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Zajlanak az útfelújítások
Folytatódnak Nyíregyházán a teljes úthálózatot érintô útjavítási
munkálatok, valamint a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási program csatornázási munkálatai.
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Késleltetett kacagások
A tájolás minden színház életében nagy kaland, pláne, ha a fellépés
színhelye egy másik országban található. A Móricz Zsigmond
Színház társulata Erdély és a Partium több városában mutatkozott be.

XX. évfolyam,
23. szám
2013. június 21.

Megújult a Hotel Fürdôház

Sóstó egyik legpatinásabb épületében három csillag pluszos szállodát alakítottak ki. Az új hotelt Sóstón, ünnepélyes keretek között
adta át Mezô Ferenc, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetôje, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és
dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. vezérigazgatója. Részletek a 3. oldalon

Tucatnyi közfoglalkoztatási program
A júniusban munkába
állított 257 fôvel együtt
közel 1100-ra emelkedett
Nyíregyházán a közfoglalkoztatási programokban
résztvevôk száma.
Ez eddig a legmagasabb egy
idôben alkalmazott közfoglalkoztatotti létszám a szabolcsi
megyeszékhelyen. A tavalyi

áthúzódó projektekkel együtt
idén már 11 közfoglalkoztatási programot indított a
NYÍRVV Nonprofit Kft. A
foglalkoztatási idô 3 és 8 hónap közötti idôtartammal
programonként változó. Jelenleg a résztvevôk közel 20
százaléka 8 hónapig dolgozhat. A programok indításánál a NYÍRVV Nonprofit

Kft. arra törekszik, hogy a
rászoruló álláskeresôk számára folyamatosan, egész
évben biztosítson munkalehetôséget, ennek érdekében
szinte minden hónap elején
közel 300 embert vesznek
fel. Az alkalmazottak többsége 6 órában látja el feladatait, de kisebb létszámban, és
egyes munkakörökben lehe-

tôség nyílt 8 órás foglalkoztatásra is.
A közfoglalkoztatáson felül
2013-ban igen jelentôs (157
fô) a közérdekû munkát végzôk száma is. (Ez utóbbi formában azok dolgoznak, akiket a bíróság ítélt közérdekû
munkára, illetve a szabálysértési bírságot váltják át
munkavégzésre).

Kedves Olvasóink!

Ügyfélfogadási rend változása

Lapunk – a korábbi évekhez hasonlóan – nyáron kéthetente jelenik meg, legközelebb 2013. július 5-én. További nyári megjelenéseink: július 19., augusztus 2.,
16., 30.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. július 1.
(hétfô) a „Köztisztviselôk Napja”, a Polgármesteri Hivatalban munkaszüneti nap. Emiatt ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt nyíregyházi városlakókat, hogy
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 54. §-a és a Közgyûlés Szervezeti és Mûködési
Szabályzata 9. §-a alapján
2013. június 28-án (pénteken) 13.00 órától

közmeghallgatást tart
a Városháza Krúdy Termében
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. I. emelet 121.).
A közmeghallgatás alkalmával a város polgárai, a társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezôdések képviselôi a Közgyûléshez, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, az egyes helyi képviselôkhöz vagy a jegyzôhöz a
helyi közügyeket érintô kérdéseket intézhetnek, illetôleg
közérdekû javaslatot tehetnek.
A kérdések és javaslatok megtételére a közmeghallgatás
idôpontja elôtt is van lehetôség.
Dr. Kovács Ferenc

Napról napra A HÉT

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Ez is történt az elmúlt napokban

Kánikula

2013. június 12.
Az inkluzív nevelés jegyében szerveztek
közös programot sérült és egészséges gyerekeknek a múzeumfaluban. Az Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
célja az volt, hogy az általános iskolás korú
diákok kézmûves feladatok megoldása közben minél több idôt töltsenek együtt.

2013. június 14.
Bababörze indult a Jósavárosi Piacon a NYÍRVV
Kft. szervezésében lakossági kezdeményezésre. A Korányi Frigyes utcai vásárhelyen minden pénteken 14 órától várják mindazokat (nem
kereskedôket!), akik szeretnék eladni gyermekeik kinôtt ruháit, megunt játékait, illetve szívesen vásárolnának használt babaholmikat.

2013. június 14.
Retro véradást tartottak Nyíregyházán. A
segíteni vágyókat a Jósa András Oktatókórházba várták, ahol a véradás után nosztalgikus hangulatot teremtettek: sörrel és virslivel vendégelték meg a véradókat. A megyében évrôl évre egyre több a véradó, a betegellátáshoz tudják biztosítani a megfelelô
mennyiségû vérkészletet.

SZERZÔ: MIKITA ESZTER

2013. június 15.
Második alkalommal rendezték meg a
Waldlaufer futást a sóstói erdôben. Az Erdei
Tornapálya környékén három kilométeres távot kellett akár gyalogolva is teljesíteni a résztvevôknek. A sportos városlakók szórakoztatását számos fellépô is segítette a programon, ahol
kiállították az ország legnagyobb cipôjét is.

2013. június 18.
100. születésnapját ünnepelte Kohút Mihályné, akit a Kálvineum Idôsek Otthonában köszöntötték lakótársai és Nyíregyháza alpolgármestere, Jászai Menyhért is, aki
átadta a város és a kormány emléklapját. Erzsike néni, akinek 4 gyermeke és 9 unokája
született, csak pár éve lakik az idôsek otthonában, elôtte családja körében élt.

2013. június 18.
1400 hektáron irtotta a szúnyogokat a NYÍRVV
Nonprofit Kft. megbízásából a Tréner Kft. A csapadékos, majd meleg idôjárás idén kedvezett a
szaporodásuknak, az irtás szükségességét a csípésszám alapján szakemberek határozták meg.
A légikémiai irtás mellett a földi gyérítést melegködképzô berendezéssel végezték.

2013. június 19.
A lakossági riasztó- és tájékoztató eszközök
évi rendes hangos üzempróbáját tartották
Nyíregyházán. A városban több mint húsz
ilyen berendezés üzemel, ezek többségét a
60-as, 70-es években telepítették. Az újabb
változatok a szirénák hangjai mellett már szöveges utasítások leadására is alkalmasak.
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2013. június 21.

Igazi kánikulai meleg volt
a héten Nyíregyházán.
Jóval 30 fok fölé is emelkedett a hômérô higanyszála.
A gyenge légmozgás nem
enyhítette a hôséget,
mindenki másképp próbálta meg átvészelni a meleg
órákat. A szakorvos azt
javasolja, ha lehet, ne
tartózkodjon senki a
napon és mindenki igyon
sok tiszta vizet.

Van, aki fagyival, és olyan is
van, aki jégbe hûtött vízzel
próbálta meg átvészelni a hôséget. Elérte Magyarország
területét egy afrikai eredetû
áramlat, amely nagyon meleget hozott magával. A hômé-

rô higanyszála helyenként 32
fok fölé is emelkedett. Nyíregyházán ezért üzembe helyezték a párakaput a Kossuth
téren, amely már tavaly nyáron is hûsítette a megyeszékhely járókelôit.
A hûsítô kapu a meleg napokon
10 órától 19 óráig mûködik a
Kossuth téren. A 3 méter magas
és 2 méter széles szerkezet hideg vizet porlaszt, így felfrissülést jelent azoknak, akik átsétálnak alatta. Erre szükség is
lehet, hiszen az extrém meleg
megviseli még az egészséges
emberi szervezetet is.
Dr. Kiss Csaba háziorvos elmondta: – Fôleg akkor jelent
problémát a hôség, ha ilyen
hirtelen jön. Ez a meleg többszörösen is megterheli az emberi szervezetet. Fôleg azokét,

akik szív- és érrendszeri, valamint egyéb komolyabb, például légzôszervi problémákkal küzdenek. Egyrészt, mert
a nagy meleg többletterhet ró
a szív- és érrendszerre, másrészt pedig a fokozott folyadékveszteség miatt is egy plusz
problémát jelent és ennek
megfelelôen kell cselekedni.
A szakorvos azt javasolja,
nagy melegben senki ne tartózkodjon huzamosabb ideig
a tûzô napon és mindenki figyeljen oda szervezete folyadékháztartására, kánikulai napokon tiszta, friss vízzel pótolják az elvesztett víz menynyiségét. Külön figyelmet kell
fordítani az idôs, beteg emberekre, és a kisgyerekekre, valamint azokra, akik már átestek szívinfarktuson.

Tanácsok hôséghullám idejére
Hûtse lakását! Napközben
tartsa az ablakokat csukva,
használjon függönyt vagy
egyéb sötétítôt. Lehetôleg éjszaka szellôztessen. Csak a
szükséges mértékben használja az elektromos készülékeket (még a világítást is).
Ha van légkondicionáló berendezése, ennek mûködtetése idején tartsa csukva az
ajtót és az ablakot. Ha az
említettek nem valósíthatók
meg, lehetôség szerint töltsön el legalább 2-3 órát légkondicionált helyen.
Kerülje a megterhelô fizikai
munkát, tartózkodjon ár-

nyékban a legmelegebb órákban.
Tartsa testhômérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, elôzze meg a kiszáradást!
Gyakran zuhanyozzon vagy
fürödjön langyos vízben.
Használjon vizes borogatást,
hûtse lábát langyos vízben.
Viseljen világos, természetes
alapanyagú, bô ruhát. Ha a napra megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget.
Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne várja meg, míg
szomjas lesz! Ne fogyasszon alkoholos, valamint magas cu-

kortartalmú és koffeintartalmú
italt!
Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelôorvosát, hogyan befolyásolják a
gyógyszerek a folyadékszükségletet.
Ellenôrizze testhômérsékletét!
Tárolja gyógyszereit megfelelô hômérsékleten!
Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved,
vagy többféle gyógyszert
szed. Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal forduljon
orvoshoz!
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság ajánlása

Mit tegyünk, ha emelkedik az ózonszint?
Hét közepén az ózon
légköri koncentrációja
Nyíregyházán meghaladta
a tájékoztatási küszöbértéket.
A meteorológiai elôrejelzések szerint számottevô idôjárás-változás csak a hét végére várható, így a következô idôszakban valószínûleg
az UV-sugárzás és az ózon
légköri koncentrációja a déli,
kora délutáni órákban továbbra is magas lesz.

Az ózon egészségügyi hatásai
a következôk: Rövid expozíciós idô alatt is irritálja a szemet,
az orr- és toroknyálkahártyát,
köhögést és fejfájást okoz.
A légköri koncentráció emelkedése esetén veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedôk, az idôsek és a gyermekek. Javasoljuk, hogy ôk kerüljék a déli, kora délutáni órákban a szabadban való tartózkodást. A lakások szellôztetését
lehetôleg a késô esti, éjjeli,
kora reggeli órákban végezzék.

