

ÕSZTÕL NYÍREGYHÁZÁN IS JÁTSZIK
– Szép emlékek kötnek Nyíregyházához. Szerepeltünk
itt a Balfácánt vacsorára címû darabbal, s alakításomért a
2003-as VIDOR Fesztiválon a legjobb férfi mellékszereplõ díját kaptam meg. De nemcsak a siker miatt emlékezetes számomra mindez, hanem a sóstói fürdõben eltöltött
három nap is élménydús volt. Márciusban felhívott a születésnapomon régi kedves ismerõsöm, Schlanger András,
a Móricz Zsigmond Színház igazgatója, akivel elbeszélgettünk. Néhány héttel késõbb megkérdezte, lenne-e kedvem egy szerepet eljátszani Nyíregyházán. Elõször kicsit
megrettentem, mert van egy hároméves kislányom, aki
szeptemberben kezd óvodába járni, s így is keveset vagyok vele.
Az Operettszínházban emiatt egy kivételével le is mondta a szerepeit. A József Attila Színházban – amelyiknek
korábban a tagja volt – szintén egyetlen darabban lép fel
most már, bár más okok miatt. Ezt azért tartotta meg, mert
egy 17 éves „házasság” köti a Balfácánt vacsorára címû
darabbeli feleségeihez: Kern Andráshoz és Koltai Róberthez, s nagyon szeretik játszani. Színészi feladata így is
bõven akad. Mielõtt elvállalta a nyíregyházi vendégjátékot, Schlanger András megígérte neki, hogy nagyon körültekintõen egyeztetnek a többi játszóhelyével, például
a budapesti Játékszínnel, gondosan szervezik az itteni próbáit, elõadásait.
– Nyíregyháza engem eddig dédelgetett. Remélem, akkor is fog, amikor elkezdõdnek augusztus végén az itteni
nagyszínpadon a Dollárpapa próbái, október elején pedig az elõadások!

...AHOL MÉG PIROSKA ÉS A FARKAS IS JÓBARÁT
A terembe belépve a mindig ittas csendõr, a csavargó,
az ügyvéd úr és a fondorlatos bíró fogadott. Ott sorakoztak a fal mentén, szépen egymás mellett. Nem kezdtek el perlekedni, sõt még a légy zümmögését sem lehetett hallani. Kínos csend fogadott. Aztán hirtelen
megpillantottam a törpét, a sünit, Jancsit és Juliskát,
megannyi barátaik körében...
Szerzõ: Bruszel Dóra
Joggal hihetné a kedves olvasó, hogy álmomban egy
mesebeli utazáson vettem részt, de ez bizony maga volt a
valóság, méghozzá a város szívében: ott tettem ugyanis
látogatást a Burattinó Bábszínház termében, ahol Kerekes
János bábosnak köszönhetõen, igazi testközelbe kerülhettem a Ginyol címû darab szereplõivel, de megismerkedhettem a szamárral, a 3 kismalaccal, a farkassal és többek
között a sünikével is.

TUDJÁK, MI KELL A GYEREKEKNEK
– Nálunk ugyan vannak negatív szerepek, de negatív
figurák sohasem. A gyerekek ugyanúgy megölelik a rókát,
a farkast, mint például Jancsit vagy Juliskát. Mi nem játszunk félelmetes darabot – avatott be a részletekbe a már
több évtizede bábozó János, aki hangsúlyozta, szeretné,
ha az idén 15 éves Burattinóból, profi bábszínház alakulhatna és titkon azt is elárulta, nagyon örülne annak, ha
minél több lelkes bábos jelentkezne hozzájuk, hogy együtt
tudjanak örömet szerezni a gyerekeknek.

HA VASÁRNAP: KÖLYÖKVÁR
Sünikéék a nyári szünet beköszöntével sem mennek el
pihenni. Minden szombaton délután 4 órától várják a kicsiket a Korzó Bevásárlóközpont 2. emeletén található
Burattinó Bábszínházban, de feltûnnek vasárnaponként 11

FIGYELNEK A RÉSZLETEKRE
Malackáék baráti köre pedig tovább bõvül, ennek jómagam is szemtanúja lehettem a bábos mûhelyben. Jánostól megtudtam, a szereplõk 90 százalékát õk készítik
el, méghozzá saját kezûleg. A munkálatok során mindig
törekednek az igényességre, így az is elõfordulhat, hogy
egy-egy báb megalkotása több hetet vesz igénybe.
Könnyebbséget az állatfigurák jelentenek, ugyanis ezek
fejét hungarocellbõl készítik el. Elõször kifaragják a formát, majd bekasírozzák, és végül bevonják anyaggal.
órától a strandon is, a gyermekmedence mellett és ott lesznek a SóstóFeszten is. Jánostól megtudtam, a bábos család hamarosan kirándulásra indul, no nem messzire: szeptember elsejével átköltöznek a Kölyökvárba, amit egyeztetéseket követõen, a város vezetése biztosít számukra.
Így újraindítják majd vasárnapi elõadásaikat.

– Több mint 60 éves a legrégebbi bábunk – mesélte
János. – Az idõ elõrehaladtával ezek a szereplõk folyamatosan modernizálódnak, különösen a festésüket illetõen.
Általában minden darabhoz új bábot készítünk, így már
egy igazi nagycsalád vesz minket körül. Érdekes, hogy még
soha nem volt szükségünk se szamárra, se cicára, így most
elkészítettük mindkettõt.

