5

4

LEDIPLOMÁZTAK
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OLVASÓI LEVÉL

MÁV-ALULJÁRÓ.
A mûvészeti szakközépiskolások közremûködésével szépült meg
az állomás aluljárója,
amely különleges, de...

FIATALOK

TARTALMAS VAKÁCIÓ.
Ebben az évben is
táborok tucatjai várják
a nyíregyházi fiatalokat. Az önkormányzat
is kiveszi a részét
ebbõl, a vakáció alatt.
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BODROGI & VOITH

VIRÁGKÖTÕ DÍJ.
Gerliczki Zoltán
szülõköszöntõ csokra
harmadik helyezést ért
el és felállhatott vele a
képzeletbeli dobogóra.

AKTUÁLIS

10

ALAKUL A KERET

SZÍNHÁZ ÉS FOCI, KÉPERNYÕN ÉS STRANDON
Ezen a hétvégén az Anconai szerelmesek újraéled a Szabadtérin: a Móricz Zsigmond
Színház legendás elõadásában ma az elsõ, jövõ héten a második részt láthatják. A Mandala
Nyár is elindul Kern Andrással, és a foci is fõszereplõ lesz. A Szabadtéri Színpadon
(ingyen) megnézhetik az EB döntõt, csütörtöktõl vasárnapig pedig a strandon (ahol jövõ
héttõl strandkönyvtár is „üzemel”) az ország egyik legnagyobb Strandfoci Fesztiválja
zajlik a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. és a Nyíregyházi Sportcentrum szervezésében. A pénzdíjas tornára az ország négy megyéjébõl negyven férfi- és négy nõi csapat érkezik. Tizenegy csoportban körmérkõzéses formában játszanak és minden csoport elsõ két helyezettje jut tovább a szombati és vasárnapi döntõbe. Az elmúlt évi tornát mintegy ötezer ember látta a helyszínen és látványos megoldásokban gyönyörködhettek: a strandfoci varázsa, hogy a labda a mérkõzések nyolcvan százalékában a levegõben tartózkodik... És ha foci: szombaton már a Szpari is pályára lép edzõmeccsen. (Részletek a lapban és a nyiregyhaza.hu oldalon.)
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RÖPIFESZT A FÕTÉRI HOMOKON

Múlt hétvégén már jubilált a Hübner Strandröplabda Verseny: az idei volt az ötödik alkalom, hogy amatõrök és
profik (beleértve az országos bajnokságot) az alkalmi pályára álltak (néha feküdtek...) a székesegyház elõtt. A
látványos pillanatok a labdákkal együtt elszálltak, a pálya viszont a miénk marad: a névadó szponzor és a város
együttmûködésének eredményeként újabb sportfelülettel gazdagodik Nyíregyháza. (Részletek a 10. oldalon.)

ÚJ BUSZOK JÖNNEK ÉS ELFOGADTÁK AZ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓT
Elfogadták a város ötéves ifjúsági koncepcióját, 47 új
busszal gazdagodhat Nyíregyháza, és a következõ szezontól több pénz érkezik az NB II-be feljutott Szparinak. Többek között ezekrõl a kérdésekrõl döntött a képviselõ-testület a nyár utolsó közgyûlésén. A városatyák 39 napirendi
pontot tárgyaltak és közmeghallgatás is volt a városházán.
A két közgyûlés közötti idõszakról szóló, ezúttal is a
Nyíregyházi Televízió által, a számos esemény és történés
alapján készített, bõséges filmes beszámolót megelõzõen
kitüntetések átadásával kezdõdött a nyári szünet elõtti
közgyûlés a városházán.

KIVÁLÓ EGÉSZSÉGÜGYISEK
A képviselõ-testület Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi
Dolgozója – Eisert Árpád-díjjal jutalmazta áldozatos
munkájáért dr. Erfán József onkológus osztályvezetõ

fõorvost és Lentvorszki Magdolna aneszteziológus szakasszisztenst.

NEHÉZ KÜZDELMEK ÁRÁN
Bencs László aranyérmet kapott Szabó Bernát Sándorné, a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Bencs aranyéremmel jutalmazták a fogyatékkal élõ Hegedüs Hajnalkát, aki nemrégiben, nehéz küzdelmek árán, de diplomát szerzett a
Debreceni Egyetemen. Hajni anyukája mindvégig aktívan segítette lánya tanulmányait, ezért a Debreceni Egyetem tiszteletbeli hallgatóvá fogadta, és õ is megkapta a
Bencs aranyérmet. Hegedüs Hajnalkáról a Nyíregyházi
Televízió portréfilmet készített, az alkotás a közelmúltban országos Helyi Érték Díjat, azon belül a dokumentumfilm kategóriában fõdíjat kapott (szerkesztõ: Ferenczik
Adrienne).
(Folytatás a 3. oldalon.)

NAPRÓL NAPRA
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1 MACEDÓNIÁBAN ÉNEKELT A CANTEMUS

KITÜNTETTÉK DZSUDZSÁKOT

TÛZOLTÓK VERSENYEZTEK

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyûlés elismerte megyénk szülöttjének, Dzsudzsák Balázsnak sportemberi kvalitását, ezért Nyíregyházán
„Pro Comitatu” kitüntetõ díjat adományozott neki az EB-n elért eredményes
szerepléséért.

Tûzoltóknak rendezett sportversenyt
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, ami az egyik elõdöntõje volt az
augusztus végén megrendezésre kerülõ Gróf Széchenyi Ödön Országos Tûzoltó Sportversenynek. A gyõztes csapat a nyíregyházi lett.
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SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS!

BÉREMELÉS

A Most Élsz Egyesület szervezésében Soha többé autizmus címmel Nyíregyházán tartott elõadást Kertész Nikoletta Zita, egy gyõri anyuka, aki egy
3 éves autista kisfiút nevel és egy speciális diéta segítségével meglepõ állapotjavulást ért el nála.

Felemelték a kormányhivatalok állami tisztviselõinek bérét. A középfokú végzettséggel rendelkezõk átlagosan 50 százalékos, a felsõfokú végzettségûek pedig
30 százalékos illetménynövekedésre számíthatnak. A béremelés 329 dolgozót
érint a Nyíregyházi Járási Hivatalban.
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FLASHMOB

TEKNÕSHARCOK

Több mint hatvan város anyukái, kismamái tartottak azonos koreográfia szerint jótékonysági flashmobot, amelynek
egyik helyszíne a Korzó elõtti sétálóövezet volt. Az esemény célja az volt,
hogy az SOS Gyermekfalvak támogatására felajánlásokat gyûjtsenek.

Mint a tankok, úgy rohannak egymásnak a sarkantyús teknõsök a Nyíregyházi Állatparkban, ugyanis megkezdõdött
náluk a párzási idõszak. A sarkantyús teknõsök a nász után rövidesen tojásokat fognak rakni. Sóstón azt remélik, hogy sikerül ismét szaporítani a veszélyeztetett fajt.

Június 21-étõl július 1-jéig a macedóniai Struga városában, az UNESCO védelme alatt álló híres Ohridi-tó partja mellett rendezték meg a pár éves múltra
visszatekintõ „Kórusok Fóruma” találkozót, melyen Szabó Dénes, Kossuth-díjas
karnagy vezetésével részt vett a Cantemus
Gyermekkar is.
Szilágyi Szilárd, a Cantemus sajtóreferense arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy a szakmai fórum elsõsorban a
Macedóniában tevékenykedõ zenei szakembereknek, kórusvezetõknek nyújt segítséget abban, hogy a hagyományos macedón zenei hagyományokat tiszteletben tartva, azokra építve új módszereket ismerjenek meg a különbözõ zenei kultúrák legkiválóbb karnagyai, kórusai segítségével.
Szabó Dénes és az általa vezetett
Cantemus Gyermekkar programjukban a
szakmai bemutatókon, kórusmûhelyeken
kívül június 26-án egy önálló koncerttel,
29-én pedig a rendezvény zárókoncertjén
való szereplésükkel mutatkoztak be és
arattak nagy sikert. Szabadidejükben a
vevcani forráshoz, a St. Naum kolostorhoz

látogattak el, de természetesen jutott idõ a
fürdõzésre is, és nemzeti trikolórba kifestve, végigszurkolták a magyar labdarúgóválogatott Belgium ellen vívott Európabajnoki mérkõzését is.

SZAKMAI KOLLÉGIUMOKBAN
A Rehabilitációs és Fejlesztõ Foglalkoztatás Kollégium tagjává választotta
Balogh Zoltánt, a Védett Szervezetek
Országos Szövetségének elnökét az
emberi erõforrások minisztere. Hasonlóan megtisztelõ felkérést kapott dr.
Szoboszlai Katalin fõiskolai docens is,
aki a Hajléktalanügyi és Lakhatási Kollégiumban munkálkodik majd.
Az emberi erõforrások minisztere még
tavasszal hozta meg azt a döntését, hogy
az egészségügyben, valamint az oktatásügyben évek óta eredményesen mûködõ
kollégiumi rendszert kiterjeszti a szociális szférára is. Ennek eredményeként létrehozzák azokat a tanácsadó testületeket,
amelyek a fogyatékosügyért, hajléktalanságért, az idõsügyért, a szenvedélybetegekért, a gyermekügyért, a szociális és
gyámügyi igazgatásért, valamint a rehabilitációs foglalkoztatásért felelõsek. Ennek értelmében a Szociális Tanács szerkezetébe ágyazva három éven keresztül
hét kollégium 12 fõs szakembergárdája
tárgyalja meg a szakterület fejlesztéséhez

szükséges javaslatokat, jogszabályalkotást, szakmai protokollt, elõterjesztéseket,
valamint a jövõbe mutató irányelveket.