A légszennyezettség további
romlását elkerülendô kérjük,
kerüljék a személygépjármûvek használatát, lehetôség
szerint utazzanak tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy
gyalogosan. Lehetôleg csak
az esti órákban tankoljanak,
és ne használjanak robbanómotoros kerti készülékeket
(pl. fûnyíró)!
A legfrissebb levegôminôségi adatokat megtalálják a következô internetes honlapon:
www.kvvm.hu/olm
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A Hotel Fürdôház a vendégek szolgálatába állt
Tizennyolc kényelmesen felszerelt szoba, új wellness és
gyógyászati részleg várja a vendégeket a felújított
Fürdôházban. Sóstó egyik legpatinásabb épületében
három csillag pluszos szállodát alakítottak ki és korszerûsödtek a gyógyvízre épülô szolgáltatások is. A rekonstrukcióra 140 millió forintot költött a Sóstó-Gyógyfürdôk
Zrt., melyet az Észak-Alföldi Regionális Operatív
Program forrásaiból nyertek el. A felújított Hotel
Fürdôházat ünnepélyes keretek között adták át.
Mióta Krúdy megírta a fenti
sorokat, szinte semmi nem
változott Sóstógyógyfürdôn
és mégis teljesen átalakult.
Nem változott semmi, hiszen
még mindig gyönyörû ez a terület, még mindig lelkes kirándulók ezrei járnak erre és
még mindig a gondtalan kikapcsolódás, avagy a felhôtlen szórakozás helyszíne.
Még mindig felszabadultan
örülhetünk a nyárnak, és hála
Istennek évrôl évre van mit
ünnepelnünk. Ilyen volt 2011ben a Parkfürdô átadása,
2012-ben a megújuló Aquarius Élményfürdô, most pedig
Sóstó egy újabb gyöngyszemét köszönthetjük.
Sóstó egyik legrégibb emléke, innen gyökerezik a területre jellemzô fürdôkultúra
kialakulása. Fokozatosan fejlôdött Sóstóval egyetemben,
hol fényes, hol kevésbé fényes idôket megélve. Több
néven is ismerhetjük: Kádfürdô, Fürdôház, Fürdôház Panzió, most pedig egy újabb lépéssel vagyunk elôrébb, hiszen mától kezdve Hotel Fürdôházként említhetjük büszkén!
Öt hónap sem telt el azóta,
hogy 2013. január végén
megkezdôdött az a munka,
minek keretében Sóstó eme
remeke új köntöst kapott. A
vendégek és a turisták igényei
is alaposan megváltoztak,
azoknak egyre magasabb

szinten kell megfelelnie egy
jól mûködô üdülôövezetnek.
Ezen gondolatmenet volt a
meghatározó az elmúlt év
nyarán is, amikor az üzemeltetô Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt.
az Észak-Alföldi Operatív
Program Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése címû konstrukciójához pályázatot nyújtott be és nyert el a Fürdôház
háromcsillagos hotellé alakítása céljából.
A földszinten új helyre került
a recepció és a kávézó, helyet
kapott egy melegítôkonyha,
egy új étkezô és egy társalgó-,
pihenôrész is. Az emeleten található 18 szoba a gondos tervezésnek köszönhetôen tágabb lett, a bútorzat, a dizájn,
a fürdôszobák immáron megfelelnek a mai kor színvonalának és elvárásainak. Korábban a fürdôszobákban hófehér
csempe, hófehér kád, hófehér
mosdókagyló, a szobákban
egyszerû heverôk, falvédô,
ütött-kopott padlószônyeg,
furnérból készült szekrények
várták a vendégeket, egyszóval hangulattalan terek, melyeket a vendégek is sokszor
jóindulatú kritikákkal illettek.
Ma a sóstói környezetbe illeszkedô és divatos föld színek a jellemzôk, a legkényelmesebb bútorok és környezet
fogadják az érkezô vendégeket. A wellness részt, mely
egy frekventált pontja az épületnek, saját erôbôl újították

meg, hiszen az nem mûködhet, hogy egy modern szállás
egy lelakott fürdôvel várja
vendégeit. A régi, kihasználatlan
szoláriumszobát
sóbarlanggá alakították, mely
fényterápiás elemmel kombinálva szintén az egészség
megôrzését szolgálja. Az elôtte lévô ósdi, rozsdás lépcsôt
elbontották, így egy kellemes,
tágas tér alakult ki. A fürdôtér új burkolatot kapott, teljes
egészében megújult a szauna
és a hôlégkamra, modernizálták a világítást, teljesen új
festést kapott a medencetér,
a csúnya penészfoltok eltûntek, a csobbanómedencék fölött új álmennyezet épült.
Jó alapokról indul immáron
a Hotel Fürdôház, hogy egy
remek szezont tudhasson
maga mögött és a szezonon
kívül is jobban teljesítsen.
Az Országos Minôsítésû
Gyógyfürdô címet még tavaly elnyerte, Sóstón végéhez közeledik az Országos
Gyógyhely minôsítés is,
mely további esélyeket kínál
a turizmus területén.
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számára ap rból, ami szép megm
aradt
áiból. Ha ne
m volt kárt
leányszökt
ya, volt
etés, vagy
ve
lencei éj a
A kártya iz
tavon.
galmáért ká
rpótoltak a
nevezetes pá
rbajok…”
(Krúdy Gyu
la)

A Fürdôház
felújítása az
Észak-Alföl
Program fo
rrásaiból va
di Regioná
lósult meg.
lió forintot
A rekonstruk lis Operatív
nyert a Sóst
cióra 140 m
óGyógyfürd
lió forintot
ilôk Zrt., mel
nem kell vi
sszatéríteni
ybôl 61 milígy két év
. Nyíregyhá
alatt közel
za ezzel eg
5 milliárd
jutott. Mez
yütt
forint
ô Fe
Ügynökség renc, az Észak-Alföldi pályázati forráshoz
ügyvezetôj
R
eg
ionális Fejle
e ör
és arról, ho
sztési
gy közel ál ömmel számolt be er
rôl a tényrô
l a szívéhez
fogadta el a
l
Nyíregyhá
meghívást
za
az
– ezért is
említett ös
szeg magáb ünnepségre. Arról is sz
an foglalja
ólt, hogy az
ban lévô pr
az elnyert
ojektek tám
és a
ogatását is
csak a dönt
, melyek eg folyamatésen van tú
y része még
l, va
gesítésének
fázisában ta gy a támogatási szerzô
rt.
dé
házának és
további fejlô Ez mindenképp elônyö s végles Nyíregydést tesz le
hetôvé.
Dr. Kovács
Ferenc polg
ármester az
– A feljegy
ünnepségen
zések szer
int Sóstón
elmondta:
voltak gyóg
már az 17
yvizes keze
00-as évek
lések, bár
ég alatt na
ben
akkoriban
gy tölgyfak
még a szab
ádak álltak
azonban m
ad
csak rendel
ár a legmod
kezésre, m
ernebb fels
ristákat és
ost
zerelésekk
a gyógyuln
el
i
vá
vá
rják a tuászaté, amin
gyókat. Az
egyik szárny
ek
megnôtt a sz színvonalát az is bizo
a gyógynyítja, hogy
olgáltatást
igénybe ve
jelentôsen
elôtt is. A
vôk száma,
megújulás
már a felújít
pedig – a re
gyógyturis
ás
mények sz
tákat vonz
erin
majd Sóstór
is, mellyel
a. És itt a w t – további
együtt bátr
ellness rész
an kijelenthe
ház már ne
leg
tjük, hogy
mcs
a Hotel Fürd
maradéktala ak egy nyári szállóhe
ôly, hanem
nul kiszolgá
eg
és
lja a vendég
ek igényeit. z évben

Dr. Podlov
ics Roland,
a Sóstó-Gyó
gatója azt
gyfürdôk Z
emelte ki,
rt. vezériga
hogy olyan
lókra van sz
zhotelekre és
ükség Sóst
ón, mint a H
gyógyszálkéthetes tu
otel Fürdôh
rnusokban
áz
,
tu
ah
gyógyturis
dják felven
ol
ták,
ni a kezelé egy-,
nyújtunk ne és amellett olyan kény
seke t a
kik, amely
elmi szolgá
a
ltatásokat
maradékta
lanul megfe kor színvonalának,
elvárásainak
lel.

2013. június 21.

3

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

A hét témája AKTUÁLIS

Ígéretes kapcsolatépítés Krakkóban
A Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. (TDM) és a
Magyar Turizmus Zrt.
Észak-alföldi Regionális
Marketing Igazgatóság
összefogásának eredményeként egy nagyszabású
marketingkampány
valósult meg nemrégiben.
Dr. Kovács Ferenc vezetésével, Katona Ilona, a Magyar
Turizmus Zrt. Észak-alföldi
marketingigazgatója és
Hirling Bozena, a Magyar
Turizmus Zrt. varsói
külképviseletének vezetôje
részvételével egy nyíregyházi delegáció utazott
Krakkóba, ahol újságírókkal, valamint turisztikai
szakemberekkel, összesen
25 utazási iroda vezetôjével
találkoztak.
Köztudott, hogy a lengyel turisták nagyon kedvelik Magyarországot, szívesen látogatnak a gyógyfürdôvel rendelkezô városokba. Krakkó
700 ezres nagyváros, a vonzáskörzetében 2 millió ember
él. Nyíregyháza a színvonalas
fürdô- és gyógyszolgáltatásai
mellett sok egyéb lehetôséget
kínál az idelátogatóknak,
ezért kiemelt jelentôségû a
mostani kapcsolatfelvétel.
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mely egyben az elsô kapcsolatfelvétel volt a két város vezetése között – szó volt a turizmusban és a más területeken való együttmûködési lehetôségekrôl is. Dr. Kovács

Ferenc beszélt arról, hogy
Nyíregyháza milyen lehetôségeket rejt a turisták és a befektetôk számára. Jacek
Majchrowski örömmel fogadta a kezdeményezést, és ígé-

retet tett a kapcsolatépítés,
valamint az együttmûködés
elôsegítésére, s arra, hogy polgármester úr meghívásának
eleget téve személyesen is ellátogat Nyíregyházára.

Lenyûgözte a város a krakkóiakat
A találkozó két esemény köré
fonódott. Krakkóban a Nyíregyházát bemutató turisztikai
prezentációt dr. Kovács Ferenc
polgármester nyitotta meg,
ahol elôadást tartott Katona
Ilona, a Magyar Turizmus
Zrt. Észak-alföldi marketingigazgatója, dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdôk
Zrt. vezérigazgatója, és Furkóné Szabó Marianna, a
Nyíregyházi TDM ügyvezetô igazgatója. Az elôadásokkal a nyíregyházi turisztikai
lehetôségeket mutatták be a
résztvevôknek.
Ezt követôen workshop keretében folytatódott a szakmai
nap, ahol üzleti tárgyalások
segítették megalapozni a lengyel beutazás további erôsö-

dését. Ezt a célt szolgálta az
a szakmai út is, amely a
workshop után vette kezdetét, Nyíregyházára kalauzolva a krakkói utazási és médiaszakmát annak érdekében,
hogy személyesen megtapasztalhassák a megyeszékhely kínálta attrakciókat. Ennek keretében a lengyel szakemberek ellátogattak az
Aquarius Élmény- és Parkfürdôbe, a Sóstói Múzeumfaluba, az állatparkba, illetve
különbözô típusú szálláshelyekkel is megismerkedtek.
A turisztikai program után
Jacek Majchrowski, Krakkó
polgármestere (elnöke) hivatalában fogadta dr. Kovács
Ferenc polgármestert és a delegáció tagjait. A találkozón –

Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol és issza borát – a magyar szívnek legkedvesebb lengyel közmondással
koccintottak a Krakkóból érkezett vendégek a pool-bárban
fürdôzôkkel. Láthatóan jó volt
a hangulat a gyógyvizes medencékben. Ezek a turisztikai
szakemberek, utazási irodások
és sajtósok elôször jártak Nyíregyházán, de már az elsô benyomások után kedvezôen
nyilatkoztak a látottakról.
Pawel Barc azt mondta, már
az elsô itt töltött órák után is
látják, hogy nagyon szép ez a
környezet, kisebb és nagyobb
családok számára is kedvezô
lehet. Nemcsak a gyerekek
szórakozása biztosított, hanem a felnôtteké is. Azt külön kiemelte, hogy rendkívül
ízletes a magyar konyha!
Furkóné Szabó Marianna, a
Nyíregyházi TDM ügyvezetô igazgatója elmondta, olyan
utazási szakembereket hívtak
meg, akik eddig is szerveztek

kirándulásokat Magyarországra, és ajánlottak magyar
üdülôhelyeket a lengyelnek.
Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. vezérigazgatója személyesen mutatta meg a vendégeknek a
fürdôt. Kiderült, hogy Krakkóból az utazási irodák naponta indítanak buszjáratokat