Burattinó Bábszínház augusztusi elõadásai a Korzóban:
augusztus 1. Az elásott kincs
augusztus 8. Medve és a szegény ember
augusztus 15. Rejtély az erdõben
augusztus 22. A kincskeresõ Manó
augusztus 29. Surranó és a Brekkenõ
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SZABAD VOLT A KECÓ
Az Estére szabad a kecó avagy a londoni szextett címû
elõadással folytatódott múlt héten pénteken este a Szabadtéri Nyár programsorozata. Ray Cooney és John
Chapman komédiáját telt ház elõtt játszotta a Bánfalvy
Stúdió.
Estére szabad a kecó, csakhogy Ray Cooney és John
Chapman darabjában mindenki azt szeretné, ha õ maradhatna ott estére. Férfi nõvel, nõ férfival, és persze, a
legnagyobb titokban. De a színpadi vígjátékokban soha
semmi nem maradhat titokban.
Bánfalvy Ági azt mondta: amikor elõször elolvasta a
darabot, nem tudta abbahagyni a nevetést, ezért választotta a társulatnak Ray Cooney vígjátékát.
A darab végéig persze sok minden történik. Levél
érkezik, de nem attól és nem annak, akire gondolnak,
férfiak és nõk bukkannak fel, de mindig a lehetõ legrosszabb pillanatban, s a fõszereplõ, aki karrierje legnagyobb lehetõsége elõtt áll, majdnem elpuskázza azt.
Segítséget a barátjától várna, aki persze sokszor még
inkább csak összegubancolja a szálakat. A fõbb szerepekben Bánfalvy Ágit, Kiss Ramónát, Gesztesi Károlyt
és Hujber Ferencet láthatta a közönség.

SZABADTÉRI NYÁR PROGRAMJAI

1972 óta bábozom. A bábok nagyon sokat segítenek a
gyerekeknek „az emberré válásban”, amikor elindulnak
a szocializáció útján. Erkölcsi útmutatót adnak, valamint
viselkedéstant mutatnak a kicsiknek és persze megtanítják, hogyan kell egymást megbecsülni – hangsúlyozta.
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A Mandala Nyár következõ elõadása augusztus 1-jén
21 órától lesz a múzeumfaluban, ahol az Apácák címû
musicalt tekinthetik meg az érdeklõdõk Voith Ági fõszereplésével.
XXIV. Mandala Nyár augusztusi programja:
augusztus 7. – Móricz Zsigmond–Kocsák Tibor–Miklós
Tibor: Légy jó mindhalálig, musical 2 felvonásban
augusztus 9. – Négyszögletû Kerek Erdõ, mesejáték
augusztus 14. – Marc Camoletti: Félrelépni tilos!, vígjáték 2 felvonásban
augusztus 16. – Mágnás Miska, operett
augusztus 28. – Vadnai–Márkus–Harmath: A csúnya
lány, operett három felvonásban, 5 képben

Augusztus 1., szombat 20.30 óra (esõnap: augusztus
2., vasárnap) – 10 ÉVES A 4 FOR DANCE Jubileumi
gála meglepetésvendégekkel
Augusztus 8., szombat 20.30 óra (esõnap: augusztus
9., vasárnap) – a Móricz Zsigmond Színház elõadása
ANCONAI SZERELMESEK 1 zenés vígjáték
Augusztus 15., szombat 20.30 óra (esõnap: augusztus
16., vasárnap) – a Móricz Zsigmond Színház elõadása
ANCONAI SZERELMESEK 2 zenés vígjáték
Augusztus 22., szombat 20.30 óra (esõnap: augusztus
23., vasárnap) – a Vígszínház elõadása
A TESTÕR komédia

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

ÚSZÓ ALKALMATLANSÁGOK VETÉLKEDÕJE
Már hagyománnyá érett Nyíregyházán, hogy júliusban
a Sóstói-tó egy különleges versenynek ad otthont. Az
Úszó Alkalmatlanságok Tréfás Vetélkedõje ezúttal is
megmozgatta a nevezni szándékozók fantáziáját, úszó
alkalmatlanságaik navigálása pedig izmaikat.
Az immár ötödik program évrõl évre fejlõdik, egyre többen neveznek a versenyre és egyre kreatívabb tákolmányok jelennek meg a Sóstói-tó vizén – a fantáziának csak
a képzelet szab határt. Az idén pénzdíjas volt a verseny –
százezer forintot ért a gyõzelem –, ami jelentõs motivációt
jelentett, de a hangulat azt tükrözte, hogy a legfontosabb
mégis a buli, az együtt töltött idõ volt a csapatoknak. Az
idén 15 járgány állt rajthoz, amelyek a nézõk számára is
sok megmosolyogtató pillanatot szereztek.
Podlovics Lajos, a szervezõ Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
marketingvezetõje úgy véli, hogy hamarosan akár nemzetközi szintûvé is kinõheti magát a rendezvény, hiszen
a határon túlról is érdeklõdtek a nevezésrõl. Elmondta: –
Ilyenkor telt ház van Sóstógyógyfürdõn, alig lehet lépni
a turistáktól, minden szálláshely foglalt. Az itt lévõ turisztikai attrakciókon kívül, természetesen kell, hogy alternatív programot is kínáljunk az ide érkezõknek. Volt
már olyan, aki eleve úgy foglalta le a szállását, hogy érdeklõdött a verseny iránt.
Már hagyomány, hogy Nyíregyháza szinte valamennyi
önkormányzati alapítású gazdasági társasága képviselteti
magát a versenyen. Az idén is sokan álltak rajthoz, ahogyan a 30 éves Nyíregyházi Televízió „csónakja” is vízre
szállt, a középdöntõig jutva.
A döntõ nagyon izgalmasra sikerült, hiszen az Apolló
15, a nagykállói Kálló-tech Bt. csapata és az Oázis Kertészet hajója fej-fej mellett végzett. A gyõztesek testvériesen megosztoztak a pénzdíjon.