50 EZER FOGLALKOZTATOTT
Balogh Zoltán közel három évtizede
foglalkozik fogyatékkal érintettek ügyével és foglalkoztatási rehabilitációval. Elmondása szerint a kezdetekkor a rehabilitációban országosan is csak közel
ötezer embert tudtak foglalkoztatni.
Mára ez a szám 50 ezerre nõtt, melybõl
közel 30 ezren támogatott foglalkoztatásban vesznek részt. A terület komoly
fejlõdésen ment keresztül az elmúlt évtizedek alatt.
– Komoly fejlõdés, hogy 25–30 százalék körüli foglalkoztatási arány van ma
a megváltozott munkaképességûek körében. Ráadásul keressük a megváltozott
munkaképességûeket, hiszen üres munkahelyek vannak – mondta Balogh Zoltán, a Védett Szervezetek Országos Szövetségének elnöke.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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SÓSTÓFESZT

90. SZÜLETÉSNAP

A SóstóFeszt Szárazon és Vízen elnevezésû rendezvény idén július 1-2án immár ötödik alkalommal várta az
érdeklõdõket! A házigazda DJ Hajnal
volt, de fellépett többek közt a
Hooligans, Katapult DJ, Metzger Viktória és a Hõsök is.

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Csirip Andrásnét Halkóné dr.
Rudolf Éva önkormányzati képviselõ és
Bodzás Sándorné, a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa. Margit
néni 60 évet élt boldog házasságban
férjével, aki 3 évvel ezelõtt hunyt el.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

2

A Tesco Globál Áruházak Zrt. kiemelten fontosnak tartja a közösségek támogatását és a társadalmi felelõsségvállalást,
ezért Nyíregyházán a jósavárosi Robinson
dombon lévõ játszótér felújításához Szilágyi Zoltán áruházvezetõ kezdeményezé-

sére felajánlották segítségüket. A nyíregyházi áruház munkatársai a NYÍRVV
Nonprofit Kft.-vel együttmûködve végezték el a felújítási munkálatokat, hogy ezzel a nyári szünidõ alatt a legkisebbek arcára is mosolyt csaljanak.
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KÖZGYÛLÉS

NYÁRI SZÜNETRE MENT A KÖZGYÛLÉS
(Folytatás az 1. oldalról.)
A közgyûlésen címzetes fõorvosi okleveleket is átadtak, ezt idén dr. Kálmán Enikõ gyermek-háziorvos és dr.
Mihucz Mária, valamint dr. Vasváry Tünde háziorvosok
vehették át. Az önkormányzat képzõmûvészeti ösztöndíjakat is kiosztott. Támogatásban részesültek: Fekete
Nóra textilmûvész, valamint Czigándy Varga Sándor és
Lengyel Tibor, akik mindketten szobrászmûvészek.
Elfogadták a város következõ öt évre szóló ifjúsági koncepcióját. A részletes szakmai anyag úgy készült el, hogy
ehhez a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kara
készített felméréseket a városban élõ fiatalok több korcsoportjában. A koncepció célja az, hogy az önkormányzat
közremûködésével az ifjúságot megtartó, az õket segítõ,
támogató rendszerek alakuljanak ki. Ezzel olyan várossá
válhat Nyíregyháza, amelyben a fiatalok ötleteikkel, kritikai szemléletükkel, aktív részvételükkel, önkéntes munkájukkal alakíthatják a város életét.

Dr. Adorján Gusztáv, frakcióvezetõ (FIDESZ-KDNP):
Esélyteremtés a fiataloknak
– Nagyon lényeges, hogyan tudjuk itt tartani a fiatalokat, milyen jövõképet tudunk nekik mutatni mind
a példamutatásunkkal, illetve azzal, hogy milyen esélyeket tudunk nekik teremteni: milyen munkalehetõségeket, családalapítási feltételeket és beszélhetünk
az elsõ lakáshoz jutás segítésérõl is – tette hozzá dr.
Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje.
Béres Csaba, önkormányzati képviselõ (Jobbik):
Jó a koncepció iránya
A Jobbik képviselõi szerint megdöbbentõ adatokat is
tartalmaznak az ifjúság körében készített felmérések.
Ez alapján a nyíregyházi fiatalok harmada nyúlt már
kábítószerhez, minden ötödik fiatal rendszeresen iszik
alkoholt és ezek 11 százaléka hétvégenként le is részegedik. Béres Csaba azt mondta, ezt a folyamatot fel kell
számolni. – Ezeket meg kell szüntetni, ezek ellen tenni
kell. A koncepció jó irányt mutat, de a koncepció akkor ér valamit, hogyha meg is valósul, s mi támogatni
fogjuk a megvalósulást is. A jövõ igazolja majd, hogy
mennyire válik majd be – mondta Béres Csaba, a Jobbik önkormányzati képviselõje.

KORSZERÛ BUSZOK ÉRKEZNEK
A tömegközlekedés fejlesztése is szóba került a közgyûlésen. A képviselõ-testület megszavazta azt az elõterjesztést, amely alapján 47 darab új autóbusszal és egy töltõállomással gazdagodhat rövidesen Nyíregyháza. A beruházás összértéke ötmilliárd forint, amit az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program forrásaiból finanszírozhat a megyeszékhely. Úgy kerül majd a város tulajdonába 41 darab, a legmodernebb környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõ, a leggazdaságosabban mûködtethetõ gázüzemû és 6 elektromos busz, hogy saját erõt ehhez
nem kell biztosítani. A polgármester szerint ez alapjaiban
változtathatja meg a helyi közösségi közlekedést. Dr. Kovács Ferenc arra számít, hogy többen fogják majd a tömegközlekedést választani.

AZ NB II-BEN TÖBB PÉNZ JÁR A SZPARINAK
A képviselõk megszavazták azt is, hogy a város 65 millió forintos szponzori szerzõdést kössön a Nyíregyháza
Spartacus labdarúgócsapatával. Az együttes a következõ
2016. JÚLIUS 8.

Dr. Kovács Ferenc:
Fontos szerep a tiszta, modern jármûveknek
– A buszok kihasználtsága jelenleg 22 százalék. Ez
nagyon kevés, de azt gondolom, ahhoz, hogy több
legyen, szükség van arra, hogy jól szervezett keretek
között, tiszta, modern buszokkal menjen a tömegközlekedés. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a 47 új busz
nem kerül egyetlen fillérjébe sem az önkormányzatnak! Ez mind a város tulajdonába kerül, így lesz egy
saját flottánk, amivel Nyíregyháza közlekedésének fele
megoldható, ez segítheti majd a tárgyalásokat, a városi érdekérvényesítést a Volánnal folyó megbeszéléseink kapcsán. A jelenleg a szolgáltatást végzõ vállalattal ugyanis év végén lejár a szerzõdésünk és január
1-jétõl megnyílik a személyszállítás piaca: elvileg bármely EU-s országból jelentkezhetnek cégek erre Nyíregyházán is. A 47 érkezõ busz mellett egy kiegészítõ
projektrõl is tárgyalunk még a kormányzattal – nyilatkozta szerkesztõségünknek dr. Kovács Ferenc.

PÁLYÁZAT A SZÍNHÁZ ÜGYVEZETÕI POSZTJÁRA
A képviselõ-testület emellett számos olyan pályázat benyújtását is támogatta, amelyek segítségével a városi infrastruktúrát lehet fejleszteni. Többek között újabb energetikai korszerûsítéseket szavaztak meg, de családbarát munkahelyek kialakítását is támogatták. A közgyûlésen a képviselõk hozzájárulásukat adták ahhoz is, hogy a színház
ügyvezetõ igazgatói állására pályázati felhívást írjanak ki.
A közgyûlés után közmeghallgatást tartottak a városházán.