Miskolcra és Hajdúszoboszlóra, ám Nyíregyháza eddig
nem szerepelt a kínálatukban.
A Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. vezérigazgatója elmondta, már az
is egy nagy lépés lenne, ha ilyen
csillagtúrákat indítanának
Krakkóból, az igazi cél azonban, hogy a lengyelek több napra érkezzenek Nyíregyházára.
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INFORMÁCIÓK

Itt a VAKÁCIÓ, de nem lesz csend az intézmények körül
Június 17-én az iskolákban
és az óvodák egy részében
megkezdôdik a nyári
szünidô. A vakáció csupán
a gyerekeknek jelent
pihenést, a pedagógusok
még nem mennek szabadságra. A közoktatási és
-nevelési intézményekben
más jellegû munkálatok
kezdôdnek: ilyenkor van
lehetôség a nagyobb
felújításokra, a tisztító
festésekre, valamint a
nagytakarításra. A városban több iskolát újít fel az
önkormányzat, mintegy
560 millió forintból.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly
Tagintézményében felújítják
az udvari betonburkolatot, a
Vikár Sándor Zeneiskola
egyes helyiségei a hangszerek
védelme érdekében páraáteresztô vakolatot kapnak, a
Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium ivóvíznyomásfokozóját cserélik ki,
és felújítanak vizesblokkokat

is. A Bem József Általános
Iskolában pedig a homlokzati nyílászárók cseréje történik
meg a szünidô alatt. Ezek
mellett több iskolában is lesznek felújítások.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta: – Azokat a munkákat vesszük elôre, amelyek
nagyon fontosak és nem pályázatból történik a finanszírozásuk, hanem az önkormányzat saját erejébôl valósítja meg. Ezeket be kell fejezni
a tanév kezdetéig, szeptemberig, nem várhatunk pályázatra. Ezek általában 3 és 30 millió forint közötti számok, de
mindösszesen 560 millió forintot meghaladó az összeg.
A vakáció alatt olyan munkákat végeznek el a szakemberek, amelyeket a szorgalmi
idôszakban a gyerekek biztonsága érdekében nem lehet
elkezdeni. Ilyenek az óvodák
tisztasági festései is. Nyíregyháza nevelési intézményeiben
két ütemben lesz nyári szünet.
Június 17-étôl július 19-éig,
illetve július 22-étôl augusztus 23-áig lesznek zárva egyes
óvodák.

Kertész Sándorné, köznevelési referens elmondta: – Természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy nem minden
szülô tudja megoldani azt,
hogy a nyári szünet ideje alatt
a gyerek felügyeletérôl gondoskodjon, ezért óvodáink
váltva lesznek nyitva, illetve

zárva. Amelyik óvodánk zárva tart, a hozzá legközelebb
esô óvoda fogadja a gyerekeket.
A szülôk gyermekük óvodájában kapnak tájékoztatást arról,
hogy melyik az az óvoda,
amelyben a nyári szünidô alatt
folytatódik a nevelômunka.

2013. június 17-étôl július 19-éig zárva tart:
– Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény, Nyíregyháza, Liszt Ferenc utca 32–34.
– Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény, Nyíregyháza, Fazekas János tér 25.
– Tündérkert Keleti Óvoda Élet utcai Telephely, Nyíregyháza–Oros, Élet utca 30.

– Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény, Nyíregyháza, Kállói út 109/A
– Gyermekek Háza Déli Óvoda (székhely), Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
– Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergô Tagintézmény, Nyíregyháza, Dugonics utca 16. Átépítés miatt
hosszabb zárva tartás lesz (június 3–augusztus 23-áig).
– Gyermekek Háza Déli Óvoda Tünde utcai Telephelye, Nyíregyháza, Tünde utca 2.
– Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely, Nyíregyháza, Vécsey köz 29.
– Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény, Nyíregyháza, Stadion utca 32/A
– Eszterlánc Északi Óvoda Kollégium utcai Telephelye, Nyíregyháza, Kollégium utca 50.
– Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény, Sóstóhegy, Jázmin utca 10. Az átépítés miatt hosszabb zárva tartás
lesz, augusztus 23-áig.
– Eszterlánc Északi Óvoda (székhely), Nyíregyháza, Tas utca
1–3.
– Eszterlánc Északi Óvoda Etel közi Telephelye, Nyíregyháza, Etel köz 13.
– Búzaszem Nyugati Óvoda (székhely), Nyíregyháza, Búza
utca 7–17.
– Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephelye, Nyíregyháza, Benczúr tér 20.
– Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény, Nyíregyháza, Városmajor utca 3.

A 2013. július 22-étôl augusztus 23-áig zárva
tartó óvodák listáját az aktuális lapszámunkban közöljük, 2013. július 5-én.

2013. június 21.
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Korrektebb kerékpározást kérnek
Az idén negyedik alkalommal ült össze Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Idôsügyi Tanácsa. A szervezet
annak érdekében jött létre,
hogy megkönnyítsék a
városban élô idôsek
helyzetét. A tanácskozáson
szó volt útfelújítási munkálatokról és azokról a
közlekedési szabályokról,
amelyek az idôseket érintik
a biztonságos közlekedés
érdekében.

31-éig lehetett benyújtani a
pályázatot. Illetôleg minden
év októberében van lehetôség
pályázni a szociális és egészségügyi alap támogatására. Ez
utóbbinak konkrét célja van,
a karácsonyi programok szervezése.
Felhívás

SZERZÔ: MIKITA ESZTER

Az Idôsügyi Tanács egyik legfontosabb témája a biztonságos közlekedés volt. Problémaként vetették fel, hogy szerintük vannak olyan városrészek, ahol nem megfelelôek a
járdák. A NYÍRVV munkatársa tájékoztatta a tanács tagjait
a közelgô útfelújítási munkálatokról és azokról a mûszaki, technikai cserékrôl, amelyek az idôsek biztonságos
közlekedését segítik elô. Az
Idôsügyi Tanács kiemelt
gondnak tekinti azt, hogy sok

úton egybeesik a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak
fenntartott közlekedési sáv.
Fintor Károlyné, a tanács titkára elmondta: – Az idôsektôl
sok panasz érkezik hozzánk a
közlekedéssel kapcsolatban.
Veszélyben érzik magukat, hiszen nagyon sokan kerékpároznak a járdán, ott is, ahol ez
tiltva van. Ahol ki van jelölve
a kerékpárút, ott tudomásul
veszi az idôs ember és félre is
húzódik, de sokszor ez is kevés a baleset elkerüléséhez,

hiszen sok kerékpáros nagyon
nagy sebességgel halad.
Az ülésen jogi ügyekben is kaphattak segítséget a tanács képviselôi, és a pályázati lehetôségekrôl is hallhattak beszámolót, az önkormányzat ugyanis
minden évben öt pályázati alapot hirdet meg önszervezôdô
csoportok számára.
Dr. Krizsai Anita, a Szociális
és Köznevelési Osztály vezetôje a következô tájékoztatást
adta: – Ezek közül a civil alapra és kulturális alapra május

A tanácskozáson szó esett a
rendkívüli idôjárás emberi
szervezetre gyakorolt hatásáról. A nagy meleg miatt Nyíregyháza polgármestere és az
Idôsügyi Tanács titkára felhívással élt a város lakóihoz,
hogy ebben a kánikulai melegben fokozottan figyeljenek oda
idôs embertársaikra. Kiemelt
figyelmet érdemelnek az egyedül élô idôs emberek, ezért
kérik a környezetükben élôket,
hogy hívják fel a figyelmüket
a megfelelô folyadékbevitelre
és arra, hogy a déli nagy melegben tartózkodjanak a hûvösben és viseljenek könnyû,
szellôs ruházatot.

Támogatást kapott
a Nyíregyházi Fôiskola
350 millió forintos forrást kapott a Nyíregyházi Fôiskola
a Felsôoktatási Struktúraátalakítási Alapból. A pénzösszeget az intézmény adósságai rendezésére, köztük a
PPP hitelek fizetésére fordítja.
Kétmilliárd forintot különített el az állam a felsôoktatási struktúra átalakítására, ebbôl a pénzösszegbôl hat felsôoktatási intézmény kapott támogatást, köztük a Nyíregyházi Fôiskola is,
amely a Felsôoktatási Struktúraátalakítási Alapból 350 millió
forinthoz jutott. A nyíregyházi intézmény a pénzösszeget adósságai rendezésére, köztük a PPP hitelek fizetésére fordítja,
amely évi 600 millió forintos kiadást jelent a fôiskolának. A
támogatás fejében a Nyíregyházi Fôiskola szerkezeti, irányítási korszerûsítést hajt végre. A támogatási szerzôdés tartalmazza, hogy a jelenlegi 5 kar helyett, amelyet a korábbi, mostaninál jóval magasabb 10–14 ezer fôs hallgatói létszám indokolt, a fôiskolán intézeteket hoznak létre. A tervek szerint 14
intézet mûködik majd a felsôoktatási intézményben, amely a
fôiskola számára 40 millió forintos megtakarítást jelent. A szerzôdés szerint az intézményben a kis hallgatói létszámmal mûködô alapszakok mûködését szüneteltetik, ez 12 szakot érint:
nem indul magyar, történelem, andragógia, pedagógia, környezetkultúra, plasztikai ábrázolás, kommunikáció és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok, informatikus könyvtáros, fizika, kémia és matematika szak. A struktúraátalakítás
külön létszámleépítéssel nem jár, a 2012 júniusában elfogadott 20 százalékos redukciót hajtják végre. Ez 140 fô leépítését jelenti, amelynek elsô üteme, 70 fô elbocsátása már megtörtént. A fôiskoláról kikerülô dolgozók számára az intézménytôl infrastruktúrát bérlô Raiffeisen Bank munkahelyeket kínál
fel, amely segítséget nyújt az állás nélkül maradtak számára.

Állásbörze megváltozott munkaképességûeknek Még egy hétig szavazhatnak!
Megváltozott munkaképességûeknek hirdettek állásbörzét Nyíregyházán. Fogyatékkal élôknek ilyet most
szerveztek elôször Magyarországon. 12 munkaadó kínált állást a börzén, 1000
munkahelyre lehetett jelentkezni. A rehabilitációs kártya bevezetése óta egyre
több fogyatékkal élôt alkalmaznak a nyílt munkaerôpiacon, mivel utánuk nem
kell járulékot fizetni.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Nyíregyházán 12 munkaadó
kínált álláslehetôséget a megváltozott munkaképességûeknek szervezett állásbörzén. Az
Esélycentrumban az évtize-

dek óta fogyatékkal élôket alkalmazó nagy cégek mellett,
kisebb vállalkozások is megjelentek. Több mint 1000 állásra kerestek jelentkezôket. A
rendezvényen részt vett Fülöp

Attila helyettes államtitkár is,
aki azt mondta, amióta a kormány bevezette a rehabilitációs kártyát, egyre több megváltozott munkaképességû álláskeresôt alkalmaznak.

Az államtitkár arról is beszámolt, az országban 55 ezer
megváltozott munkaképességû alkalmazottat tartanak
nyilván. Többségük úgynevezett védett munkahelyen dolgozik, de a járulékmentesség
bevezetése óta egyre több fogyatékkal élô tud elhelyezkedni a nyílt munkaerôpiacon
is. Új jelenség, hogy a cégek
képzett alkalmazottakat keresnek.
A rendezvényen az is elhangzott, a kormány továbbra is
támogatja a megváltozott
munkaképességûek elhelyezkedését, ehhez pedig uniós és
hazai forrásokból hirdetnek
majd újabb pályázati lehetôségeket.