IBOLYA NÉNI SZÜLINAPJA
90. születésnapját ünnepelte szerdán
Gaál Ibolya néni, aki több évtizeden keresztül tevékenykedett szociális területen
Nyíregyházán. Városunk szépkorú polgárát a jeles napon Mussó László, önkormányzati képviselõ és a Szociális Gondozási Központ munkatársai köszöntötték. Ibolya néni itt jártunkkor örömmel tudatta, hogy nincsenek szervi problémái,
noha látása sokat romlott az utóbbi idõben. Bízik benne, hogy még a 100. születésnapját is megünnepelheti majd és szeretné, ha minél többen keresnék fel õt, mert
mint mondja, nagyon szeret beszélgetni.
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A HÉT TÉMÁJA

PORTRÉ

NYÍREGYHÁZA DÍSZPOLGÁRA: AZ UTOLSÓ ALISPÁN
A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amivel egy
település elismerését és háláját fejezi ki a kitüntetett
személynek. A Nyíregyháza Díszpolgára cím annak
a személynek adományozható, aki társadalmi, gazdasági, kulturális, illetve egyéb területen a város és
lakossága érdekében hosszabb idõn át kimagaslóan
tevékenykedett. Kiemelkedõ és maradandó alkotásával jelentõsen segítette Nyíregyháza fejlõdését, gazdagította értékeit, eredményeit. Hozzájárult a város
polgárainak szellemi, anyagi jólétének gyarapításához. A cím évente egy személynek adományozható.
Szerzõ: Erdei-Nagy Ibolya
1985-ben Nyíregyháza annak a közigazgatási szakembernek címezte a díszpolgári oklevelet, aki Szatmár-Bereg
vármegye utolsó alispánjaként, majd Szabolcs-Szatmár elsõ
megyei fõjegyzõjeként dolgozta végig a XX. század
könnyebb és nehezebb idõszakait. Az örök újító számos
hasznos elképzelést vezetett be és valósított meg. Dr. Fábián Lajos elismert és közkedvelt vezetõként dolgozott, de
mindig a háttérben maradt. A médiának csak évtizedek eltelte után nyitott ajtót, 90 éves korában tört meg a jég.

SOKLÉPCSÕS ÉLETÚT
A gimnázium és a polgári iskola után nyomdásztanonc
lett, majd díjnok, irodatiszt, aljegyzõ és késõbb fõjegyzõnek választották. Kitûnõ tanuló volt, így az egyház vállalta volna taníttatását, de az 1929-es gazdasági válságban
tönkrement és vidékre költözött szüleit anyagilag is támogatnia kellett, ezért munkába állt. Így az ország egyik legmodernebb nyomdájába került Nyíregyházára, ahol kézi
betûszedõként kezdett el dolgozni. Szerette munkáját, de
egy ólommérgezés miatt abba kellett azt hagynia. Még
idõben tette ezt meg, ugyanis ezzel a foglalkozással akkoriban nem nagyon élték túl a 40–45 éves kort. Ez a helyzet igazi fordulatot hozott a fiatal Fábián Lajos életében.
Rátermettsége, munkaszeretete igen korán lehetõséghez
juttatta a közigazgatásban. A katonaság után Ópályi település meghívta aljegyzõjének, majd 1946 augusztusától
elvállalta a fõjegyzõséget.

AZ ÖRÖK ÚJÍTÓ

A FÁBIÁN-KÖNYVTÁR

„Mindenben kételkedni a jobbítás szándékával” – mindvégig ez volt Lajos bácsi elve a munkában. Hiszen minden helyzetben a legjobb megoldást kereste. Haladó gondolkodása, örökös újítási szemlélete sokakat megfogott.
De fiatal kora ellenére is munkatársai dörmögõ medvének hívták. A közigazgatási reformokban aktívan részt
vevõ, országosan is ismert, elismert közigazgatási szakember munkájának elismeréseként a Díszpolgári cím
mellett megkapta a „Nyíregyháza Városért” kitüntetést
(1994), a „Szabolcs-Szatmár Megyéért” (1977), majd a
„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéért” (1996) elismerõ okleveleket is. 1936-tól lényegében hatvan éven át volt közéleti szereplõ, 42 év közigazgatási szolgálattal.