KÖZMEGHALLGATÁS – KÉRÉSEKKEL,
JAVASLATOKKAL
Az önkormányzati törvény vonatkozó paragrafusa alapján közmeghallgatást is tartottak a közgyûlés befejezését
követõen a városházán. Az ott elhangzott tucatnyi kérdés
és téma jelentõs része a közlekedést érintette. Volt, aki a
Nagykörút befejezése kapcsán tudakozódott, melyrõl elhangzott: a folyamat, a MÁV-val együttmûködve, központi
forrásból már zajlik, s több évtizedes adósságot pótolva
várhatóan 2018 õszére befejezõdik. A Kertváros bizonyos
útjait (például: Legyezõ utca) terhelõ kamionforgalom sem
új keletû probléma: ennek megoldásán is dolgoznak, amit
enyhíthet majd a Nyugati elkerülõ szintén folyamatban lévõ
továbbépítése, s most 30 km/h sebességkorlátozó táblák
kihelyezése. A repülõhíd és környéke MÁV terület, de ennek az elhanyagolt résznek a sorsa is rendezõdhet a késõbbiekben. A szintén kertvárosi Pihenõ utca aszfaltozása kapcsán pedig elhangzott: a lakosság együttmûködése is szükséges a szilárd burkolat elkészítéséhez, amit sok helyütt az
utcák pillanatnyi szélessége és a telekhatárok is befolyásol-

szezonban az NB II-ben szerepel, és amennyiben ismét
feljutó helyen végezne, további 50 milliót kapna a várostól. Az önkormányzat abban bízik, az Európa-bajnoksághoz hasonlóan a Szpari mérkõzései is összekovácsolják
majd a szurkolókat, és sokan lesznek kíváncsiak a találkozókra. A baloldali politikusok ehhez annyit fûztek hozzá, a korábbi önkormányzat is támogatta a focit Nyíregyházán és az elvárás most az, hogy a csapat újra elsõ osztályú legyen.
Nagy László, frakcióvezetõ (MSZP-DK-EGYÜTT):
A bajnoki címért, dupla támogatással
– Volt egy NB I-es játékosokkal teletûzdelt csapat,
mellyel nem is lehetett más a cél, mint hogy megnyerje az NB III-at. Én simábbnak is gondoltam ezt a
bajnoki címet. Az, hogy az NB II-ben milyen esélyekkel indul a csapat, még nem tudjuk. Nyilván nem
is lehet más a cél, mint hogy megnyerje a bajnokságot. Hogy ez fog-e sikerülni, azt nem tudjuk, egy biztos, az önkormányzati támogatás a duplájára emelkedett – fogalmazott Nagy László, az MSZP-DKEgyütt frakcióvezetõje.

nak. Voltak, akik még több és felújított járdát, a közterületekre padokat, és zebrákat kértek. Mint elhangzott a válaszokban: ezek tervezése és megvalósítása folyamatos, lakossági igények, jelzések alapján. Eddig is százszámra kerültek új ülõalkalmatosságok a terekre, folytatódik a három
évvel ezelõtt megkezdett nagyobb szabású járdaépítési és
-felújítási program is. A fürdõbelépõk árával kapcsolatban
pedig pont az elmúlt hetekben jelent meg több írás a Naplóban is. Az észrevételek, kérések, javaslatok dicséretet is
tartalmaztak: megújult például a Móricz iskola tornaterme,
s ez sem egyedüli ezen a területen. A közmeghallgatáson a
Quaestor-károsultak is elmondták panaszukat.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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AKTUÁLIS

A VÁROSÉRT DOLGOZNAK: KITÜNTETTÉK A KÖZTISZTVISELÕKET
Köszöntötték a Polgármesteri Hivatal dolgozóit a Köztisztviselõk Napja alkalmából a Váci Mihály Kulturális
Központban. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak,
hiszen Nyíregyházán már hagyomány, hogy minden évben megemlékeznek azokról, akik hivatali kötelességükön túl kiemelkedõ munkájukkal is segítik az önkormányzat mûködését.
Dr. Kovács Ferenc polgármester azt mondta az ünnepségen, a köztisztviselõk munkája nagyon fontos a város
mûködéséhez. Hozzátette, szinte nem tudunk úgy végigmenni egy városrészen sem, hogy ne látnánk munkájuk
eredményét, hiszen a fejlesztések operatív megvalósítása,
elõkészítése a köztisztviselõk munkakörébe tartozik.

FELELÕSSÉGTELJESEN ÉS PONTOSAN
A Köztisztviselõk Napján átadták a „Kiváló Köztisztviselõi Munkáért” „Májerszky Béla-díjat”. Az elismerés annak
adományozható, aki munkáját pontosan, felelõsséggel, megbízhatóan végzi és akinek tevékenységében érzékelhetõ a
közigazgatási tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozására való törekvés. Ebben az évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Váriné Hok Ágnesnek, a
Gazdasági Osztály csoportvezetõjének adományozta az elismerést. A díjazott 1986-tól dolgozik a hivatalban.

A DÍJ MÖGÖTT CSAPATMUNKA REJLIK
Váriné Hok Ágnes, a Gazdasági Osztály csoportvezetõje az ünnepség után azt mondta, a díj mögött több kollégája áll, hiszen feladatát nem egyedül végzi, hanem csapatban dolgoznak. A kitüntetett hozzátette, tevékenységét csak úgy tudja magas színvonalon végezni, hogy mellette és mögötte
áll az egész Polgármesteri Hivatal, és az egész Gazdasági Osztály.
A díj mellett megköszönték azoknak a munkáját is, akik
10, 15, 20, 25 vagy 30 éve dolgoznak folyamatosan a Polgármesteri Hivatalban, vagy annak jogelõdjénél. 22 dolgozó oklevelet és pénzjutalmat vehetett át a város polgármesterétõl és címzetes fõjegyzõjétõl.
10 éves szolgálati hûség elismerésben részesült: dr. Grósz
Péter, dr. Havellant Gabriella, Miskolczy Gabriella.
15 éves szolgálati hûség elismerésben részesült: CzinkeKelemen Beáta, Magyari Balázsné, Szabó Istvánné, Szanyi
Mihály, Vass Bertalan, Váradi Szilvia.

20 éves szolgálati hûség elismerésben részesült: Zöldi
András, Véghné Sinkovicz Ágnes, Váradi Attila.
25 éves szolgálati hûség elismerésben részesült: Fekete Brigitta, Legeza Zoltán, Somogyi Ferenc.
30 éves szolgálati hûség elismerésben részesült: Juscsák
András, Kovács Angéla, Tóth Marianna Judit, Tóthné Terebesi
Katalin, Váriné Hok Ágnes, Veres Ágnes, Veres Ildikó.

KIVÁLÓ SZAKSZERVEZETI TAGOK
Ezen a napon ismerték el azt a 10 szakszervezeti dolgozót is, akik tagságukkal, hûségükkel és bizalmukkal
mozdították elõre a szervezetet.
A Kiváló Szakszervezeti Tag kitüntetést 2016-ban Rácz
Norbert Ferenc kapta meg, mellette File János Mihály,
Garai Gyõzõné, Magyari Balázsné, Majláth Nándorné,
Szabó Istvánné, Vass Bertalan, Véghné Sinkovics Ágnes,
Zöldi András és Váriné Hok Ágnes vehetett át elismerést.
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az elismerésen és
a jutalmakon kívül a Móricz Zsigmond Színház mûvészei
is kedveskedtek elõadásukkal.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

497 DIPLOMÁS A NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN
Közel 500 hallgató vette át felsõfokú tanulmányait igazoló oklevelét a Nyíregyházi Egyetemen.
A diplomaosztó ünnepséggel lezárult a 2015/16-os tanév a Nyíregyházi Egyetemen. A tavaszi-nyári vizsgaidõszakban 744 hallgató tett sikeres záróvizsgát, diplomát
azonban 497-en kaptak, hiszen az oklevél átadásának
egyik feltétele a sikeres nyelvvizsga-bizonyítvány. Ennek
ellenére még így is a szombati ünnepségen többen foghattak kezet az intézmény rektorával, mint az elõzõ tanévekben, ahol a záróvizsgát tett hallgatóknak csupán fele
kapott diplomát.

ELENGEDHETETLEN A NYELVVIZSGA
Dr. habil Onder Csaba, a Nyíregyházi Egyetem rektora
azt mondta, a számok azt mutatják, hogy javulnak e tekintetben is a statisztikáik. A rektor hozzátette, reméli, hogy
ez a jövõben így marad, hiszen szeretnének minõségi okta-

tást nyújtani. Ennek érdekében felzárkóztató nyelvi kurzusokat szerveznek az intézményben a hallgatóknak. A
Diplomamentõ Programot nagyon sokan vették igénybe,
így õk akár tanév közben is bemutathatták nyelvvizsgájukat és megkapták oklevelüket.

KITÜNTETÉSEKET IS ADOMÁNYOZTAK
A diplomaosztó ünnepségen a Hallgatói Önkormányzati Testület Szvák Enikõ történelem szakos hallgató-
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nak adományozott kitüntetést, aki kiemelkedõ munkát
végzett a tudományos kutatások területén.
A hallgató õsztõl Szegeden, doktori iskolában kamatoztatja a Nyíregyházi Egyetemen megszerzett tudását.
A tanévnek vége van, tennivaló azonban nyáron is lesz
az intézményben. A július végi ponthatárhúzást követõen
az új tanév szeptember elején kezdõdik.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
2016. JÚLIUS 8.