530 milliós beruházás a kórházban
Fejlesztik a rehabilitációs szolgáltatásokat a Jósa András
Oktatókórházban. Két év alatt összesen hat észak-alföldi
betegellátó intézményben valósul meg ilyen fejlesztés 4,3
milliárd forintos európai uniós támogatásból. A Jósa
András Oktatókórházban 2014 decemberéig mintegy
530 millió forintos fejlesztést hajtanak végre.
blokkal ellátott, 2–4 ágyas kórSZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE
termeket alakítanak ki, és modernizálják a nôvér segélyhíA Jósa András Oktatókórház- vó-rendszert. Emellett mintegy
ban a „Rehabilitációs szolgál- 1200 négyzetméteren létretatások fejlesztése az Észak- hoznak egy Központi Rehabialföldi Régióban” elnevezésû litációs Egységet, ahol maszeurópai uniós projekt kereté- százshelyiség, szénsavas fürben mintegy 530 millió forin- dôkád és víz alatti sugármasztos beruházás valósul meg. Az százs, gyógytornaterem és fiintézmény jelenleg meglévô zikoterápiás helyiségek kaprehabilitációs hotelszárnyát nak helyet. A hidroterápiás
korszerûsítik, itt külön vizes- részlegen nemcsak mozgás6

2013. június 21.

szervi, hanem szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedôk rehabilitációja is megvalósulhat, és kiemelt szerepet
kap a gerincvelôsérültek korai
rehabilitációja.
A pályázat céljai között szerepel egy modern technikai beteg- és környezetbarát irányel-

vek mentén kialakított rehabilitációs osztály létrehozása, és
a kórház Rehabilitációs Osztályán dolgozó munkatársak
számára korszerû környezet
kialakítása. A fejlesztési program mintegy 85 millió forint
értékben tartalmaz eszközbeszerzést. A projekt 2014 decemberében fejezôdik be.

Kavics, rekortán vagy kültéri faburkolat. Ezen anyagok közül
választják ki a sóstói sétány burkolatát. A régi kavicsburkolatot ki szeretnék cserélni úgy, hogy ott a sétálni, kerékpározni
és sportolni vágyók is jól érezzék magukat.
A Kossuth téren mutatják meg, milyen lehet a tó környéke.
Mind a három változatot láthatják a városlakók. Az elsô, legolcsóbb elképzelés szerint 3 méter szélességben kavicsot terítenének az útra, ez a legtermészetesebb anyag, s ezzel a burkolattal alig változna a tájkép. A kavicsterítés 17 millió 300
ezer forintba kerülne, akadálymentes közlekedésre és sportolásra viszont nem lenne alkalmas. Egy másik változat szerint
egy 2 méter széles díszburkolat mellé 1 méter széles rekortán
kerülne, amely jó terepül szolgálna azoknak, akik a tó körül
szeretnek futni. Ennek költsége 24 és fél millió forint. A legdrágább változat szerint a szintén 2 méter széles díszburkolat
mellé 1 méter széles kültéri faburkolat kerülne. A természettel
harmonizáló színû és anyagú burkolás minden funkciót betöltene, hátránya viszont, hogy ennek a borításnak a karbantartása igényelné a legnagyobb munkát.
Hogy milyen legyen a sóstói sétány, arról most ôk is szavazhatnak, mert a kivitelezés elôtt kikérik a városlakók véleményét. A szavazásra még egy hetük van, szavazólapot a városháza portáján kaphatnak, és ott kell leadni a voksokat is.

Nyári buszmenetrend
A Szabolcs Volán Zrt. értesíti a Tisztelt utazóközönséget, hogy
Nyíregyházán a helyi autóbuszjáratok 2013. június 16-ától
nyári menetrend szerint közlekednek.
A lényeges változások a következôk:
A menetrendben az „iskolai elôadások napján” korlátozó jellel meghirdetett járatok a nyári idôszakban (2013. június 16ától augusztus 31-éig) nem közlekednek.
Nyári menetrend alapján közlekednek a 2-2Y, 4-4Y, 5-5A, 7es, 8-as, 11-es, 12-es, 14-14F, 16-os, 17-17T jelzésû autóbuszjáratok. A nyári menetrendi idôszakban nem közlekednek a
15-ös és H33-as járatok. A részletes menetrend megtekinthetô a 2013. május 1-jétôl érvényes menetrendfüzetben, a
www.szabolcsvolan.hu honlapon, illetve az autóbuszmegállókban kihelyezett menetrendi tájékoztatókon.

Közlemények – ajánlók

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

HIRDETÉS

Új út Rozsrét és Mandabokor között Autópálya-mérnökség
Új út épült Rozsrét és
Mandabokor között. Ezzel javult
a tanyabokrok elérhetôsége és az
ott lakók életminôsége.
Az infrastruktúrafejlesztés uniós
és hazai források felhasználásával valósult meg. Az utat ünnepélyes keretek között adta át
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere.

lió forintból. A beruházás 25 százalékát a vállalkozó saját keretébôl állta.
A Rozsrétet Mandával összekötô

lön öröm, ha egy vállalkozó ilyen nemes feladatokat vállal. Hozzáfûzte,
az önkormányzat idén növelte azt a
keretet, amibôl a NYÍRVV új utakat

SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Már használatba is vették azt az új
utat az autósok, amely Rozsrétet köti
össze Mandabokorral. A Fenyô utca
végétôl a lôtér mögött a Bem József
és a Simai út keresztezôdéséig négy
méter széles aszfaltburkolat vezet
végig. Sôt, a lôtér szélétôl Mandabokorig is mûúton lehet közlekedni.
Az új utat a rozsrétszôlôi Nevelôs
János álmodta meg. A tôsgyökeres
vállalkozó a fejlesztés ötletéhez elsôként az önkormányzat jóváhagyását nyerte el, azután pályázatot nyújtott be, amit kedvezôen bíráltak el.
Így készülhetett el a több mint 4 kilométer hosszú út, összesen 161 mil-

Átadták az ófehértói autópályamérnökséget. A létesítménnyel
teljes értékûvé vált az M3-as
megyei szakasza.

utat ünnepélyes keretek között adták át. Nyíregyháza polgármestere az
ünnepségen elmondta, 600 kilométer úthálózattal rendelkezik a város,
azonban ebbôl csak 250 kilométernek van szilárd burkolata. Ezért kü-

építhet a városban. Idén 26 utcát 12
kilométer hosszan látnak el aszfaltburkolattal. Az önkormányzati útépítésnek köszönhetôen többek között
a Bujtosi városrészben is leaszfaltozzák a földutakat.

zelebb a Vásárosnaményig tartó 10
kilométeres szakaszt adják át. Az autópálya-építés mellett idén 10 milliárd forint felhasználásával 100 kilométer négy- és ötjegyû közút rekonstrukciója is megvalósul a megyében.

Egy protokolláris gombnyomás jelezte, hogy hivatalosan is átadták
az ófehértói autópálya-mérnökséget. A korszerû telepen irodák és
rendôrôrs épült, garázst kaptak a
jármûvek, valamint több száz négyzetméteres sótároló és raktár is segíti a felügyelet munkáját. A Nyíregyházától Ôrig tartó közel 40 kilométeres szakasz közlekedésbiztonságát innen fogják felügyelni.
Az átadón dr. Vinnai Gyôzô kormánymegbízott elmondta, biztonságosabbá és gyorsabbá válik így
a közlekedés, az infrastruktúra fejlesztése pedig jó hatással lehet a
gazdaságra is.
Az ófehértói autópálya-mérnökség
több mint 1,1 milliárd forint hazai és
uniós forrásból valósult meg. A beruházás része annak a nagy projektnek, amivel kiépül az úgynevezett
transzeurópai autópálya-hálózat.
Völner Pál államtitkár hozzáfûzte, az
M3-as autópálya továbbépül, legkö-
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Hírek – érdekességek HIRDETÉS

Útfelújítások: türelmet kérnek a közlekedõktõl
Folytatódnak Nyíregyházán a teljes úthálózatot
érintô útjavítási munkálatok, valamint a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program csatornázási
munkálatai több helyen
gátolhatják a forgalmat. A
kivitelezôk körültekintô
közlekedést és türelmet
kérnek az érintettektôl.
A megyeszékhelyen elôreláthatóan 30 utcát újít fel a
NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízásából a STRABAG Kft.
Az útkarbantartás a forgalmasabb, fôbb tömegközlekedési
útvonalakkal kezdôdik, és ezt
követôen kerülhet sor az alsóbbrendû utakra.
A munkálatok ütemezése:
– Június 20-án felmarták,
majd június 21-én leaszfaltozzák a Család utca tönkrement
szakaszát.
– A Szalag utcán csaknem
1600 négyzetmétert állítanak
helyre, június 20-án és 21-én

felmarják, majd június 21-étôl
24-éig burkolják.
– Június 24-én (hétfô) elkezdôdik a Lobogó utca, Nagyvárad utca és Törzs utca marása, mely összesen csaknem
1050 négyzetmétert érint.
– Június 25-én és 26-án a
Debreceni út és Móricz Zsigmond utca keresztezôdésének, valamint a Móricz Zsigmond utcának a marása következik, a helyreállítás egy
csaknem 1400 négyzetméteres szakaszon történik meg.
A marást követôen 3-4 napon

belül leaszfaltozza a kivitelezô az utakat.
A helyreállítás elôreláthatóan
július végére befejezôdik a
megyeszékhelyen.

kavégzés ütemét befolyásolhatják az idôjárási körülmények és több, elôre nem látható mûszaki akadály. A kivitelezôk igyekeznek tôlük
telhetôen a leggyorsabban
minden váratlan problémát
orvosolni, de az akadályok
miatt elôfordulhatnak csúszások a határidôk tekintetében.
A megváltozott közlekedési
útvonalakra, új táblákra érdemes fokozottan figyelni mind
a saját érdekünkben, mind az
autóstársak miatt. Ezzel a kö-

Forgalomkorlátozások
A Nyíregyháza és térsége
szennyvízelvezetési
és
szennyvíztisztítási program
csatornázási munkálatai több
helyen gátolhatják a forgalmat. Lehetôség szerint érdemes alternatív útirányt keresni a közlekedés során. A mun-

zös, biztonságosabb közlekedést szolgálják. Az átmeneti
kellemetlenségekért a lakosság szíves türelmét és megértését kérik!
Egyedi problémák esetén is
állunk az érdeklôdôk rendelkezésére az ingyenesen hívható zöld számon (80/180-034)
csütörtök kivételével minden
hétköznap 9.00–15.00 óra
között.
Útlezárásokra, elterelésekre,
útszûkületre számíthatnak a
következô utcákon:
Bocskai u., Család u., Csendes u., Csongor u., Deák Ferenc u., Hadobás sor, Henger
sor, Írisz u., Kincs u., Koszorú u., Lejtô u., Margaréta u.,
Mohács u., Szabolcs u., Szirom u., Szittya u., Tujafa u.,
Új u., Vincellér u., Világos u.,
Zsurló u.
Újtelekbokor, Mohosbokor,
Kovácsbokor, Gerhátbokor,
Benkôbokor, Vajdabokor-Kazárbokor, Derkovits u. és II.
szennyvíztelep közötti szakasz.