Lajos bácsi fiai sosem jártak könyvtárba, hiszen kötetgyûjteménye számos területen tudott segítséget nyújtani
számukra. A szekrényekben, a polcokon igazi különlegességek lapultak meg. „Behozta a világot” – mondta Lajos bácsi saját könyvtárára, amelyben minden tudományág összefoglalója, lexikonja megtalálható. Számos ritkaságnak számító kötete miatt többször keresték az országgyûlési könyvtártól, az országos Széchenyi Könyvtártól is,
hogy legalább kutatási célra megkaphassák a saját állományukból hiányzó írásos anyagokat. A megyei levéltárral is állandó kapcsolatot tartott az idõsödõ szakember,

MINDVÉGIG NYÍREGYHÁZIKÉNT
Dr. Fábián Lajos megyei fõjegyzõként is folyamatos kapcsolatot tartott Nyíregyháza vezetésével. Számos kérdésben megkeresték, várták szakértõ tanácsait. Például a megyeszékhely új címerének összeállításánál is kikérték véleményét. Természetesen erre a felkérésre is egy remek ötlettel állt elõ, amelynek köszönhetõen visszaállt a város eredeti címere. Ezt a címert az 1837-es kiváltság adományozásával a király hagyta jóvá. Lajos bácsi középiskolás korában egyébként ezt a címert viselte egyensapkája pajzsán is.

A FÕJEGYZÕI ASZTAL
A jelenlegi megyei fõjegyzõ is annál az asztalnál dolgozik, amelyet egykor Lajos bácsi hozatott be a megyeházára a vásárosnaményi Tomcsányi-kastélyból. A jócskán
megrongálódott, de igen különleges bútordarabon – amelyet sikerült egy akkori típusasztalért megszerezni – egy
gyönyörû faragvány, egy vadászjelenet látható. Bár Lajos
bácsi nyugdíjazásakor fájdalomdíjként magával hozhatta
volna kedvenc asztalát, de nem tette. Így ez az egyedi
bútordarab ma is dísze lehet a mindenkori megyei fõjegyzõ irodájának.

MUNKAMÁNIÁS

UTOLSÓ ELSÕ TISZTVISELÕ
1949-ben több magasabb állást is kínáltak számára, de
õ nem vállalta sem a szolnoki alispánságot, de nem élt a
belügynél kínálkozó lehetõséggel sem. Hosszú alkudozások után végül Mátészalkára került. Szatmár-Bereg vármegye alispán-helyettese lett. Röviddel ezután a vármegye megbízott alispánjaként végezte munkáját, így õ volt
a megye utolsó „elsõ tisztviselõje”. Így hívták akkoriban
ugyanis az alispánt. – Mint alispán, a megyerendezés kapcsán én oszlattam fel a közgyûlést. 1950. március 16-ával
átkerültünk Nyíregyházára, az új megyeszékhelyre. Akkor jött létre a két megyébõl Szabolcs-Szatmár megye –
mondta.

A munka- és tanulásmániás fiatalemberrõl már mindenki
azt gondolta, hogy agglegény marad. A szüleivel élt, és
ha épp nem dolgozott, szórt érdeklõdésének köszönhetõen vagy tanult, vagy olvasott. Édesanyjával ezért úgy döntöttek, örökbe fogadnak két kisfiút. De mielõtt ez megtörtént volna, megtalálta azt a hölgyet, akivel 45 éven át élt
csodálatos és harmonikus kapcsolatban. Házasságukból
két fiuk született, de saját gyermekeik mellett egy kislányról is gondoskodtak. Az idõsebb fiú, Lajos baleseti sebésztraumatológusként gyógyított a kórházban, majd szintén
orvos feleségével messzire kerültek Nyíregyházától és a

PROGRESSZÍV SZEMLÉLET
Az országban elsõként szervezett, majd igazgatott Államigazgatási Iskolát. Nyíregyháza mellett Szombathely
volt a másik város, ahol ilyen oktatási intézményt mûködtettek. Az egykori Vésõ utca sarkán lévõ épületben kezdõdtek a felsõfokú képzést biztosító jegyzõtanfolyamok.
Mivel ezt az épületet lebontották, a képzéseket az arra a
célra felépített új létesítményben, a mai Egészségügyi Fõiskola épületében folytatták. Az országban elsõként az itteni fiatal jogi hallgatók számára vált lehetõvé, hogy ne
utazzanak a fõvárosba, hanem a nyíregyházi konzultációs központban tanuljanak. Elsõként hozott létre hivatali
szakkönyvtárat, amit aztán fontosnak ítélve máshol is felállítottak az országban. Elõször állított fel úgynevezett panaszirodát, segítve ezzel a lakosságot hivatalos ügyeik intézésében. Ezt ma ügyfélszolgálatnak neveznénk.
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szülõktõl. Szájsebészként dolgozó fiuk, Gábor számos lehetõségre nemet mondva máig a városban él és itt fogadja
pácienseit.

akinek valamennyi írása fellelhetõ az intézményben. Lajos bácsi élete utolsó éveiben az olvasás, a filmnézés és
az internetezés mellett igen sokat írogatott. Összegyûjtötte a legfontosabbnak vélt eseményeket saját életébõl, valamint a város és a megye életébõl. Írásai így a közigazgatás története mellett igen komoly társadalomtörténetet
vázolnak fel az olvasók számára.
Dr. Fábián Lajos 2012-ben hunyt el.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