OLVASÓI LEVÉL

MÁV-ALULJÁRÓ: SZÉP, DE NEM PRAKTIKUS?
Nemrégiben hírt adtunk arról, hogy mûvészeti szakközépiskolások közremûködésével szépült meg a nyíregyházi vasútállomás aluljárója (lásd képünkön). A szépség
mellett azonban az esélyegyenlõség hiányára hívta fel a
figyelmet egy kedves olvasónk. Levelét, és a MÁV Zrt.
Kommunikációs Igazgatóságának válaszát az alábbiakban
közöljük.
„ Tisztelt (és általam igen kedvelt) Napló!
A június 24-ei számban olvasom, hogy szépül az aluljáró. Az aluljáró, amelyet maholnap – elhagyván a 80-at
– nem fogok tudni használni, mert nem tudok majd csomagostól a lépcsõkön le s föl közlekedni. Fájó szívvel látom, hogy az állomás felsõ szintje kihasználatlan, az irreálisan grandiózus bejárat szinte felesleges – és nincs egy
mozgólépcsõ vagy egy lift az idõsek és a fizikailag korlátozottak számára. Egy idõben, rendszeresen kikísérve hozzátartozómat a 8. vágányhoz, ugyanannál a vonatnál búcsúzott hozzátartozójától egy fiatal leány, akinek olyan

járási problémája volt, hogy még ma sem értem, mint orvos sem, hogyan volt képes fel és le közlekedni. Minden

VÁLASZ A VASÚTTÓL: SEGÍTENEK A MEGOLDÁSBAN
„Köszönjük a megkeresését, amelyre a következõ
információkkal szolgálunk:
A mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedését az állomáson emelõ segíti. Az épületben vezetõsávot építettek a padlózatba, és a mosdó is akadálymentesített. Egy-két héten belül újrafestjük a peronokon az
elsodrási határjelzést és a lépcsõk éleire felfestett sárga jelzést is, ami a gyengénlátók számára fontos.
Amennyiben mozgáskorlátozott utazik, és ezt elõzetesen (legalább 48 órával korábban) jelzi, akkor az érintett vonatot az elsõ vágányról indítjuk vagy oda érkezik, így elkerülhetõ az aluljáró használata. A mozgáskorlátozottak utazásával kapcsolatos szolgáltatásokról itt
található részletes tájékoztatás: https://mavcsoport.hu/

mav-start/belfoldi-utazas/mozgaskorlatozottak-utazasa. Ha
nem érkezik elõzetes bejelentés, akkor az állomási személyzet segít a lépcsõknél. Az állomási és vonatkísérõ személyzet köteles be- és kiszállásnál, valamint az utazás során kiemelt figyelmet fordítani és minden szükséges segítséget megadni a fogyatékossággal élõ utasoknak az utazás
zavartalan lebonyolítása érdekében. Az aluljáró és a lépcsõk a hatályos szabványnak és mûszaki elõírásoknak megfelelnek, utólagos akadálymentesítésük sajnos aránytalan
költségekkel járna. A tervezett intermodális csomópont
megépítése azonban erre is megoldást jelenthet.
Üdvözlettel:
MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság”

alkalommal végignéztem az erõlködését és tiszteltem õt a
nagy akaratáért. Bizonyára egy nagyon szeretett személyt
kísért ki és az érzelmek megadták azt a pluszt, aminek a
segítségével legyõzte a nehézségeket. De muszáj ennek
így lennie?
Mi, idõsek, lassan ki vagyunk zárva a közlekedésbõl,
nem tudjuk majd meglátogatni nagyon elfoglalt szeretteinket, segíteni nekik egy kicsit a zsúfolt mindennapjaikban, az unokák gondozásában õket kicsit felmenteni, amit
még vidáman megtehetnénk.
Tudom, hogy most nem indul meg lázas ütemben a
nyíregyházi (no és a debreceni?) MÁV állomás átépítése
levelem nyomában. De ne tessék rossz néven venni, egyáltalán nem lelkesít, hogy a MÁV pályázatot írt ki az aluljáró dekorációs festésére. Kérem, tiszteljenek meg válasszal.
Üdvözlettel: Dr. Makláry Elekné, Nyíregyháza város
posztumusz díszpolgárának özvegye”

„K&H NYÍREGYHÁZÁN”
A K&H Bank, mint az egyik legnagyobb
hazai pénzintézet, fontos szerepet játszik
Nyíregyháza és vonzáskörzetének életében.
Stratégiájuk egyik kiemelt eleme, hogy közel legyenek az ügyfelekhez, akik bármikor bizalommal fordulhatnak hozzájuk.
Batáné Markovics Ildikóval és Szkita Attilával, a K&H Bank nyíregyházi prémium befektetési tanácsadóival beszélgettünk ügyfelekrõl, szolgáltatásnyújtásról, elismerésekrõl.
– Magyarország egyik vezetõ bankjaként, belátható, hogy elég széles szolgáltatáspalettával dolgoznak. Mégis mi az,
amivel az érdeklõdõ ügyfelek rendelkezésére állnak?
– Valóban, ez így van. Bankunk célja,
hogy akár lakossági, akár vállalkozói pénzügyekkel kapcsolatban bármilyen gondolat felmerül, hozzánk forduljon személyesen, telefonon, e-mailen. A hitelek mellett
jelentõs megtakarítási állománnyal is rendelkezünk, melyek biztonságát természetesen az OBA, illetve a BEVA is garantálja.
A lakossági oldalról egyébként felnõtteknek, fiataloknak egyaránt kínálunk pénzügyi szolgáltatásokat.
– Mi a helyzet a vállalkozásokkal?
– A K&H a vállalkozások megbízható partnereként folyamatosan fejleszti szolgáltatásait
és termékeit. Azt látjuk, hogy a vállalkozások
egyre tudatosabban választanak számlavezetési szolgáltatásokat, mi segítünk partnereiknek a választható kínálatból a legoptimálisabb
számlacsomagot kiválasztani. Igényeik alapján egyértelmûen látjuk, hogy a vállalkozások alapvetõ elvárása a banki költségeik
alacsony szinten tartása és tervezhetõsége.
2016. JÚLIUS 8.

Batáné Markovics Ildikó és Szkita Attila
– Milyen visszajelzéseket kapnak az ügyfelektõl? Gondolom, ha valakinek van véleménye, arról Önök az elsõk között értesülnek.
– Ez valóban így van. A hitelügyintézésünk gyorsaságáról és korrektségérõl, de különösen a befektetések és megtakarítások kezelésének magas szakmai színvonaláról nap
mint nap kapunk visszajelzéseket. Betétkampányunkra, kiemelkedõ hozamot eredményezõ befektetési alapjainkra büszkék vagyunk, és mindezeket akár vegyítve is kínáljuk a magasabb elérhetõ hozam és a legoptimálisabb befektetési igény kielégítése
érdekében. Ügyfeleink bizalma ugyanakkor
elnyert díjainkban is visszatükrözõdik. Az
Év Legdinamikusabban Növekvõ Alapkezelõje elismerést kapta a K&H Alapkezelõ
a Privátbankár.hu Klasszis 2016 díjátadóján. Ha bankváltáson gondolkodik tehát
valaki, Bankunk jó választás, hisz velünk egy
olyan partner mellett döntenek, aki a magyar pénzügyi piac kiemelkedõen stabil szereplõje, melynek tõkeereje rendkívül erõs,
és a vezetõ magyar bankok között a legjobb
likviditással rendelkezik. Bankunk célja,
hogy a hozzánk bizalommal fordulók elvárásainak maximálisan megfeleljünk. (x)
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FIATALOK

TARTALMAS VAKÁCIÓ NYÍREGYHÁZÁN
Ebben az évben is táborok tucatjai várják a nyíregyházi fiatalokat. Az önkormányzat is kiveszi a részét ebbõl,
hiszen több mint 1600 gyermek napközis, szabadidõs elfoglaltságáról gondoskodik a vakáció alatt.
A Kis Vakond Tanodában ezen a héten több mint 80
általános iskolás tölti vakációjának egy részét. Idén 8 turnusra jelentkezhettek a gyerekek, akik napközis tábori
rendszerben vehetnek részt a foglalkozásokon. Sziky
Károlyné programkoordinátor azt mondta, hosszú múltra
tekint vissza a Kis Vakond Tanodába szervezett tábor. A
nevelõk magas szakmai színvonalon végzik a munkájukat, a gyerekeknek pedig gazdag, sokrétû programot biztosítanak. Vasváry Zoltán táborvezetõ kifejtette, itt elsõsorban a mozgásos játékokra építenek, a sor- és váltóversenyekre, kidobós játékokra, de mellette csocsóznak és
énekelnek is a táborozók.

1 MILLIÓVAL TÖBB JUT IDÉN
A TÁBOROKRA

MINDEN GYEREK KAPOTT ESÉLYT!
Fogyatékkal élõ és ép gyerekek táboroztak a héten a
múzeumfaluban az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány szer-

Nyíregyháza önkormányzata ebben az évben 20,4
millió forinttal támogatja a táborokat, ez 1 millióval
több mint tavaly. 8 héten keresztül reggel 8-tól délután 4-ig biztosítanak hét helyszínen szabadidõs elfoglaltságot 1600 gyermeknek és 277 fõnek, akik önköltséges formában, 15 ezer forint térítési díj mellett
táboroznak. Programok várják a gyerekeket a múzeumfaluban, az Arany János iskola Úszótáborában, a
Szõlõskerti Angol Nyelvi Táborban, a Sóstóhegyi Angol-Német Nyelvi táborban, a Göllesz táborban, a Kis
Vakond Táborban és Nyírszõlõsön a Focitáborban.

vezésének köszönhetõen. A résztvevõk megtanultak varázsolni, énekeltek, a tûzoltók pedig rögtönzött habpartival lepték meg õket. Az egyhetes tábor során nemcsak a
skanzent ismerhették meg a gyerekek, számos más, izgalmas helyre is elvitték õket. Voltak az állatparkban, és egy
lovastanyán is látogatást tettek.