www.otpip.hu kiemelt ingatlan ajánlatai
Nyíregyháza, Garibaldi utca csendes, parkosított részén eladó egy hôszigetelt, felújított társasház második emeleti, egyedi gázfûtéses, 2009-ben teljesen felújított, 63 m2-es, kettô és fél szobás lakása. Ár: 9,9 M
Ft. 70/393-4192
Nyíregyháza-Örökösföld, Fazekas János téri, 61
m2-es, jó állapotban lévô, 1. emeleti lakás eladó. 3
szoba, konyha, fürdôszoba, WC, közlekedô és nagy
erkély található benne. Irányára: 6,99 M Ft. 70/3934923
A Tompa Mihály utcában, felújított társasház II. emeletén 53 m2-es lakás eladó. Az ingatlan kétszobás, konvektorfûtésû, belül is felújított, azonnal költözhetô. Ár:
8,3 M Ft. 70/439-8134
Mezô utcán 70/80 m2-es, 2+nappalis, konyha + étkezôs, 2 fürdôszobás, padlófûtéses, fiatalos lakás udvari
beállóval kedvezô áron eladó! Ár: 9,9 M Ft. 70/4398133
Nyíregyházán 98 m2-es, igényesen kialakított, amerikai típusú családi ház eladó. Nappali, 3 szoba, amerikai konyha, étkezô, fürdôszoba, külön WC, mosókonyha, kamra, terasz található benne. Irányára: 15,9
M Ft. 70/6378-4838
Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán utcán 115 m2-es
családi ház 1098 m2-es telken eladó. A ház 2+2 szoba, amerikai konyhás, fürdôszobás, külön WC-vel, klímával és kettôs fûtésrendszerrel készült. A telek szépen parkosított, fúrott kúttal, szalonnasütôvel. Ár: 17
M Ft. 70/457-0904
Nyíregyháza-Örökösföld új lakótelepén 30 m2-es, 1
szobás, gázfûtéses lakás téglaépítésû ház elsô emeletén eladó! 5,9 M Ft. 70/378-4831

Fazekas J. téren 1+2 szobás, konyha+étkezôs, fürdôszobás, egyedi mért távhôs lakás kedvezô áron eladó! Ár: 6,9 M Ft. 70/698-5155
Nyírszôlôs, Izabella közben eladó egy 110 m2-es, 2+2
szobás, szintes, fiatal építésû, szigetelt, mûanyag nyílászárós, kettôs fûtésrendszerrel ellátott, 1080 m2-es
telken épült családi ház! Ár: 16,49 M Ft. 70/439-8133
Nyíregyházán, az Árpád utcán 79 m2-es, felújított panellakás eladó. A 4 szoba jó elrendezésû, napfényes.
A 2. emeleti lakás azonnal költözhetô. Ár: 7,7 M Ft.
70/393-4923
Nyíregyházán, a Kert közben hôszigetelt, felújított
társasházban, 60 m2-es, 2 szobás, mûanyag nyílászárós lakás eladó. Ár: 7,9 M Ft. 70/393-4922
Nyíregyházán, a Szilvavölgy Lakóparkban 44 m2es, egyedi kialakítású, fiatalos társasházi lakás eladó.
Nappali, 1 szoba, amerikai konyha, étkezô, fürdôszoba, WC, 11 m2-es kertre nézô terasz tartozik hozzá.
Ár: 12,5 M Ft. 70/378-4838
Nyíregyházán, a Semmelweis utcán, téglaépítésû
társasházban 57 m2-es, kitûnô elrendezésû, 2 szobás, egyedi gázfûtéses lakás eladó. Ár: 9,7 M Ft. 70/
393-4922
Nyíregyháza belvárosában polgári típusú, gáz-, illetve vegyes fûtésû, 94 m2-es, 3 szobás családi ház
eladó! Ár: 17,9 M Ft. 70/378-4831
Nyíregyháza, Luther utcán eladó egy 139 m2 alapterületû, belsô szintes, négyszoba-nappalis, galériás, erkélyes, kelet-nyugati fekvésû, egyedi gázfûtéses lakás. Az
eladó belvárosi lakáshoz két különálló garázs és parkosított belsô udvar tartozik. Ár: 21,9 M Ft. 70/457-0904
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Késleltetett kacagások
A tájolás minden színház
életében nagy kaland,
pláne, ha a fellépés színhelye egy másik országban
található. A Móricz
Zsigmond Színház társulata az elmúlt évad egyik
legsikeresebb elôadásával,
Az özvegy Karnyónéval
mutatkozott be nemrég
Erdély és a Partium több
városában.
SZERZÔ: SZ. KÁNTOR ÉVA

Az ott fellépô mûvészek közül néhánnyal élményeikrôl
beszélgettünk.
– A vendégjátékunkat egyfajta misszióként éltük meg, hiszen hosszú idô óta nem járt
arra magyarországi társulat –
idézi fel a felejthetetlen napokat Petneházy Attila. – Szatmárnémetiben, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen,
két alkalommal pedig Sepsiszentgyörgyön léptünk fel.
Nemcsak magyarul beszélôk
nézték az elôadásainkat, hanem románok is, s ezért számukra feliratozták a szöveget.
Ebbôl mókás helyzetek adódtak, hiszen nemegyszer elôfordult, hogy máskor nevettek
ugyanazon a magyarok és a
románok aszerint, hogy a fordítás szövege picit elôbb járt
avagy késett.
Nagyidai Gergô elmondta,
elôfordult, hogy a magyar
anyanyelvûeknek is segített a

román feliratozás, ugyanis
Csokonai archaikus szövege
nem mindig volt érthetô számukra, a fordítás azonban
modernebb nyelven íródott.
Az ott élôk élményanyaga is
eltér nemegyszer a miénktôl.
A székelyek számára például
semmit se mond az a szólás,
hogy „savanyú a szôlô”,
ugyanis az ô vidékükön mindig olyan, nem édes.
– Mindenütt nagy szeretettel
fogadtak bennünket, ami nagyon jólesett nekünk – vette
át a szót Tóth Károly. – Igyekeztünk a nevezetességeket is
megnézni, így például az
egyik meghatározó élményünk egy erôdtemplom meglátogatása volt. Bár színészként magam is alakítottam
medvét, de nagyszerû volt a
maga környezetében látni,
ami keveseknek adatik meg.
Ottlétünk idején ünnepelték a
diákok a kicsengetést, azaz a
ballagást. Egy helyen azon vitatkoztunk, magyarok-e a maturálók. Amikor elkezdték
énekelni a „Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés…”-t,
egyértelmûvé vált a kérdés.
Illyés Ákostól megtudtuk,
hogy Sepsiszentgyörgyön
szervezési hiba miatt kevés
nézôjük akadt, így derültséget
okozott a szövegben elhangzó „maroknyi székely” mondás. A darab rendezôje Keresztes Attila, aki a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
mûvészeti igazgatója. Az ottani elôadások elôkészítése

során épített arra, hogy alaposan ismeri a helyi szokásokat,
ezért nem egy olyan poént
helyeztetett el mûvészeinkkel
a Csokonai szövegbe rejtve,
ami nagy derültséget váltott ki
az erdélyi nézôkben, s még
humorosabbá tette az egyébként is fergeteges komédiát.
– A székelyudvarhelyi színház
11 tagú társulata nagyon mostoha körülmények között dolgozik – vette át a szót Petneházy Attila. – Egyetlen öltözôjük van, ami ruharaktár és
fodrászat is egyben. Lehetne
alázatnövelô túrákat szervezni oda azok számára, akik panaszkodnak az itteni, sokkal
kedvezôbb viszonyok miatt.
Más a helyzet Marosvásárhelyen, ahol magyar és román
nyelvû társulat is mûködik,
sokan járnak színházba, s jól
ismerik a kétféle színjátszási
hagyományokat, szokásokat.
Ez érezhetô a mi rendezônk
munkáján is. Marosvásárhelyen hatalmas színpadon, erôsen lejtô nézôtér elôtt játszottunk. Meg is tréfált a szokatlan helyszín: elbotlottam, amit
a térdem, bokám, bordám,
csuklóm is bánt. A többiek tréfásan megjegyezték: „Ledobott a színpad.”
Munkácsi Anita véleménye
szerint sokat köszönhetnek az
ôket segítô „mûszakiaknak”,
akik nap mint nap esôben, viharban szétszedték, pakolták
a hatalmas díszleteket, segítettek nekik, hogy minden klappoljon. Velük tartottak a „túra

során” a zenészek is, akik a
Vikár Sándor Zeneiskola tanárai. Jó hangulatban telt, felejthetetlen élményt nyújtott
mindnyájuk számára ez a néhány nap.

Cantemus évadzáró
A 2012-2013-as évad mozgalmas és izgalmas volt a Nyíregyházi Cantemus Kórus énekkarai számára. Hazánkban
és külföldön is sikeres koncerteket adtunk, rangos fesztiválokon szerepeltünk. A Cantemus Vegyeskar Olaszországban és Ausztriában, a Pro Musica Leánykar Japánban, a
Cantemus Gyermekkórus Olaszországban, Japánban és
Oroszországban öregbítette a magyar kórusmuzsika hírét.
A Cantemus Gyermekkar az olaszországi Arezzo városában átvehette a kórusversenyek Oscar-díjaként emlegetett
Guidoneum-díjat, amelyet olyan énekkarok kaphatnak, akik
a világ számos kórusversenyén, fesztiválján hosszú idô óta
kifejtett, rendkívül eredményes életmûvet tudhatnak maguk mögött. Sikeres volt a IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetôi Mesterkurzus, mely a Magyar
Fesztivál Regisztrációs és Minôsítô Program keretében megkapta a kiváló minôsítést. Szintén nagy sikert aratott a „Nyílt
hétvége a Cantemus mûhelyében” szakmai rendezvény az
idelátogató hazai és külföldi szakemberek körében. „Évfordulók” címmel meghirdetett bérletsorozatunk is sok érdeklôdôt vonzott. A Debreceni Filharmonikusokkal, a debreceni Kodály Kórussal, a Budafoki Dohnányi Zenekarral, rangos szólistákkal és karnagyokkal kialakított együttmûködésünknek köszönhetôen nem csak a fôvárosban hangzottak fel nagyszabású oratórikus mûvek, kortárs ôsbemutatók,
hanem Nyíregyházán is. A Cantemusnak tehát van oka az
örömre és a bizakodásra, és ezt szeretnénk sokakkal megosztani, ezért hívunk és várunk mindenkit, akik velünk együtt
szeretnének ünnepelni a hagyományos Évadzáró hangversenyünkön, melyet 2013. június 22-én (szombaton) 18 órakor rendezünk meg a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében.
Jegyek 1000 forintos áron a Nyíregyházi Cantemus Kórus
irodájában, valamint a koncert elôtt a helyszínen kaphatók.
Immár hagyomány, hogy az évadzáró hangversenyt követôen a Nyíregyházi Cantemus Kórus az Aquarius Élményfürdôbe közös fürdôzésre várja az énekkarok tagjait. Idén
azok a koncertlátogatók is kérhetnek ingyenes fürdôbelépôt, akik jegyet vásárolnak az évadzáró hangversenyre! A
fürdôjegy a hangversenyt követôen 21.00 és 24.00 óra között érvényes az Aquarius Élményfürdôbe.
Szilágyi Szilárd
a Nyíregyházi Cantemus Kórus sajtóreferense

Húszéves a megyei Nagy Imre Társaság
Az 1980-as évek legvégétôl
gyors egymásutánban
követték egymást a magyar történelemben új
korszakot nyitó események.
Ennek a hatalmas lélegzetvételnek az örök pillanatai között tartjuk számon Nagy Imrének, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
miniszterelnökének és mártírtársainak az újratemetését
(1989. június 16.), törvénytelen elítélésük hatályon kívül
helyezését (1989. július 6.),
október 23-a nemzeti ünneppé nyilvánítását, az 1956-os
forradalom jelentôségének
törvénybe iktatását (1990.), az
1956-os mártírok emlékmûvének a felállítását (1992.), a
Nagy Imre nevét megörökítô
törvény születését (1996.). E
nemzeti megújulást jelzô hevületben, melynek során az
1956-os forradalom és Nagy
Imre öröksége beépült az új
Magyarország morális alapjába, alakult meg 1992. november 30-án a Nagy Imre Társa10
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ság Nagy Erzsébetnek, Nagy
Imre miniszterelnök lányának
az örökös elnökletével. A társaság alapvetô céljának jelölte meg Nagy Imre erkölcsi és
szellemi örökségének az ápolását, terjesztését.