VENEZUELÁBÓL A CANTEMUSHOZ
2015. augusztus 3-án 19 órától egy igazi egzotikus
nyáresti program részesei lehetnek azok, akik ellátogatnak a Kodály Zoltán Általános Iskolába. Az iskola
belsõ udvarán lép fel ugyanis a Venezuelából érkezett
Schola Cantorum Ifjúsági Kórus, akik koncertjükkel
várhatóan sokaknak szereznek majd örömet és tartalmas, ugyanakkor könnyed kikapcsolódást.
A Schola Cantorum Alapítvány egy Venezuelában létrehozott nonprofit szervezet, mely több kórust is mûködtet. Céljuk a venezuelai gyermekek zenei képzésének elõmozdítása a lehetõ legfiatalabb életkorban, különös hangsúlyt fektetve az össztársadalmi szempontból is kiemelkedõen fontos énekkari gyakorlatra, mely a közös élményeken és értékeken keresztül ad biztos alapot az élethez a
felnövekvõ nemzedékek számára. Jelenleg Venezuelában
12 központban több mint 1000 gyermeknek van lehetõsége ebben a programban részt venni, Caracas, Merida,
Trujillo és Bolivar városaiban.

A képzés magában foglalja az énektechnika, a testbeszéd, a ritmikai és koordinációs készségek legmagasabb
szintû elsajátítását Venezuela kiemelkedõ, nemzetközi
viszonylatban is nagy megbecsülésnek örvendõ kórusvezetõinek, elsõsorban Alberto Grau és a Nyíregyházán a
Cantemus Kórus vendégeként már korábban is járt zenepedagógus, Maria Guinand irányításával.
A venezuelai Ifjúsági Kórus idén Spanyolországban,
Franciaországban adott koncertjei után a Pécsett megrendezendõ EUROPA CANTAT kórusfesztivál keretében is ad
hangversenyt, majd augusztus 3-án Nyíregyházán, a Kodály Zoltán Általános Iskola belsõ udvarában megrendezésre kerülõ koncerten mutatkoznak be egy hangulatos,
igazi latin-amerikai programmal a közönségnek Luismar
Arismendi karnagy vezetésével.
A 19 órakor kezdõdõ hangversenyre a belépés díjtalan.
Rossz idõ esetén a koncertet a hangversenyteremben tartják meg!
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EREDMÉNYEK

SPORT

RAJT – AZ NB III-BAN A BAJNOKI CÍMÉRT HAJT A SZPARI
A hétvégén rajtol a labdarúgó NB III-as bajnokság.
A Nyíregyháza Spartacus több NB I-es gárda tartalék
csapatával is találkozik majd, mivel Keletre került az
Újpest, a Debrecen, és a Diósgyõr második gárdája is,
de a Kazincbarcika, a Putnok, a Nyírbátor és a Hatvan
is a Szpari ellenfele lesz. A Nyíregyháza más szerkezetben játszhat, mint tavaly.
– Tavasszal stabil védekezésbõl próbáltunk támadni,
amíg el nem dõlt a biztos bennmaradás. Utána több szerkezetet kipróbáltunk, több-kevesebb sikerrel. Az NB IIIban majd a mérkõzések nagy részében nekünk kell dominálnunk, ennek megfelelõen mást játszunk majd. A célunk egyértelmû, bajnokok akarunk lenni – mondta Mátyus
János vezetõedzõ.
A klub egyik új játékosa Pölöskey Péter. A támadó már
az év elején is közel állt ahhoz, hogy Nyíregyházára szerzõdjön, de csak most sikerült rendezni az ügyeket korábbi klubjával. Fél évet kihagyott, így erõnlétileg még van
lemaradása.
– Hat hónap hosszú idõ, nemcsak a meccsek hiányoznak, hanem kondicionálisan is van lemaradásom, de folyamatosan nyerem vissza az erõmet. Az NB III-ban
szeretném újra felépíteni magam, gólokkal segíteni a csapatot, ami aztán jó alapot jelenthet a következõ, NB IIes szezon elõtt. 2+1 éves szerzõdést kötöttem a klubbal,
abban bízom, hogy a harmadik évet közösen már az élvonalban kezdjük – mondta Pölöskey Péter.
Perger Bence visszatért a Szparihoz. A kapust kölcsönadta a Balmazújvárosnak a klub az elõzõ idényben, így
az NB II-ben is bemutatkozhatott.
– Nagyon jó a hangulat a csapatnál annak ellenére,
hogy a múlt héten a vírusos betegség megtizedelt ben-

HONVÉD KUPA

nünket. Nálam is egyik pillanatról a másikra jelentkeztek a tünetek, és nagyon legyengített. De nagyon várom már a bajnoki rajtot a többiekkel együtt. Tudom,
hogy nagy az elvárás a szurkolók részérõl, de biztos
vagyok abban, hogy bajnokok leszünk – mondta Perger
Bence.