FÓKUSZBAN AZ ÉRTÉKEK
– Azt szeretnénk megmutatni, hogy mindenki úgy értékes és úgy különleges, ahogy van. Éppen ezért van egy nap,
amikor értelmi sérült gyerekekkel vannak együtt az ép gyerekek. Fontos, hogy ebbõl is láthassák azt, mindenki a maga
valóságában hasznos és értékes – mondta el dr. Jakab-Szászi
Andrea, az Adj Esélyt az Ifjúságnak! Napközis Tábor vezetõje.
(Szerzõk: Mikita Eszter, Z. Pintye Zsolt)

THAIFÖLDIKÉNT, MAGYARUL

Véget ért az idei tanév, beköszöntött a
nyári szünet, ezzel együtt pedig az a 9 külföldi cserediák is búcsút int iskolájának és
Nyíregyházának, akik tavaly augusztusban
érkeztek hozzánk és 9 hónapot töltöttek
nálunk az AFS Magyarország Nemzetközi
Csereprogram Alapítványnak köszönhetõen.
Az AFS diákcserékkel foglalkozik, Magyarországról 40 országba utazhatnak a
középiskolás diákok, akik fogadócsaládoknál laknak, és ugyanúgy középiskolába járnak, mint itthon. A szervezet arra is lehetõséget biztosít, hogy külföldrõl érkezzenek diákok Magyarországra. Tavaly augusztusban 9, thai, olasz, belga és indonéz nemzetiségû fiatal érkezett a szabolcsi megyeszékhelyre, az idei tanév azonban számukra is véget ért és július 9-én már repülnek
is haza. Toldi Zsuzsanna, az AFS Magyar-
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ország Nemzetközi Csereprogram megyei
körzetelnöke arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy köztük többen kitûnõvel
zárták az évet és igazi nagy dicsõség, hogy
mindannyian középfokú nyelvvizsgát tettek magyar nyelvbõl.

MÉG LEHET JELENTKEZNI
Idén augusztusban újabb külföldi diákok
érkeznek Magyarországra. 9 fiatalnak már
van a megyében fogadócsaládja, de még
érkezhetnek ide török, hongkongi, thai, venezuelai cserediákok, amennyiben jelentkeznek a program iránt érdeklõdõ fogadócsaládok. Bõvebb információ: Toldi Zsuzsanna, zsuzsanna.toldi@afs.org vagy
www.afs.hu, 20/337-2992, Facebookon:
AFS Magyarország Nyíregyháza.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2016. JÚLIUS 8.

HIRDETÉS

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

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

Közhasznúsági melléklet 2015.
1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A szervezet tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységei az
egészségmegôrzés, betegségmegelôzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás, ezen tevékenységekhez szükséges eszközök, mûszerek beszerzése, koraszülöttek
mentése, szállítása. Az alapítvány támogatja a gyermekgyógyászat
kereteibe tartozó tudományos üléseket, rendezvényeket.
2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Koraszülöttmentés
Közhasznú tevékenység megnevezése: Koraszülöttmentés
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:
1997. évi CLVI.Tv.26oc/I
pontja szerinti egészségmegôrzés, betegségmegelôzés
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
újszülött gyerekek
Közhasznú tevékenységbôl részesülôk
létszáma:
480

Közhasznú tevékenység fôbb eredményei
Alapítványunk 2015. évben a megyében született súlyos állapotú koraszülöttek-újszülöttek mentését végzi. Ezen tevékenységhez fogyóeszközöket vásárolt, valamint fedezte a mentéshez használt gépkocsik üzemeltetési költségeit, valamint a feladat ellátásában résztvevô mentôgépkocsi-vezetô, szakdolgozók és orvosok bérét. Nagy értékû (10 M Ft) ultrahangos keringésdinamikai vizsgáló eszközt vásárolt, súlyos állapotban lévô gyermekek keringésének, szívteljesítményének meghatározására. Ezen készüléket üzemeltetésre átadta a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Gyermekosztályának.
3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000 HUF)
Gödény Károly genetikai vizsgálata
Összesen:

Elôzô idôszak
0
0

Tárgyidôszak
0
0

4. Vezetô tisztségviselôknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000 HUF)
Vezetô tisztségviselôk juttatása
Összesen:

Elôzô idôszak
0
0

Tárgyidôszak
0
0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000 HUF)
Elôzô idôszak
Tárgyidôszak
B. Éves összes bevétel
45 972
45 000
ebbôl:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt
összeg
4 179
4 484
D. Közszolgáltatási bevétel
0
2 973
E. Normatív támogatás
0
37 276
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás
0
0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
41 793
267
H. Összes ráfordítás (kiadás)
42 503
40 810
ebbôl:
I. Személyi jellegû kiadás
70
13
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
42 503
40 810
K. Adózott eredmény
3 469
4 190
L. A szervezet munkájában közremûködô közérdekû önkéntes tevékenységet végzô személyek száma (a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló
2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelôen) (fô)
0
0
6. Erôforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése

Igen

Nem

Erôforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft]
X
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
X
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fô]

X
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MANDALA NYÁR

A BODROGI-VOITH PÁROS JÁTSZIK A MANDALA NYÁRON
Kicsit szomorkás a hangulatom, A Villa Negra nem apácazárda, a Jamaicai trombitás, Te az enyém, én a tied és
sorolhatnánk még azokat az örökzöld melódiákat, amelyeket Bodrogi Gyulával és Voith Ágival együtt énekelhet
a közönség jövõ szombaton 21 órától a múzeumfaluban
a Mandala Dalszínház szervezésében.
Az interjúra készülve, meglepõdve olvastam, hogy 82
éves elmúlt Bodrogi Gyula, A Nemzet Színésze. Amikor
ezt elmondtam neki, a rá jellemzõ huncutsággal reagált:
„Nem látszik rajtam a kor, csak a kór.” Az élete sok vonatkozásban példaértékû lehet valamennyiünk számára.
Végigolvasni sem könnyû azon alkotások listáját, amelyekben Kossuth-díjas mûvészünk részt vett 1957-tõl indult pályája során, legyen az színdarab, film, szinkron avagy rendezés, s a felkérésekbõl ma sincs hiány. Szinte minden
hazánkban létezõ színészi díjat megkapott, beleértve a
VIDOR Fesztivál Életmû-díját. Ráadásul máig tartó, kölcsönös megbecsülésen alapuló jó kapcsolat fûzi „egykori” feleségeihez: Törõcsik Marihoz és Voith Ágihoz. Utóbbitól nem vált el ugyan, de köztudottan évtizedek óta külön élnek. Hogy kölcsönösen tisztelik egymás tehetségét,
mi sem bizonyítja jobban, mint kétszemélyes show-mûsoruk, amivel nemegyszer „tájolnak” is. Hogyan jött létre
ez a produkció? – errõl kérdeztem elõször.
– A pályánk során gyakran játszottunk együtt Voith Ágival. Arra gondoltunk, jó lenne összefoglalni, miket csináltunk az elmúlt évtizedekben, beszélni a színházi helyzetekrõl, az életrõl, és azokról a darabokról, amikben szerepeltünk. Sok olyan dalt énekeltünk, amiket ismernek és szeretnek az emberek; el kellene mondani, hogyan születtek ezek...
Elõször a József Attila Színházban mutattuk be az összeállításunkat, majd a Belvárosi Színházban játszottuk, másfél éve
pedig átvette a Nemzeti Színház, s a Bajor Gizi Szalonban
adjuk elõ. A mûsor alcímében szerepel, hogy Bodrogi – Voith,
Voith – Bodrogi. Ez arra utal, hogy egyikünk sem fõszereplõ;
egyformán veszünk részt a mûsorban.