Titokként kezelték
örökségét
A Nagy Imre Társaság elsô és
legnagyobb vidéki szervezete Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében alakult meg 1993.
július 3-án. A fennállásának a
20. évfordulójához érkezett
szervezet a társaság alapszabálya szerint és annak céljait
magáénak vallva mûködött,
de éves programjait és munkamódszerét a sajátos feltételeihez igazította. Az egymást követô beszámolók számokban is kifejezhetô eredményeket rögzítenek. Közülük a szervezetnek leginkább
az a hatásaiban is megnyilvánuló törekvése emelhetô ki,
hogy hidat építsen 1956. és a
jelen között, hogy az 1956-os
forradalmunk és Nagy Imre

évtizedeken át kulcsra zárt titokként kezelt örökségét az
érdeklôdô felnôttek és az iskolai tanulók minél szélesebb
körével ismertesse meg.
Nagy közönséget vonzottak
a földosztó miniszterrôl, az
internálótáborokat feloszlató
miniszterelnökrôl és a forradalom nemzetnek felelôs
mártírjáról tartott elôadások,
amelyek egyúttal 1956 emlékének és jelentôségének a
megidézését, tudatosítását,
élménnyé emelését is szolgálták. Ezek mellett különleges helyet kaptak azok az
emlékutak (a párizsi PèreLachaise temetôbe, Snagovba, Nagy Imréék romániai deportálásának a helyszínére, az ungvári börtönhöz,
a magyarországi 1956-os
emlékhelyekhez), amelyek
ismételten a lelkekbe ültették
a forradalom és szabadságharc egykor rejtôzni kényszerült reményét. A tevékenységi formák közül természetesen nem hiányoztak a tudományos konferenciák, a
könyvbemutatók, az emlék-

ünnepségek, a koszorúzások
sem. A tagok közül többen az
országos elnökségben, kiadványok, tanulmányok készítésében vállaltak szerepet, sôt
még az Örökségünk címû társulati lapot is a megyei szervezet indította el és szerkesztette egy ideig.

Ébren tartják a
figyelmet
Az elért eredményekben igen
nagy szerepe volt annak, hogy
a megyei szervezet folyamatosan élvezhette a megye és
Nyíregyháza város önkormányzatának, megyei múzeumának, levéltárának, könyvtárának, Történelmi Igazságtétel Bizottságának, a Kodály
Zoltán Általános Iskolának, a
nyíregyházi zeneiskolának,
Tiszanagyfalu önkormányzatának és nem utolsósorban a
Nagy Imre Társaság országos
elnökségének a támogatását.
Tekintettel arra, hogy a társaság megyei szervezetének a
tevékenységét már az idô is
méri, a húszéves múlt alkal-

mat kínál az emlékidézésre és
a megkezdett munka folytatása melletti elkötelezettség
vállalására. E tevékenységnek új lendületet ad és az
iránta megnyilvánuló figyelmet is ébren tartja, hogy Magyarország Alaptörvényének
a Nemzeti Hitvallása is tartalmazza: „mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki”.
A kerek évfordulóhoz közeledve a megyei szervezet elnöksége 2013. június 28-án

(pénteken) 10 órától tartalmas
programmal várja tagjait és a
téma iránt érdeklôdôket a megyeháza Bessenyei György
Nagytermében tartandó emlékünnepségre és a Nagy Imre
Társaság munkásságát reprezentáló jubileumi kiállítás
helyben, majd a Jósa András
Múzeumban való megtekintésére.
Sallai József
a Nagy Imre Társaság
megyei alelnöke

Meghívó
A Nagy Imre Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete várja az érdeklôdôket megalakulásának 20. évfordulója alkalmából a megyeháza Bessenyei Nagytermébe (Hôsök tere 5.) június 28-án 10 órakor jubileumi emlékünnepségére. Az emlékülést megnyitja: Balahó Zoltán, a
Nagy Imre Társaság országos elnöke. 10.40-tôl: a Nagy
Imre Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 20 éve – konferencia. Továbbá: Kende Péter: Nagy
Imre egyedisége; Rainer M. János: Nagy Imre történelmi
szerepe és emlékezete. 12.50-tôl: a Nagy Imre-emlékplakettek átadása. 13.30-tól: a Nagy Imre-dombormû megkoszorúzása a Nagy Imre téren.
A program részletesen: www.nagyimretarsasag.hu
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Közlemények – ajánlók
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Arról kaptunk hírt, hogy a Nyíregyházi Fôiskola Eötvös József
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felsô tagozatos angol
drámacsoport tagjai közül néhányan a Kolozsvári Nemzetközi
Drámafesztiválon debütáltak. A „Legtermészetesebb színészi
alakítás” címû díjat Orosz Mercédesz Jázmin kapta. A darabot
Nagyné Péter Katalin, a drámacsoport tanára és Christopher
Fraenza írta a csoport tagjainak személyre szólóan.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Dr. Magyar Dezsô Alapítvány (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

Egyszeres könyvvitelt vezetô egyéb szervezetek
közhasznú egyszerûsített beszámolójának mérlege 2012.
adatok E Ft-ban
Sorszám
a

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2013. június 28.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra 2013. július 2. napján (kedd) kerül sor a
részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

Tétel megnevezése
b

Elôzô év Elôzô év(ek) Tárgyév
helyesbítései
c
d
e

1. A. Befektetett eszközök
324
338
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 324
338
5. Forgóeszközök
266
254
6. I. KÉSZLETEK
7. II. KÖVETELÉSEK
8. III. ÉRTÉKPAPÍR
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK
266
254
10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
590
592
11. C. Saját tôke 12–16. sorok
590
592
12. I. INDULÓ TÔKE
314
324
13. II. TÔKEVÁLTOZÁS (EREDMÉNY)
276
268
14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÔL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÔL)
16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBÔL
17. D. Tartalék
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(11.+17.+18.+19. SOR)
590
592
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A táborok nem csak felügyeletet kínálnak

Az elsô fecskék Szigligeten

Megkezdôdött a napközis
tábor Nyíregyházán. Az
önkormányzat idén 1200
gyermek nyári táborozását
támogatja. 8 turnusban
fogadják a gyerekeket,
akik augusztus 9-éig
tölthetik az idejüket
napközis táborokban. Idén
is megnyitotta kapuit a
szigligeti üdülô, a Balaton
partján 12 turnusban
nyaralhatnak a gyerekek.

Integrált Tehetséggondozó Táborozáson vett részt a Szôlôskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézmény és Diákotthon 40 tanulója. Az ötnapos programnak a gyönyörû Balaton parti Szigligeti Gyermeküdülô adott otthont. A részt vevô diákok egymás kultúrájának megismerésén túl, a kézmûvesség, képzômûvészeti és közösségépítô foglalkozásokba kapcsolódhattak
be. Az intézmény aulájában az elkészült alkotásokból kiállítás nyílt, melyet az érdeklôdôk a nyár folyamán tekinthetnek
meg. Kikapcsolódásra is jutott idô. Csodálatos volt a tihanyi
hajókirándulás és a kikötôi séta. A legnépszerûbb a gyerekek
körében a strandolás volt, melynek korlátot szabott az idôjárás. A lelkes gyereksereg reméli, hogy a következô tanévben
is lesz lehetôség tehetségük fejlesztésére, melyet hagyományainkhoz híven ismét táborral zárhatunk.

Jókedvûen játszanak a gyerekek a Kis Vakond táborban,
kinyitott a napközis tábor. Június 17-e és augusztus 9-e
között 8 turnusban fogadják
Nyíregyházán a napközis táborokban a gyerekeket, az
önkormányzat idén 1200
gyermek nyári táboroztatását
támogatja.
A Kis Vakond Gyermektábor-

ban most 64 gyermek van, a
nyáron összesen mintegy 400
gyermeket fogadnak. Az iskolások reggel 7 órakor érkezhetnek meg Sóstóra és 4-ig
vannak a táborban, a gyerekeknek napi háromszori étkezést biztosítanak, ezért a szülôknek a tanév során meghatározott térítési díjat kell kifi-

POSTALÁDÁNKBÓL
A Sarkantyú utcai gondozatlan játszótérre szeretném
felhívni a figyelmüket. Mi itt lakunk és mindennap látogatjuk a parkot, és egyre inkább kevesebb kedvvel. A
fû már legalább harminc centi magas, szemetes, gyomos. Tele van letöredezett száraz ágakkal. A játszótéri
padok hiányosak, rondák és kevés van belôlük, úgy,
mint a játékokból és szemeteskukából. Ez a város egyik
legkedveltebb parkja és rossz nézni, ahogy hagyják teljesen lepusztulni. Nem hiszem, hogy nem lehetne erre
kicsit több figyelmet fordítani. Legyenek szívesek észrevételemet a megfelelô helyre továbbítani.
Köszönettel: N. Kornél
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zetniük. Emellett önköltséges
alapon is fogadnak a táborban
gyermekeket.
Az idei gyermektábor fô feladata az, hogy a gyermekek
megküzdjenek Szabolcs vezér
örökségéért, ezért csapatokban kell megmérkôzniük egymással, foci, tûzharc, vízharc,
petang, táblajáték, pingpong,
Szabó Edina, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. marketing- és
sajtóreferense válaszol: –
Sajnálattal olvastuk a Tisztelt Városlakó észrevételeit,
a játszótér méltatlan állapotát munkatársaink is tapasztalják, melynek részben az
az oka, hogy vandálok rendszeresen tönkreteszik a játszóeszközöket és padokat,
kiborogatják és kiszedik a
földbôl a szemetesszelencéket, sok hajléktalan ember
pedig a meleg évszakokban
életvitelszerûen tartózkodik
a téren. Ennek következtében gyerekek már szinte

kincskeresés és számháború
szerepel a kunsztok között. A
gyerekek már meg is kezdték
a csatát.
Tanulni is lehet a Kis Vakond
Gyermektáborban, a kisdiákok matematikával foglalkozhatnak, versenghetnek, a tábor végén pedig megválasztják a hét legjobb matematikusát. Ez persze csak választott
foglalkozás, nem kötelezô, a
gyerekek azt játszhatnak, amit
szeretnének.
A Kis Vakond Gyermektábor
mellett idén önkormányzati
táborban a múzeumfaluban,
az Arany János Általános Iskolában és a sóstóhegyi iskolában is táborozhatnak a vakációs kisdiákok. Idén is megnyitotta kapuit a szigligeti
üdülô, a Balaton partján 12
turnusban nyaralhatnak a gyerekek.
egyáltalán nem használják a
játszóteret. A NYÍRVV
Nonprofit Kft. a terület ellenôrzését követôen egyébként felhívta a területet gondozó vállalkozó figyelmét a
mulasztások pótlására, így
június 18-án levágták a füvet, összegyûjtötték a szemetet, munkatársaink pedig
helyreállították a tönkretett
hulladékosszelencéket. A
játszóterek karbantartását
társaságunk ütemterv szerint
végzi, így a Sarkantyú utcán
még a nyár folyamán lefestjük a játékokat és helyreállítjuk a padokat.