Augusztus 1-jén rajtol az NB III-as bajnokság. Mivel
az NB I-es klubok második együttesei csak vasárnap
játszhatnak, így a Nyíregyháza elsõ meccse is vasárnap lesz. Íme a Szpari meccsei:
1. forduló, augusztus 2. Szpari–DVSC-DEAC
2. forduló, augusztus 9. Újpest II–Szpari
3. forduló, augusztus 15. Nyírbátor–Szpari
4. forduló, augusztus 22. Szpari–Jászberény
5. forduló, augusztus 29. Tiszaújváros–Szpari
6. forduló, szeptember 5. Szpari–Cegléd
7. forduló, szeptember 12. Felsõtárkány–Szpari
8. forduló, szeptember 19. Szpari–Putnok
9. forduló, szeptember 26. Tállya–Szpari
10. forduló, október 3. Szpari–Somos SE
11. forduló, október 10. Cigánd–Szpari
12. forduló, október 17. szabadnap
13. forduló, október 24. REAC–Szpari
14. forduló, november 1. Szpari–DVTK II
15. forduló, november 7. Rákosmente–Szpari
16. forduló, november 14. Szpari–Kazincbarcika
17. forduló, november 21. Hatvan–Szpari

20 fõs kerettel vág neki a Nyíregyháza Spartacus a
következõ szezonnak. Több fiatal labdarúgó kettõs igazolással rendelkezik, azaz a Bozsik Akadémia mellett
a Szpariban is játszhatnak. Íme a keret:
Kapusok: Ovszijenko Volodimir, Perger Bence, Zán
Krisztián.
Védõk: Rubus Tamás, Jagodics Bence, Szokol Zsolt,
Ötvös Bence, Törtei Tamás, Farkas Márk.
Középpályások: Igor Zofcák, Kovács Gergõ,
Mohamadou Abdouraman, Luis Ramos, Ács Ádám,
Zoran Kostic.
Támadók: Kapacina Kevin, Pölöskey Péter, Pálinkás
Gergõ, Rezes László, Vámos Márk.
Az utánpótláscsapattal készülnek, de kettõs igazolással rendelkezõ labdarúgók: Gábor Patrik, Bereczki
Tamás, Mihali Ferenc, Kiss Gergõ és Lengyel Marcell.

KORÁBBI NRK EDZÕ LETT AZ ELNÖK
LUDVIG ZSOLT IRÁNYÍTJA A RÖPLABDA SZÖVETSÉGET, KÓSA ÁRPÁD ISMÉT ELNÖKSÉGI TAG

31. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Honvéd Kupát, melyen a Nyíregyházi Sportcentrum futói
és ugrói is részt vettek. Az esélyesek a papírformának
megfelelõen nyertek. Bakosi Péter magasugró 219 centiméterrel gyõzött, kedden pedig már Eberstadtba utazik egy rangos magasugró gálára. Pál Robin 15,24 méterrel szintén nyert hármasugrásban, Ónodi Dávid 100
méteres síkfutásban másodikként ért célba. Helebrandt
Máté szintén sikeres hétvégét tudhat a háta mögött.
Egyrészt legyõzte a teljes mezõnyt, másrészt pedig saját magát, hiszen az idei fõ versenye, az Universiade
után nehéz volt felpörögni és motiváltnak lenni 5 kilométeren, de idei 2. legjobb eredményét produkálta, és
húsz percen belül ért célba.

NÉGY KÖZÖTT

A legjobb négy közé jutott az olaszországi Recanatiban rendezett ATP Challenger tenisztornán Fucsovics
Márton. A nyíregyházi játékos izgalmas mérkõzéseken
gyõzte le ellenfeleit. Végül az elõdöntõben Ricardas
Berankis állította meg, de így is értékes pontokat szerzett a legjobb magyar férfi teniszezõ, aki 12 helyet javított a világranglistán, és jelenleg a 190.
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Rendkívüli, tisztújító közgyûlést tartott múlt pénteken a
Magyar Röplabda Szövetség, amelynek helyszíne a Testnevelési Egyetem aulája volt – áll a szövetség közleményében. A közgyûlés összehívására azért volt szükség, mert
a május 16-ai közgyûlést követõen a tizenegy tagú elnökségbõl heten is lemondtak, így az határozatképtelenné vált,
majd a július 7-ei rendkívüli közgyûlésen a tagság Poór
Csaba elnök és a másik három elnökségi tag visszahívása
mellett voksolt. Az elnöki posztra két jelölt volt: Ludvig
Zsolt, korábbi fõtitkár, illetve Vass Zoltán üzletember. A
közgyûlés 43 szavazattal végül elõbbit választotta elnökké, aki azonban elõszavában jelezte, sõt írásba is adta,
hogy csak ideiglenesen, hatvan napra vállalja a tisztséget.
Ludvig Zsolt korábban edzõként legnagyobb sikereit Nyíregyházán, az NRK trénereként érte el. Több alkalommal
vezette bajnoki címig, kupagyõzelemig a nõi röplabdaegyüttest, és a Bajnokok Ligájában élcsapatok ellen játszhattak.
Hasonlóan hatvan napra vállalta a megbízatást az elnökség, amelybe végül Ancsin Ildikó, Baran Ádám,
Csizmadi András, Hóbor Béla, Markovits László, Nagy
Kornél, Novák László, Orosz Ferenc, Vass Zoltán és a
Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje, Kósa Árpád került be. Két hónap múlva újabb tisztújító közgyûlésre kerül majd sor.

Az Ellenõrzõ Testület elnöki tisztségére három személy
pályázott: Dombi Viktor, Engyel László és dr. Koszorú István, közülük elõbbi kapott több szavazatot.