MÁR REGGELTÕL SZERETI AZ ESTIT
Kossuth-díjas mûvészünk maga is igen elcsodálkozott,
amikor felhívtam a figyelmét arra, hogy 50 éve ismerte meg

Bodrogi Gyula és Voith Ági
az akkor 22 éves Voith Ágit. Mint elmondta, A kaktusz virága címû zenés vígjátékban játszottak együtt a József Attila
Színházban. A mûvésznõ akkor szerzõdött oda a fõiskola
után. Bodrogi Gyula 2003 óta a Nemzeti Színház társulatának tagja. Amikor valamelyik figurát játssza este, azt õ, mint
mondta, már reggeltõl kezdve szereti. A VIDOR Fesztivál
alatt játszott már városunkban például a Bérgyilkos a barátomban, a Legyen a feleségemben Esztergályos Cecíliával,
de fellépett például Sóstón a Minket nem lehet elfelejteni
címû zenés show-ban is.
– Nagyon szerettem táncolni, de most már meggondolom – válaszolta kérdésemre öniróniával. – Néptáncosnak indultam hajdan a SZOT Táncegyüttesben. Színészként aztán ennek nagyon nagy hasznát vettem. Már-már
kötelezõvé tenném a fiatalok számára az ilyen kurzuso-

kat. Ha jól táncol valaki, akkor könnyebben bánik a testével, a mozdulataival, egyszerûbben fejezi ki magát, s ezt
a közönség nagyon szereti.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

JÚLIUSI ELÕADÁSOK:
Július 8., péntek 21.00 A kellékes. Fõszerepben: Kern
András.
Július 16., szombat 21.00 „Zenés találkozások”. Fõszerepben: Voith Ági és Bodrogi Gyula.
Július 23., szombat 21.00 Marica grófnõ (operett). Fõszerepben: Bozsó József, Teremi Trixi, Benkóczy Zoltán.
Július 28., 29., csütörtök, péntek 21.00 Hello, Dolly!
(musical). Rendezte: Verebes István. Fõszerepben: Détár
Enikõ.

MARLENE DIETRICH IS DIVATOT TEREMTETT
„A szépség és a reklám – avagy a nõi ideál alakulása a
20. század elsõ felében” – ez a címe a Jósa András Múzeum új idõszaki kiállításának.
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
vendégkiállítása reklámhordozókat, plakátokat, csomagolóanyagokat, viseleteket, és egyéb látványos dokumentumokat tár a látogatók elé az 1900-as, a 10-20-30-40-es
évekbõl. A hazai, sõt európai polgári divat és életvitel nemcsak tárgyakban jelenik meg a kiállításban, hiszen korabeli divatbemutatók, filmhíradók részletei is forognak a
kiállítóteremben. A tárlat kurátora, Kulich Julianna rendezés közben hívta fel a figyelmet arra, hogy nemcsak a divat, hanem az emancipációs folyamat nyomán a nõideál
változása is nyomon követhetõ a gyûjteményben, mely
Kelet-Magyarországon elsõ ízben kerül a nyilvánosság elé.
A kiállítást megnyitó levéltár igazgatója, Kujbusné dr.

Pillanatkép a kiállításról
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Mecsei Éva szerint a látvány és a történelem hagyományostól eltérõ megközelítése teszi izgalmassá az anyagot.
Nem eseményekrõl, évszámokról és szereplõkrõl szól,
hanem a mindennapok tükre ez a bemutató arról, hogyan
élnek, mit csinálnak, mit viselnek az emberek, és mire
használják a divatot.

KÖVETENDÕ PÉLDA LEHET
– Például hódítani tudnak a nõk egy szép kalapban?
– Igen, és el tudnak adni vele bármit. Egy szép nõvel
roncsautót és motorolajat is árulhatnak.
– Milyen korban születhetett a divat, mikortól él a szépségipar?
– Nem vagyok az ókor kutatója, de nyilván mikor ruhát
vett magára a nõ, akkor már divatot teremtett azzal, ahogyan összefogta, amivel kiegészítette az anyagot. Az már
követendõ példa volt. És a hajfonatkorongot sem egy mosolyért adták, hanem cserébe valamiért, tehát megindult
a kereskedelem, ami ipart teremtett – akár a szépségipar
termékeivel. Ideálok pedig mindig voltak. Mondjuk
Marlene Dietrich divatot teremtett a szõkeségével... de a
cseléd is bement a moziba, és Karády Katalin akart lenni!
– Milyen múltra tekint vissza a divatbemutató intézménye?
– A századelõs híradókban – itt, a múzeumban is – láthatunk már modellekkel, szervezett programokat. De divatbemutatónak tekinthetjük a reformkori bálokat is. Az
elsõ bálozó kisasszonyok apukája akár féléves jövedelmét is elkölthette olyan ruhára, melyen megakadt a jó parti
szeme. Nemcsak szimbóluma a jólétnek egy-egy drága
toalett, de befektetés is volt a jövõbe. A lányok divatma-

gazinokat rendeltek, és naplókban, levelezésekben olvashatjuk, mennyire fontos volt számukra a megjelenés. Utalhatok például Szendrey Júlia és Térey Mari levelezésére.
– A nadrágviselésen túl mit hozott a divatba az emancipáció?
– Az emancipációt is sokféleképpen lehet értelmezni. Amikor egy nõ rendelkezik önmaga fölött, eldönti, hogy mit visel
és hogyan viselkedik, az már a folyamat része. A nadrág az
egy formális megjelenés. És itt jön a történelem. A 20. század elsõ felében nyomon követhetõ, amikor a férfiak elmentek háborúzni, a nõk végezték a férfimunkát is. Praktikus divat lett a férfias viselet katonás szabásmintával, sok zsebbel.
Amikor Trianon sokkot keltett a magyarokban, elõtérbe kerültek a magyaros motívumok a ruhákon. A régi filmhíradókban is látni lehet, hogy fantasztikus kreációkban használják
az elemeket.
Az újságokkal aztán megszülettek a reklámok, a hirdetõoszlopok. Megmutatták, hogyan kerül a nõ harmóniába. A ruha a cipõvel, a kalappal és a rafinált kiegészítõkkel. Példa lehet a mai divattervezõk számára, és különösen azoknak, akik a tömeggyártásnak dolgoznak!
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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DOBOGÓS LETT A SZÜLÕKÖSZÖNTÕ CSOKOR
Korábban is találkozhattak a kedves olvasók a Napló
hasábjain azzal a nyíregyházi virágkötõ, enteriõrtervezõvel, aki férfiként csokrok százait készítette már el. Legyen szó fréziáról, rózsáról, vagy éppen hortenziáról,
Gerliczki Zoltán megköti, méghozzá nem is akármilyen
módon. Tehetségét díjazták a közelmúltban Tatán megrendezett Magyar Virágkötészeti Bajnokságon is, ahol a
szülõköszöntõ csokra harmadik helyezést ért el és az
összesített kategóriában is – a szakmai zsûri pontjai alapján – felállhatott a képzeletbeli dobogóra.
A feladatok között szerepelt egy térdísz, egy leomló
menyasszonyi csokor és egy szülõköszöntõ csokor elkészítése. Zoltántól megtudtuk, a térdísz 70 százalékának
növényanyagát kerti vagy vadrózsának kellett képeznie,
magassága pedig 2 méter volt. A leomló menyasszonyi
csokorban a lila szín árnyalatai domináltak, és elõírás volt,
hogy szerepeljen benne virágzó clematis is, a szülõköszöntõ csokorban pedig hortenzia.
– A térinstallációhoz egy meglévõ boldogságkaput – amit
egy korábbi esküvõre terveztem – alakítottam és terveztem
át egy új formába, a szülõköszöntõ csokor alapját képezõ
faágakat pedig éjszakába menõen ragasztgattam. A legnehezebb a növényanyag kiválasztása volt, mert a vadrózsa
és jó néhány kerti növény, amit szerettem volna, sajnos elvirágzott a melegnek köszönhetõen, így a végsõ finisben
rögtönöznöm is kellett. Bejártam a helyi kertészeti árudákat, és nyitott szemmel jártam, így például Napkorról egy
elõkertbõl díszpipacsok termését szereztem be, amit aztán
felhasználtam. A menyasszonyi csokrot sajnos nem volt
idõm lepróbálni, de a szülõköszöntõ csokromat elkezdtem
megkötni a verseny elõtti napon. A feladatokat külön-külön és összesítettben is értékelték, a szülõköszöntõ csok-

SÓSTÓI ZENÉS EST
Fúvósok és mazsorettek közös produkciója teremtett
különleges hangulatot pénteken este Sóstón, Nyíregyházi Nyárest címmel. A Krúdy Vigadó elõtti téren nagyszámú közönség elõtt játszott a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport.
– Nyáron az együttes két turnéra is fog indulni, egy olaszországira és egy bulgáriaira, és nem szerettük volna megfosztani a nyíregyházi közönséget azoktól a produkcióktól, amiket majd ezeken a turnékon bemutatunk, ezért döntöttünk a sóstói elõadás mellett – mondta Bakó Levente, a
Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport
mûvészeti vezetõje.

rom 3. helyezést ért el és az összesített kategóriában is 3.
helyezést értem el a szakmai zsûri pontjai alapján.
Zoltán azt mondja, a jövõben szeretne részt venni további nemzetközi workshopokon, hiszen célja, hogy népszerûsítse a virágkötészetet mint mûvészetet, de vannak
tervei az advent kiállításra, és további hazai versenyekre is.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Az est folyamán a fúvósok népszerû klasszikusokat játszottak, musicalekbõl például a Jézus Krisztus szupersztár csendült fel, de sokan a Macskák dallamait is felismerték. Az eseményen felléptek az együttes háromgenerációs mazsorettjei: a Tûzmadarak, a Kék delfinek és a
Csillagok is, akik látványos táncukkal szintén nem okoztak csalódást.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
július 22. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban 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 – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.
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SPORT

SZPARI: PÉNZ MÁR VAN, A KERET MÉG ALAKUL
Az anyagi feltételek miatt már nem aggódik, azonban
szeretné, ha az NB II-es játékoskeret már véglegessé válna – ezt nyilatkozta szerkesztõségünknek Mátyus János.
A Nyíregyháza Spartacus vezetõedzõje azt mondta, bár
hétvégén már egy nemzetközi felkészülési tornán vesznek részt, most az a legfontosabb, hogy július végére álljon össze a nyerõ csapat.
Kemény edzéseket vezet ezekben a napokban Mátyus
János. A Szpari vezetõedzõje egyrészt egy nemzetközi
tornára készül a játékosokkal, másrészt már csak néhány
hét maradt az NB II-es szezon rajtjáig (július végéig), a
keret azonban még nem végleges.