Szent Iván-éj a múzeumfaluban
A Sóstói Múzeumfaluban immár tizedik alkalommal rendezik június 23-án,vasárnap, a nyári napforduló idején, a szláv
hatásra elterjedt tûzrakás hagyománya alapján szervezett
programot, az esztendô legrövidebb éjszakáján. A „Gyógyító” éjszaka misztikuma 21 órakor kezdôdik a Fûben, fában,
hitben orvosság címû idôszaki tárlat megnyitójával.
22 órától a rendezvény gyökeréig nyúlnak vissza.
A porták tarka megvilágítása, a pattogó tûz fénye mellett
pálinkakóstolás és népi gasztronómiai bemutató színesíti
majd a koromsötét estét. A tûzugrás elôtt pedig Rúzsa Magdi
élô koncertje teremt különleges légkört.
Éjfélhez közeledve a Nyírség Táncegyüttes tagjai magyar
és kelet-európai néptáncokból és népszokásokból összeállított mûsort mutatnak be, amit rögtön a tûzugrás követ.
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SóstóFeszt vol.2 – A nyár legütôsebb bulija Sóstón! Nap koncert vasárnap
2012-ben rendezték a
partisorozat elsô felvonását, amikor a világhírû
Tom Boxer és a bájos
Morena mellett Antonyo,
Sterbinszky és számtalan
villámkezû lemezlovas
szórakoztatta a több ezer
érdeklôdôt a nyíregyházi
Tófürdôn. A sport sem
hiányozhatott a rendezvényrôl, így közel 10 év
után ismét egy olyan
látványos mûfajban
gyönyörködhettünk a
Sóstói tavon, mint a JetSki…
Alig egy év telt el és ismét
gôzerôvel zajlanak az elôkészületek a tó körül, hiszen
közeleg az a hétvége, amikor
újra dübörögnek a legütôsebb
house slágerek és a lóerôk!
Július 5-én, pénteken kora
délután már indul az ôrület!
A Sunshine rádióval közösen
ebben az évben is megkeressük Kelet-Magyarország legígéretesebb lemezlovas-tehetségét, aki a Sunshine sztárjai-

val együtt pörgethet az éjszaka folyamán! Sôt! Nem mások, mint a német Milk &
Sugar nevû formáció elôtt is
bizonyíthatja tehetségét!
Igen-igen, az egyik olyan
house klasszikus, mint a Let
the Sun Shine in megalkotói
látogatnak el Nyíregyházára!
Már nagyon várják a találkozást hazai rajongóikkal, min-

den bizonnyal az év egyik legnagyobb ôrülete vár mindenkire. Természetesen nem hiányozhatnak a hazai fenegyerekek sem, így ismét feltesz
Antonyo, a levezetésrôl pedig
Andro gondoskodik!
Aztán jön a napfelkelte és
szombat-vasárnap újra felbôgnek a lóerôk! A Jet-Ski
OB futama mellett, amely ta-

Tisztelt Fogyasztóink!

valy is rengeteg nézôt vonzott,
egy világszinten is újdonságnak számító sportág debütál a
Sóstói tavon, ami nem más,
mint a:
Flyboard
Tegyük hozzá gyorsan, hogy
Magyarországon is elôször! A
trükkös kis szerkezet a Jet-ek
nyomását kihasználva a víz fölé
emeli utasát, aki így lebeg a levegôben és bámulatos mutatványokat képes bemutatni.
És még számtalan látványosság, izgalmak és ôrület, szóval ismét minden adott egy
fergeteges bulihoz Sóstón
2013. július 5–7. között! További infók: facebook.com/sostofeszt
Jegyek Nyíregyházán elôvételben kaphatók: a Kossuth
téri Lounge Caféban, az
Aquarius Élményfürdô pénztárában, a Korányi Frigyes
utcai Interspar kávézójában, a
Kossuth Lajos utcai Body
Building boltban.
(x)

1974 késô tavaszán négy nyíregyházi fôiskolás és középiskolás fiatal elhatározta, hogy zenekart alakít. Ez nem volt
szokatlan abban az idôben, hiszen a beat- és rockzene magyarországi ôskorát élte, és lépten-nyomon alakultak a zenekarok.
Szinte minden nagyobb intézménynek, iskolának volt saját zenekara, akik komoly versenyben voltak egymással.
A „Nap” együttes tagjai – hiszen ezt a nevet kapta az új
formáció – már többéves rutinnal a hátuk mögött vállalkoztak az új zenekar megalakítására.
Az együttesnek volt egy saját klubja a Vörösmarty téren
(talán vannak, akik még emlékeznek rá az idôsebb korosztályból), ahol hétrôl hétre koncertekkel szórakoztatták az
odalátogató fiatalokat, sôt, még vendégzenekarok is felléptek ott – például Török Ádám és a Mini.
Az elsô Nap együttes után következett a második, amelyik
a progresszív, instrumentális jazz-rock zenét képviselte, új
tagokkal és koncepcióval.
A harmadik Nap, amely a mai zenekar ôse, visszatért a
dallamosabb, kemény alapokon nyugvó rockzenéhez.
Az eltelt közel 40 év során az egykori tagok közül többen
elhagyták az országot, és sokan Nyíregyházát is.
A régi tagok közül néhányan elérkezettnek látták az idôt
arra, hogy szervezôdjön egy Nap-közönségtalálkozó, ahol
a régi és új tagjai a zenekarnak külön-külön és egyben is
megmutassák tudásukat az arra érdeklôdôknek.
A zene hívó szavára visszatértek Nyíregyházára a külföldön – Németországban, Norvégiában –, Budapesten és az
ország más vidékein élô és dolgozó, azóta Európa-hírûvé
lett zenészek, a hang- és fénytechnikában segítô barátok,
hogy 2013. június 23-án, vasárnap 19 órai kezdettel elkezdôdjön a zene a Váci Mihály Kulturális Központ kamaratermében, ahová szeretettel várják az egykori és mai barátokat, Nyíregyháza zeneszeretô polgárait.

Újra nyitva a METALLOGLOBUS Áruház
– A mai gazdasági helyzetben
igen nagy merészség kell egy
újrainduláshoz. Mire alapozzák ezt a bátorságot?

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a fûtésleállást követôen, nyári idôszakban a termosztatikus radiátorszelepeket tartsák 5-ös fokozatban, így elkerülhetik a rendszer
belevegôsödését, illetve a szeleptányér leragadását, melyek a fûtés ismételt beindulásakor
problémát okozhatnak!

– Ady Endrét idézném:
„Még mindig van az én
lelkemnek
Szárnyakat adó büszke
álma…”

TANÁCSOK A NYÁRI LAKÁSFELÚJÍTÁSOKHOZ
A nyár a kikapcsolódás, a pihenés mellett a felújítások idôszaka is. Érdemes ilyenkor a
radiátorok karbantartására, cseréjére is figyelmet fordítani. Amennyiben radiátor cseréjét
tervezik, minden esetben szíveskedjenek errôl a Nyírtávhô Kft. szakembereit elôzetesen
tájékoztatni, mivel a fûtési rendszerben nyáron is benne van a víz, melyet a csere elôtt le
kell üríteni, majd feltölteni. Ennek költsége az érintett fogyasztót terheli.
A radiátorcserét a költségosztó cégnél is jelezni kell, mert a költségosztós elszámolást a
radiátor típusa is befolyásolja.
I. FÉLÉVES MELEGVÍZMÉRÔ-ÁLLÁS DIKTÁLÁSA
Fogyasztóink, díjfizetôink a napokban kapják meg azokat a sárga színû tájékoztatókat,
amelyen felhívjuk figyelmüket, hogy a melegvíz-mérôjük 2013. június 30-ai állását szíveskedjenek társaságunkhoz 2013. július 15-éig eljuttatni.
Az adatok beérkezését követôen 2013. I. féléves melegvíz-fogyasztás elszámolását augusztus hónapban tervezzük elvégezni.
Amennyiben az adatokat társaságunk nem kapja meg, az elszámolást az elôlegfizetésnek
megfelelôen a korábbi átlagfelhasználásból számított állás alapján tudjuk csak elvégezni.

Honlapunkon is lehetôséget biztosítunk az adatok diktálására a

http://nyirtavho.hu/mérôállás-bejelentô.html
weboldalon 2013. június 24-étôl július 14-éig.
Köszönjük együttmûködésüket!
Tisztelettel:
NYÍRTÁVHÔ KFT.

Ha vörös- vagy sárgarezet,
ha bronzot vagy alumíniumot, ha bádogostermékeket
vagy üveggyapotot szerettünk volna venni, tudtuk,
hogy a
METALLOGLOBUSHOZ
kell menni.
Az utóbbi hónapokban
hiába mentünk, az áruház
kapuja zárva volt. Most
mintha mégis történt volna
valami Nyíregyházán, a
Debreceni út 229. sz. alatt.
Mi történik?
Errôl kérdezzük Jeles
Andrást, az áruház vezetôjét:
– Sajnálatos módon az áruházat több kedvezôtlen tényezô
együttes fennállása miatt be
kellett zárni. Hosszúnak tûnô
hónapok teltek el, míg lehetôség nyílott az ismételt megnyitásra.
– Ezek szerint ismét kezdenek? Újra feltámadnak, mint
a fônixmadár?
– Így is fogalmazhatnánk. A
fônixmadár sok nép mondavilágában él, és ez a mondavilág hasonló tartalommal bír.

Egyfajta regenerációt, újjászületést, ciklikusságot jelképez. A
megújuló életerô szimbóluma.
Minden régi lebontása fájdalmas, de a régit nem mi bontottuk le. Sôt, mi ezen alapokon
akarunk egy újat alkotni. Most
az építkezô szakaszban vagyunk. Tehát a fônixmadár akár
a mi megújulni akarásunkat is
jelképezheti.
– Többször fogalmaz úgy, hogy
mi. Megtudhatnánk, hogy ki az
a mi?
– Természetesen. Néhány évnyi
kitérô után visszatérünk a régi
alapokhoz. A Metalloglobus
Zrt. érdekeltségi köréhez tartozó Metalloglobus Fém és Építôtermék Kft. az üzemeltetô. A
létszámmal kapcsolatban pedig
örömmel tájékoztatom, hogy
sikerült a régi csapatot egyben
tartani, és megnyerni a folytatáshoz.
– Változik-e a termékkínálatuk?
– Egyelôre nem tervezünk változtatást. Megtartjuk fô termékkörünket, a színesfém félkész
termékeket. A késôbbiekben az
igényekhez igazodva akár bôvíthetjük is a kínálatot.