HÉTVÉGI SPORTPROGRAM

MECCSES MÚLTIDÉZÕ

2015. 08. 02., Városi Stadion 17.30 Nyíregyháza
Spartacus–DVSC-DEAC NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkõzés

Folytatódik az NYTV 30 sportos visszatekintõ sorozata. Ezúttal 2005-ig megyünk vissza az idõben, amikor
Nyíregyházán rendezték a Nyílt Nemzetközi Kyokushin
Karate Bajnokságot, melyen számos Európa-bajnoki helyezett sportoló is rajthoz állt. Törések, küzdelmek és formagyakorlatok, vasárnap 18 órától a Lelátóban.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Ludvig Zsolt hatvan napig vállalta a szövetség vezetését

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ESEMÉNYEK

SZARVASÛZÕK BÜKKSZÉKEN

Felejthetetlen hetet töltöttek a nyíregyházi Evangélikus
Általános Iskola (Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola) diákjai a Mátra és a Bükk találkozásánál egy „Természet közeli sporttáborban”.

PROGRAMOK
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 8áig, hétfõ kivételével mindennap 10.00–18.00 óráig.
Ne szerezz, kerekezz! A Zöld Kerék Alapítvány és a Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület közös bringatúrát szervez augusztus 2-án Nyírgyulajba. Indulás: Nyíregyháza,
Kossuth tér, 8.30. A táv: 35 km. Információ: 70/220-3885,
zoldkero@gmail.com. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
Bíró Tamás festõmûvész és dizájner játéktervezõ „Nyíregyháza és Sóstóhegy képei” címû kiállítása nyílik augusztus 7-én 16.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központ
emeleti galériájában. A tárlat augusztus 29-éig várja a látogatókat, naponta 8.00–20.00 óráig. Információ:
www.vacimuv.hu, 42/411-822.

NYUGATOS BENCS VILLA
Augusztus 5. 18.00:
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 gyümölcsés zöldségfaragók szobrai.
Augusztus 7. 18.00:
A Nyugat 3. nemzedéke (zenés-irodalmi mûsor).
Közremûködõ mûvészek: Básti Andrea és Barna
László (Bp.), Tóth Károly (Nyíregyháza), valamint
díjnyertes latin táncosok. Információ: 42/402-004,
30/252-0666.

Betyár: Körülbelül 6 éves keverék kan kutya, aki gazdája halálát követõen maradt teljesen egyedül. Aktív, játékos,
jó természetû kutyus, nagyon jó jelzõtulajdonságokkal. Elsõsorban kertes házba ajánljuk.

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

EGY TÉGLA – EGY MOSOLY!
Emlékszik gyerekkorára? Emlékszik arra a sok vidám és kellemes emléket generáló sebhelyre, plezúrra, amit a játszótéren, a barátokkal együtt töltött játékok során szerzett? Akár „harci” sérülésekként? Természetesen ezek a boldog gyermekkor elengedhetetlen velejárói. A Down Egyesületnél/a Csodavárnál a
biztonságra is odafigyelnek! A szabad játék öröme
elengedhetetlen minden gyermek számára, legyen
értelmi fogyatékkal élõ, avagy sem.
Jelenleg futó kezdeményezésükben játszóterük biztonságát szeretnék tovább fejleszteni, gumitégla padozat kialakításával. Ehhez 424 gumitéglára, azaz 848
000 forintra van szükség, amit az adjukossze.hu
weboldal/online adományozási rendszer segítségével
valósítanak meg. Tegye le Ön is gumitégláját a Csodavár játszóterén, adományozzon 2000 forintot, álljon
Ön is az ügy mellé!

SÓSTÓSERFESZT
V. Sóstói Sörfesztivál, 2015. augusztus 7–9., Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ, Krúdy szálló melletti tér
Napközbeni programok (ingyenesek): bábszínház,
gyerekjátszó, népi kézmûves bemutatók, néptánc bemutatók, helyi ételspecialitások, 70 féle sör és pálinka.
7-én 16–24 óráig: helyi együttesek, néptáncbemutatók és utcai zenészek, Göricze együttes, Jump Rock
Band, Real Man együttes, Zenit, Pán Péter.
8-án 15–24 óráig: helyi együttesek, Premier együttes, Exprit, Szabolcs Néptánccsoport, Tibi a hegyrõl,
NAP együttes, Trambulin együttes.
9-én 15–24 óráig: helyi együttesek, Göricze együttes, LK Beat, Folk Fusion.

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.

AKTUÁLIS PIACI ÁRAK

Én változtatni akarok...! Szeretnél egy nem szokványos,
és egyben nem is hétköznapi programon részt venni? Augusztus 7-én és 14-én lehetõséged nyílik rá. Várunk minden kedves érdeklõdõt egy 2 alkalomból álló elõadásra,
17.00–18.30 óráig Nyíregyházán, a Korzó Bevásárlóközpont A épület III. emeletén. Elõadó: Rudikné Kecsmár
Ágnes (pszichológus, tréner). A kurzus ingyenes. Ha ez az
idõpont nem megfelelõ, a program kéthetente újraindul a
Korzóban.
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.

GAZDIKERESÕ
Dalma: Körülbelül 8 éves keverék szuka kutya, akit
gazdája egyszerûen hátrahagyott régi házánál. Helyi állatbarátok próbáltak gondoskodni Dalmáról és társáról.
A kedves, ragaszkodó, nagyon jó természetû kutyus az
Állatotthonunkban várja új, felelõs gazdiját.