FELKÉSZÜLÉSI FESZÜLTSÉG
A mester azt mondja, nyugodtabb lenne, ha már minden pozícióra a megfelelõ játékos állna rendelkezésére,
de bízik a tulajdonos és szakmai stáb alapos munkájában.
– Kezdek „feszült” lenni, de – komolyra fordítva a szót –
maximálisan bízom a fõnökeimben, s tudom, hogy Révész Bálint és Brekk János mindent megtesz annak érdekében, hogy minél korábban összeálljon jó erõkbõl a végleges keret. Persze az lenne a legjobb, hogy ha jövõ hétfõn, az abaújszántói táborunkra teljes csapattal tudnánk
utazni – nyilatkozta a tréner.

BIZTOS HÁTTÉR, VÁROSI TÁMOGATÁSSAL
Mátyus hozzáfûzte, nagyon örült annak, hogy múlt csütörtökön Nyíregyháza város képviselõ-testülete megszavazta a csapat NB II-es szponzori támogatását. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat éves szinten 65 millió forinttal járul hozzá a Nyíregyháza Spartacus költségvetéséhez.
Ha pedig sikerül az NB I-be feljutni, további 50 millió
forint jár a klubnak – a tulajdonosok jelentõs anyagi hozzájárulása mellett.

ELSÕ OSZTÁLYÚ MOTIVÁCIÓ
A vezetõedzõ szerint ez azt jelenti, hogy a város fontosnak tartja a helyi focit és saját forrásaiból is motiválja a
csapatot annak érdekében, hogy egy év múlva ismét az
NB I-be kerüljön. Ennek azonban az a záloga, hogy kiváló kvalitású focistákkal kezdje az NB II-t a csapat. Nagy
reményt fûznek a nyíregyházi Rudolf Gergelyhez, aki korábban a DVSC mellett Olaszországban és Görögországban is bizonyította már a tehetségét.
– Az NB II-t nem lesz olyan könnyû megnyerni, mint a
harmadosztályt. Nehéz meccsek lesznek, több olyan gárda van, amely szeretne felkerülni. Bízok a csapatban, az
edzõi stábban, hogy majd olyan játékosokat hoznak, akik
segítséget és erõsítést jelentenek számunkra – fogalmazott a korábbi válogatott labdarúgó.

NB I-ES VÉDÕT ÉS KAPUST IS IGAZOLTAK
Rudolf Gergely mellett mindenben megállapodott
a Nyíregyháza Spartacus Máté Péterrel, így a belsõ
védõ a következõ szezonban már a Szpari játékosa
lesz. A 195 cm magas labdarúgó Debrecenbõl érkezik, ahol 139 mérkõzést játszott. Szerepelt Diósgyõrben és az angol élvonalbeli Reading FC-ben is, 165
alkalommal lépett pályára az NB I-ben. A DVSC-vel
öt bajnokságot, öt Magyar Kupát és négy Szuperkupát nyert, és szerepelt a Bajnokok Ligájában és az
Európa-ligában is. A kapus Hermány Bence pedig a
Ferencvárosból került a Vasasba, ahol védett is tavaly
az elsõ osztályban. Mostantól õ is a Szpari keretét
erõsíti.

SPORTPROGRAM
Július 9., szombat 18.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Balmazújváros felkészülési labdarúgó-mérkõzés
Július 14–17. Strandfoci Fesztivál a
FATUM PROPERTY Kupáért

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Július 10., vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus–Balmazújváros felkészülési labdarúgó-mérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ITT JÁRT A JUNIOR VÁLOGATOTT

Múlt héten hétfõtõl péntekig a
Continental Aréna volt a fõhadiszállása az U18-as leány röplabda-válogatottnak. A jövõ reménységei itt edzõtáboroztak Horváth András vezetõedzõ és Kõnig Gábor másodedzõ irányításával.
A felkészülést a szlovák–magyar rendezésû Európa-bajnokságra Tatán már
megkezdték, majd városunkban, Nyíregyházán folytatták. Jelenleg 18 fõs ke-
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rettel dolgoznak a szakemberek, de az
augusztus 27-én kezdõdõ EB-ig ezt folyamatosan szûkítik.
Az EB két helyszínen zajlik majd,
Gyõrben és Nyitrán. A magyarok az olaszokkal, oroszokkal és fehéroroszokkal
kerültek egy csoportba (még két csapat
kiléte kérdéses). A kemény munka mellett természetesen jutott idõ egy kis kikapcsolódásra is, így voltak már városnézésen is a lányok, és kilátogattak a
Nyíregyházi Állatparkba is.

BULIMECCSEK ÉS BAJNOKSÁG
Múlt héten négy napra alkalmi röplabdapályává változott Nyíregyháza belvárosa, hiszen 2012-tõl a Kossuth téren rendezik meg a Hübner Strandröplabda Versenyt.
A közel 200 köbméter homokból épített
pályán bárki kipróbálhatta a sportágat.
A nyitómeccset a névadó szponzor csapata játszotta Nyíregyháza önkormányzatával, döntetlen lett az eredmény. Csütörtökön gálamérkõzéseket rendeztek a nyíregyházi intézmények, cégek számára, ahol
a rendõrség együttese gyõzött. Pénteken
este pedig az amatõr versenyek után a város sportcsapatai léptek pályára.
Különlegesség, hogy több profi röplabdás is tagja volt egy-egy csapatnak, így a
válogatott Szakmáry Gréta, Sitku Tamara,
Andrejkovics Alexandra és Erdõs Zsófia is
pályára lépett. Szakmáry Gréta örülhetett
is, hiszen csapatával, a Hammer Time
együttesével megnyerték az amatõr bajnokságot. Vasárnap a nyíregyházi cégek csaptak össze, ahol a fináléba a házigazda Hübner
és a címvédõ Michelin gárdája jutott. Nagy
csatában az utóbbi gyõzött.
Az Országos Strandröplabda Bajnokság
második fordulóját is Nyíregyházán tartották,
ezért a vasárnapi finálé helyszíne is a Kos-

suth tér volt. Ebben a nõknél nyíregyházi siker született, hiszen Szombathelyi Szandra
Molcsányi Ritával párban megnyerte a tornát, míg a férfiaknál a Kaszap–Nacsa duó
végzett az élen.

A VÁROSÉ MARAD A PÁLYA
Mivel a névadó cég, a Hübner és
Nyíregyháza között nagyon jó a kapcsolat, ezért a mostani strandröplabdapályát
is felajánlották a városnak. A megyeszékhelyen rövidesen döntenek arról,
hol állítják fel, ahol egész évben használhatják majd a sportbarátok.
2016. JÚLIUS 8.

PROGRAMOK

PROGRAMOK
FESTMÉNYEK, TÛZZOMÁNCOK. Július 8-án 18.30-tól
kettõs tárlatmegnyitó várja az érdeklõdõket a Bencs Villában. Türk Marianna (Nyíregyháza) festményei és Tasnádi
Éva (Debrecen) tûzzománc alkotásai 8.00 és 17.00 óra
között tekinthetõek meg július folyamán. 8-án 19.00 órától pedig az Operett Miskolcz elõadását láthatják népszerû operett- és musicalslágerekbõl.

IGRICE NAP
A 10. Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Napra várják az érdeklõdõket július 16-án 9.15-tõl, a sóstóhegyi iskola
udvarán. Programok: gyermekmûsor, tánccsoport,
agárbemutató és mûnyulas agárfuttatás, fõzõverseny,
nóta, íjászat és dobókereszt használata, operettõl a
musicalig zenés mûsor, gyermekfoglalkoztató programok, popslágerek, filmzenék, klasszikusok gitáron,
hastánccsoport, Full Rock Band együttes élõ koncertje, meglepetés sztárvendég, tombolasorsolás, egészségsátor. A részvétel ingyenes. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
SURRANÓ ÉS BREKKENÕ. A Burattinó Bábszínház elõadásai: július 9-én 16.00: Surranó és Brekkenõ. 10-én
10.00: Makacska kakaska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
AZ „ERÕ A VÁLTOZÁSÉRT” csoport, amely a lelki gondokkal, depresszióval, szenvedélybetegségekkel küzdõ
emberek boldogabb életének kialakítását, majd annak
fenntartását tûzte ki céljául, következõ foglalkozását július 15-én 13.00 órától tartja az Alvégesi Mûvelõdési Házban (Nyíregyháza, Honvéd u. 1.). A belépés díjtalan!