Az eddig eltelt idôben elértük,
hogy a térség színesfémkereskedelmének meghatározó reprezentánsai voltunk. Ez néhány hónap kihagyás ellenére
sem múlhat el nyomtalanul.
Mint említettem, a régi alapokon építkezünk újra. Most erre
a feladatra koncentrálunk.
– Ilyen büszke álmokra mindig szükség van. Szerintem is
csak így lehet elôre haladni.
A múltjuk sem volt unalmas,
de most igen mozgalmas és
küzdelmes jövô vár Önökre.
– Elszántság nélkül az újranyitás gondolatáig sem jutottunk
volna el. Nagy feladat vár
ránk, hogy visszaszerezzük
piaci pozíciónkat.
– Sok sikert kívánok ahhoz,
hogy teljesüljenek elképzeléseik! Végezetül üzen-e valamit az olvasóknak?
– Legfontosabb üzenetem,
hogy munkatársaim és magam
nevében is megköszönöm korábbi vevôinknek azt a bizalmat, mellyel a közelmúltig
megtiszteltek, és hozzájárultak sikereinkhez! A folytatásban ismét számítunk rájuk!
Most sem ígérünk mindent,
de mindent megteszünk az
adott lehetôségeken belül,
hogy megfeleljünk régi és új
vásárlóink igényeinek, elvárásainak.
(x)
2013. június 21.
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„Eddig udvaroltam a focinak, most szeretnék megnôsülni!”
nék hasonló utat bejárni a focival.
– A szurkolók azért türelmetlenek. Mit üzen nekik a következô bajnoki szezont illetôen?
– Én is szurkoló vagyok, szomorú voltam, amikor kikaptunk. De akkor is Szpari drukker vagyok! Azt kérem tôlük,
ha nem úgy megy a csapatnak,
akkor se fordítsanak hátat, hanem buzdítsák az együttest,
mert az erôt ad. Emberek vagyunk, hibázhatunk. Én a csapat mögé állok és végig is fo-

Révész Bálint egy éve lett a Nyíregyháza Spartacus tulajdonosa. Korábban a technikai
sportokat kedvelte, jelenleg is indul rallycross
versenyeken. Az elmúlt évben sokat áldozott arra, hogy
eredményes legyen a Szpari, a következô években pedig
szeretne elôrébb lépni.
– Küzdelmes év volt a Spartacus életében. Voltak sikeres
pillanatok, például a Debrecen legyôzése, és kudarcok is
bôven. Hogy élte meg az elmúlt évet?
– Amikor kezdtük ezt a szezont, én mondtam, hogy a
technikai sportokhoz értek, a
focihoz nem. Egy nagyon kemény év után vagyunk, voltak izgalmas pillanatok, és
végül az ötödik helyen végeztünk, de számomra is tanulságos esztendô volt. Megszerettem a sportágat, úgy is mondhatnám, hogy eddig udvaroltam a focinak, most szeretnék
megnôsülni!
– Hosszú távon tervez a Szparival?
– Megnyugtattam a csapatot,

hogy a focit nem hagyom
abba. Én nem az a típusú em-

ber vagyok, hogy beszállokkiszállok, hanem amit én elkezdtem, azt szeretem végig
csinálni. Folyamatosan tárgyalunk a várossal is, én öt
évben gondolkodok. Csak akkor lehet csapatot építeni, ha
az ember hosszú távon tervez.
– Amikor a nyirádi rallycross
pályát átvették, akkor is
hosszú távra terveztek, és lám
tavaly és idén is az egyik legsikeresebb EB futamot ren-

gom csinálni, amit elterveztem,
úgy mint tettem azt Nyirádon.
Remélem öt év múlva a Szpari
kapcsán is lesz mirôl beszélni...

dezhették. Ez lehet a példa a
Szpari számára?
– Az idei nyirádi versenyt egy
nagyon komoly szervezôgárda irányította, és jövôre már
világbajnoki futamot rendezhetünk. Ráadásul 2014-ben
motorcross világbajnokság is
lehet, minimális beruházásra
van szükség ehhez a pályán.
Ezt öt éve kezdtük el, ennyi
idô kellett, amíg idáig eljutottunk. Nyíregyházán is szeret-

Nyíregyházi vívó a válogatottban Európai Egyetemi Bajnokságon a focisták
Nyíregyházi vívó
is meghívást
kapott a
kerekesszékes vívó válogatottba. Tarjányi István az
elmúlt hetet a nemzeti
csapat edzôtáborában
töltötte, július elején pedig
utazhat a varsói világkupa
versenyre.
Fáradtan, de boldogan tért
vissza Tarjányi István a válogatott edzôtáborából. Ô az
elsô nyíregyházi kerekesszékes vívó, akit meghívtak
a nemzeti csapathoz. Ráadá-

sul olyan jól teljesített az elmúlt héten, hogy a július elején Varsóban megrendezendô világkupán is képviselheti a magyar színeket. – Nagyon meglepett a meghívás,
az edzôm közölte velem a jó
hírt. Az edzôtábor nagyon
fárasztó, de hasznos volt,
még most is izomlázam van.
De nagyon megérte, és ha
tehetném, azonnal mennék
vissza, olyan jól éreztem
magam. A sporttal szinte teljes lett az életem, lényege14

2013. június 21.

sen jobb a kedvem, mióta vívok. Minden társamnak csak
ajánlani tudom. Én naponta
kétszer tréningezek, reggel fél
nyolckor már a vívóteremben
kezdek, majd edzés után irány
a munkahely, este pedig ismét
edzés. De látszik az eredmény, Varsóban július elsô hetében rendezik a világkupát,
oda már utazhatok. A fô cél
azonban az, hogy kijussak a
paralimpiára, akár már három
év múlva Rióba – mondta Tarjányi István. A vívó fiatal korában atletizált, ám egy betegség miatt kerekesszékbe kényszerült. Fél évvel ezelôtt, amikor Nyíregyházán elindult a
kerekesszékes kardvívás, az
elsôk között jelentkezett. Azóta napi két edzéssel készül,
és edzôje szerint a kitartó munkának is köszönheti, hogy válogatott kerettag lett. – Példa
értékû az a munka, amit István
elvégzett. Szorgalmas, kitartó
és tehetséges is, ennek köszönhetô, hogy ilyen hamar válo-

A Nyíregyházi Fôiskola férfi
labdarúgócsapata képviseli
Magyarországot a június 23.
és 30. között Spanyolországban megrendezendô 10. Európai Egyetemek Bajnokságán. Az Európai Egyetemi
Sportszövetség 2001 óta szervez Európai Egyetemek Bajnokságát, akkor még csak két
sportágban, de 2013-ban már
17 sportágban meghirdetve.
Az Európai Egyetemek Baj-

nokságán nem válogatottak,
hanem európai egyetemek indulnak, általában a nevezô
ország adott sportágban meghirdetett egyetemi bajnokságai gyôzteseinek részvételével.
Magyarországról még felsôoktatási intézménynek nem
sikerült eljutnia erre az eseményre, a Nyíregyházi Fôiskola csapata lesz az elsô.
A csapat tagjai: Kiss Tamás,

Bagi Tamás, Csordás Gergô,
Tóth Zoltán, Kristófi Sándor,
Bôdi Bence, Deme Attila,
Hokk Ádám, Csáki Tamás,
Nyíregyházi Gábor, Mészáros
Balázs, Horváth Benjámin,
Lakatos István, Balogh Zsolt,
Csordás Balázs, Gazsi Ferenc,
Nagy Krisztián, Kleibert Dávid, Harsányi Máté és Kovács
István edzô, valamint Kun
Benedek csapatvezetô.

gatott lett. No meg benne is
megvan az a gén, ami ránk,
magyarokra jellemzô a vívás
kapcsán. Én dolgoztam Németországban és Angliában
is, így van összehasonlítási
alapom. Nyugodtan kijelenthetem: vívásban a magyarok
az egyik legtehetségesebbek
a világon, lényegesen hamarabb tanulnak meg dolgokat,
mint a britek vagy a németek
– mondta Pákey Béla edzô,
aki az NYVSC kard szakágának vezetôje.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

06. 23., vasárnap 18.00:
Nyíregyháza Spartacus–Kazincbarcika labdarúgó-mérkôzés ismétlése

Sportprogram
06. 22., szombat Sóstó, Strand- és Tófürdô, Magyar Úszás Napja
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sportesemény. Idôpont: június 27–30-áig. Helye: Kossuth
tér, a szökôkút mellett. Bôvebben: www.facebook.com/
beachvolleyballinthecity.
! Városunk újabb vendége a

! A Burattinó Bábszínház

elôadásai: június 22-én 16.00
óra: Többet ésszel, mint erôvel; 23-án 10.00 óra: Az okos
nyúl; 29-én 16.00 óra: A pajkos medvebocsok; 30-án
10.00 óra: Nyuszikaland.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont.
! Programok a Bencs Villá-

ban: Ének a határtalanról – a
Phemius Versmûhely elôadása Weöres Sándor mûvei alapján, Olajos Gáborral június
21-én 18.00 órától. Az operettôl az operáig (Sinka Krisztina és Kovács Viktória estje)
június 26-án 19.00 órától.
Klasszikus könnyûzenei park-

koncert a Marianet Duo (Sárosi Marianna és Füzesséry
Tibor) elôadásában Bachtól
Eric Claptonig június 28-án
19.00 órától.

Csodavilág sorozatban Urbán
Vali, a hazai nyersétel-készí-

PROGRAMOK

tés egyik legismertebb szakértôje. A nyersételek készítése és a lelki folyamatainkra
gyakorolt hatásáról hallhatnak
az érdeklôdôk elsôsorban. Idôpont: július 11-én 18.00 óra.
Helye: DOTE Sóstói úti épülete. Részletek: www.csodalap.hu.

! Borbánya múltja – jelene

– jövôje címmel koszorúzással egybekötött szimpóziumot
tart a Váci Mihály Irodalmi
Kávéház június 22-én. 14.00
óra: koszorúzás a Borbánya
emléktáblánál (Kállói út 91.),
15.00 óra: Szent Kamill
Rendház és Noviciátus Kápolnája (Pásztor utca 1/A).
! Ismét non-stop strandröp-

labda verseny – HÜBNER
Beach Volleyball in the city

Képviselôi fogadóóra
Kósa János, a FIDESZKDNP önkormányzati
képviselôje fogadóórát tart.
Idôpont:
2013. június 24., 17.00 óra
Helye:
Butyka, Közösségi Ház

„Tiéd a pálya”
a Borbányai Mûvelôdési
Ház és az AMA Pódium
pályázati felhívása
Többfordulós pályázat fiatal, ambiciózus DJ-k részére.
Olyan tehetséges lemezlovasok jelentkezését várjuk,
akik szívesen bemutatnák
mixeiket nagyközönség
elôtt. Mûfaji megkötés
nincs, bármilyen stílusú zenéket mixelhetsz, külföldi és
magyar számokat egyaránt.
Bemutatkozó anyagodhoz
csatolj egy maximum 10
perc terjedelmû saját mixet
mp3 formátumban és egy
fényképet magadról.
Jelentkezni az Art Misszió
Alapítvány weboldaláról letölthetô jelentkezési lapon,
2013. június 30-áig lehet.
A beérkezô pályázatok elbírálása folyamatosan történik. A nyertesek részére bemutatkozási lehetôséget biztosítunk nyíregyházi és tokaji helyszíneken.
A pályázatokat az alábbi elérhetôségre várjuk: artmission@artmissionsite.com
További információ: Art
Misszió Alapítvány, 4400
Nyíregyháza, Hôsök tere 6.
1/1. Telefon/fax: 42/400782. www.artmission.hu,
www.interculturport.com.
2013. június 21.
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Közlemények – információk SZABADIDÔ

Rejtvény

– Halló, Siófok? Azt hiszem, elszunyókáltunk...

A rejtvény megfejtését július 3., szerda délig
juttathatják el szerkesztôségünk címére postán,
vagy személyesen: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. (személyesen a Váci Mihály Kulturális Központ információjánál elhelyezett postaládába dobhatják be). E-mailen, a naplo@nyiregyhazitv.hu címen várjuk a megoldást. A helyes megfejtést beküldôk közül a szerencsés nyertes Carmo mosást + ajándékcsomagot kap. A nyereményt igazoló szelvényt szerkesztôségünkben veheti át. Múlt heti nyertesünk: Fülöp Tiborné (Nyh., Lajos u. 4/A).
Elôzô rejtvényünk megfejtése: Mondja, megvan a blokk a hajóról?

Névnapok
Június 22. – Paulina
Június 23. –
Zoltán, Édua
Június 24. – Iván

Gazdikeresô

– Jean! Hol a feleségem?
– Meghalt, uram!

Június 25. –
Vilmos, Maxim

– Hogyhogy? Egy órával
ezelôtt beszéltem vele!

Június 26. – János, Pál

– Igen uram, de pár perce rászállt egy darázs és
azt mondta, hogy üssem
agyon!

Június 27. – László
4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. Tel.: 42/
508-150 ! 4700 Mátészalka, Jármi út 55.
Tel.: 44/500-203 ! 4900 Fehérgyarmat,
Matolcsi út 2. Tel.: 44/510-090

Darázs

Június 28. –
Levente, Irén
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