PROGRAMOK

BARLANGJÁRÁS
Szombat esti elsõ filmünk címe „Az Esztramos kincsei”, melynek elkészítésekor még talán nem lehetett
tudni, hogy egy olyan sorozat elsõ része, amilyen akkor
még nem készült Magyarországon. A kezdeti cél az Aggteleki Karszt és vidék barlangjainak bemutatása volt, de
a stáb tovább is eljutott. A zenés etûd érdekessége, hogy
eredetileg 16 mm-es filmre készült, témája pedig az Aggteleki Karszt forrásait tápláló barlangok vizei: hogyan
kerülnek a felszínre és duzzadnak patakká és tóvá? A
filmbõl kiderül, mik is a cseppkõbarlangoknak az igazi
kincsei. Ugyanakkor a barlangos filmsorozat készítõit is
rabul ejtette a táj és a stáb fõhadiszállásául szolgáló
Jósvafõ falu. A második alkotás – iskolai kifejezéssel élve
– egy szorgalmi munka a csapat részérõl, egyben tisztelgés a vendégszeretõ és befogadó település elõtt. Vetítések: szombat 19.30 és vasárnap 8.30.

Brokkoli
150–200 Ft Retek, hónapos 100–150 Ft
Burgonya
80–150 Ft Sárgarépa
120–200 Ft
Cékla
150 Ft Szárazbab
800–1000 Ft
Dióbél
2500–3000 Ft Uborka, kígyó 150–200 Ft
Fejes saláta
100–150 Ft Káposzta
150–250 Ft
Fokhagyma 1000–1500 Ft Zöldség
350–400 Ft
Gomba, laska 800–900 Ft Alma
150–350 Ft
Gomba, champion
Banán
400–450 Ft
600–700 Ft Kajszibarack
650–700 Ft
Hagyma, lila
200–250 Ft Citrom
600–700 Ft
Hagyma, csemege
Cukkini
200–250 Ft
80–120 Ft Sárgadinnye
200–300 Ft
Hagyma, vörös 100–150 Ft
Kukorica
50–80 Ft/csõ
Újhagyma
80–120 Ft
Õszibarack
150–300 Ft
Karalábé
100–150 Ft
Nektarin
200–350 Ft
Karfiol
150–250 Ft
Körte
150–200 Ft
Kelkáposzta
250 Ft
Tojás
30–37 Ft
Mák
1000–1500 Ft
Kapor
80–120
Ft
Méz, akác
1800–2200 Ft
Földimogyoró
Méz, virág 1400–1600 Ft
1000–1200 Ft
Padlizsán
350–400 Ft
Almapaprika
150–250 Ft
Paprika, csípõs
Napraforgómag
200–250
Ft
80–150 Ft/db
Koktélparadicsom
450
Ft
Paprika, fehér 100–300 Ft
500–600 Ft
Paradicsom
250–350 Ft Dughagyma
900 Ft
Petrezselyem 300–400 Ft Gyömbér
Retek, vaj
150–250 Ft Póréhagyma 150–200 Ft/db
(Forrás: NYÍRVV, részletek a nyiregyhaza.hu oldalon.)
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

FÜRDÕHÁZ TÉR
A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. kezdeményezésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése 2014 decemberében
az eddig csak helyrajzi számmal bíró Hotel Fürdõház és a
környezõ épületek által határolt területet a jobb beazonosíthatóság érdekében Fürdõház térnek nevezte el.
A tér névadó épülete helyén már az 1800-as évek elején volt egy négy káddal mûködõ fürdõház, amelyben a
tó vizét felmelegítve használták. Az 1826-ban épített új
fürdõházban már nyolc fürdõszobában tizenhat kád állt a
vendégek rendelkezésére. A város 1866-ban egy részvénytársaságnak adta bérbe 24 évre, azonban a bérlõk nem
váltották be a hozzájuk fûzött reményeket, így a fürdõ
helyzete egyre rosszabbodott. A 19-20. század fordulója
után az elsõ világháborúig a Sóstó történetében egy kedvezõ szakasz bontakozott ki. Pazár István tervei alapján
megépült a víztorony, a kétemeletes vendéglõ épület és
befejezték a fürdõház kibõvítését is, amely ekkoriban nyerte el mai alakját. A bõvítés mellett modernizálták is a fürdõházat: vízvezetékes berendezésekkel látták el, a forralóüstök helyett kazánházat építettek, a fakádakat pedig
márványkádakra cserélték. A kádfürdõben az elsõ idõktõl
kezdve egészen 1957-ig a tó vizét használták. Ekkor az
újonnan feltárt 50 oC-os termálvizet a kádfürdõbe is bevezették, majd a fürdõ park felõli végében kialakították a
100 négyzetméteres fedett termálmedencét. Az épületet
1976-ban bezárták. 1998-ban Kulcsár Attila építész tervei

12

2015. JÚLIUS 31.

szerint, a Sóstó Fejlesztési Rt. beruházásában felújították
és újra megnyitották a vendégek elõtt. A fürdõház történetét egy emléktábla foglalja össze az épület falán, amelyet 2001-ben, a városvédõk országos találkozójának keretében lepleztek le. 2012-ben országos kategóriába sorolt gyógyfürdõintézménnyé nyilvánították.
Az épületnek több elnevezése is ismert volt az idõk folyamán: kádfürdõ, fürdõház, Fürdõház Panzió, majd 2013
júniusától Hotel Fürdõház, amely a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
újabb felújításainak köszönhetõen 2015 januárjában háromcsillagos szállodai rangot érdemelt ki.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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