MUZSIKÁLÓ MÚZEUM
A nyári ráérõs estékre kínál tartalmas, szórakoztató
programot a Jósa András Múzeum.
Állandó és idõszaki kiállításainkhoz biztosítunk
keddi délutánokon rendhagyó tárlatvezetést, illetve
röpke félórányi élõ zenét a klasszikus könnyûzene, a
jazz és az örökzöldek körébõl.
Elsõ kedden, július 12-én 17 órától a Marianet Duo,
július 19-én Kosik Anita, majd július 26-án, ugyancsak 17 órától dr. Bánhidiné Maróti Magdolna szerepel a múzeum udvari színpadán. Esõs idõben az aula
fogadja a mûvészeket és a vendégeket.
A Magyar Tudományos Akadémiától balatonfüredi
szállodákon át Debrecen, Eger és Tarcal jeles eseményei mind lehetõséget kínáltak a professzionális muzsikusok, Sárosi Mariann (hegedû) és Füzesséry Tibor
(gitár) fellépéseihez. Bachtól Eric Claptonig válogatnak estéiken.
A múlt héten Sheila volt a Hairben, most Francescára készül a Szabadtéri Színpadon a Móricz Zsigmond Színház népszerû mûvésze, Kosik Anita. Õ a
Kõbányai Zenei Stúdióban képezte hangját, így készült a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemre.
Maróti Magdolna egykori táncdalfesztiválos sztár
volt, Bódi Magdi, a jeles jazzénekes barátnõje. Ma a
ZIG Singers, majd a Hang-Szín Színitanoda alapítójaként, Muri Enikõ, vagy például Pankotay Péter tanáraként emlegetjük. A múzeumban megmutatja majd,
hogyan énekli õ a rocknagyikat.
Minden egyéb meglepetés! Kóstolják meg, eme
igencsak kellemes csemegét!
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. július 12., 17.30.
Helyszín: Arany János Gimnázium Szabó Lõrinc
Tagintézménye, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6.
PÁLYÁZATI KIÁLLÍTÁS. A Pál Gyula Teremben látható
az a kiállítás, amely a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
2016. évi Képzõmûvészeti Ösztöndíj pályázatára beérkezett pályamûvekbõl állt össze. A 12 pályázó: Aranyász
Zita grafikusmûvész, Boros György fotómûvész, Czigándy
Varga Sándor szobrászmûvész, Fekete Nóra textiltervezõ
iparmûvész, Gabulya Márta keramikusmûvész, Huszthy
Edit designer, Kerekes Elek Gyõzõ festõmûvész, Lengyel
Tibor szobrászmûvész, Madarassy György Tamás
festõmûvész, Morvai Tibor szobrászmûvész, Németh Erika szobrászmûvész, Vargáné Kõrösi Viktória festõmûvész.
A kiállítás július 16-áig tekinthetõ meg, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.

ANCONA ÉS PÁRIZS A SZABADTÉRIN
Tehát: népszerû dallamok és foci. Pénteken és
szombaton még a legnagyobb slágereké, vasárnap
viszont már az EB döntõé a fõszerep a Szabadtéri
Színpadon!
Az évek óta töretlen sikernek örvendõ Anconai szerelmesek 1. címû zenés vígjáték újra látható idén a
nyíregyházi Szabadtéri Színpadon. A helyszín egy
Adria-parti kisváros terecskéje, a hatvanas-hetvenes
években, ahol megesik, aminek meg kell... Tehát szerelem szerelem és sláger sláger hátán várja a nézõket
július 8-án, pénteken és 9-én, szombaton. A már ismert történet július 15-én, pénteken pedig a Balaton
partján folytatódik... azaz a Szabadtérin.
A labdarúgó Európa-bajnokság döntõjének élményét pedig egy 18 négyzetméteres ledfal garantálja a
844 férõhelyes nézõtéren. Egész este büfé és sörcsap
várja a szurkolókat. A program ingyenes! A Szabadtéri Színpad kapui 19:30-kor nyitnak, a helyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni. A helyszín befogadóképessége 850 fõ, ennyi a maximálisan beengedhetõ
létszám a rendezvény területére. Ezen kívül megkérjük a kedves vendégeket, hogy italt kintrõl ne hozzanak magukkal, a büfék a Szabadtéri Színpad több pontján rendelkezésükre állnak.
Móricz Zsigmond Színház

ÉRTÉKES ESTÉK
A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság várja az
érdeklõdõket a nyíregyházi nemzeti értékeket bemutató Értékes Esték programsorozatra. Július 16-án 16.00
órától a Sóstó Zoo-t egy séta keretében ismerhetik meg
a résztvevõk. A vendégeket köszönti Gajdos László
igazgató úr. Helyszín: Nyíregyházi Állatpark – Sóstó
Zoo, Sóstófürdõ, Sóstói út.
MÁR NEM LÁTOGATHATÓ technikai okok miatt a július 23-áig meghirdetett „Kisautók a múltból” játékautókiállítás a Vasutas Mûvelõdési Házban.
FEGYVERTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS nyílt a Jósa András
Múzeumban „Ahol a géppisztoly a vitapartner” címmel.
Megtekinthetõ: augusztus végéig.
UTAZÁSI VIDEÓK VERSENYE. A Krúdy Gyula Art Mozi
„ Távoli tájak, varázslatos mozgóképek” címmel nyári utazási videók versenyét hirdeti meg, amelyre a szervezõk
október 1-jéig várják a nyaralások legszebb, legérdekesebb pillanatait megörökítõ kisfilmeket. További információ: drabancz.robert@nye.hu.

„HA AKARJÁTOK, NEM ÁLOM”
A Budapesti Spinoza Színház bemutatja: július 24én 18 órai kezdettel a Nyíregyházi Zsidó Hitközösség
zsinagógájában Herzl-kávéházi dráma „Ha akarjátok,
nem álom” címû színpadi adaptációját.
Szereplõk: Herzl Tivadar – Makranczi Zalán, Max
Nordau – Gyabronkai József, Pincér – Hajdú László.
Jelmez: Veréb Dia. Rendezte: Czeizel Gábor. Az elõadás a Kérlek, Segíts Alapítvány és a Nyíregyházi Zsidó Hitközösség közös szervezésében jön létre. A belépés díjtalan. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
Adományt a Kérlek, Segíts Alapítvány részére a kihelyezett urnákba, vagy a számlaszámukon köszönettel
fogadnak.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

SÓSTÓ NEVEZETES ÉPÜLETEI
Sóstó a kezdetektõl a helyiek és a megyebeliek kedvelt kiránduló- és üdülõhelye volt, amelyet a gyógyvize
miatt az ország más részeirõl is szívesen látogattak. Épületei is a vendéglátásra rendezkedtek be. Egyes források
leírják, hogy a tó vizét már 1800-tól felmelegítve használták a négy káddal mûködõ fürdõházban. 1826-ban
egy új fürdõházat építettek, ekkor már nyolc fürdõszobában tizenhat kád állt a vendégek rendelkezésére.
1866-ban épült a Svájci-lak, ahol késõbb Blaha Lujza és
Krúdy Gyula is vendégeskedett. Egy egyszerû vendéglõ
is üzemelt.
Az 1906 márciusától megnyíló Nyíregyházavidéki Kisvasutak menetrendszerû, távolsági személyszállítása
Nyíregyháza és Dombrád között addig elképzelhetetlen mértékben megnövelte a sóstói fürdõ forgalmát. Nem
ok nélkül fogott tehát szinte erõn felüli fejlesztésekbe
Nyíregyháza városa. 1911-ben építkezésekbe kezdtek
és Pazár István tervei alapján új épületeket emeltek.
Átépítették a kádfürdõt, amelybe a forralóüstök helyett
kazánházat építettek és a fakádakat márványkádakra
cserélték. A régi vendéglõ helyén felépült a – késõbb
Krúdyról elnevezett – Sóstó Nagyszálló és Vendéglõ. A
Svájci-lak és a kádfürdõ közötti területen felépített víztoronnyal a fürdõtelep vízellátását oldották meg, 1960ig saját kút is csatlakozott hozzá. A parkosítással és a
járdák kiépítésével a tó körüli terület 1912-re nyerte el
mai alakját. 1911-ben a kisvasút vonalán megindult a
villamosközlekedés is, késõbb állomásépületet is kapott
Sóstó.
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1931-ben ínségmunkásokkal megnagyobbították a
régi tó medrét, amelyet így csónakázásra is alkalmassá
tettek, míg mellette új vízmedencét ásattak egy strandfürdõ részére. A hidegstrand ma is kellemes és kedvelt
fürdõhely, épületét Kovács Tibor tervezte 1931-ben.
A szálló épületében az elsõ világháború idején hadikórházat rendeztek be, míg a második világháborút követõen a hadi- és politikai foglyok szûrõállomása volt.
Csak a hatvanas évektõl kapta vissza eredeti funkcióját.
Az 1970-es években jelentõs belsõ átalakításon esett át
az épület, és továbbra is hotelként üzemelt. 2003-ban,
a pazar külsõ felújítás és belsõ átalakítás eredményeként vigadóvá lett a szálló.
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