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ÚJABB MEDERBE...Újabb
mérföldkövéhez érkezett
Nyíregyháza csapadékvíz
koncepciójának megvaló-
sítása. 2014-ben újabb
tervek készülnek, amelyek
tovább javítják a víz-
elvezetést a városban.

AJÁNLOTT A VÉDÕOLTÁS
AZ UTAZÓKNAK. Külföldi
utazás elõtt érdemes
tájékozódni, hogy mely
országba milyen védõol-
tással engedélyezett a
beutazás – erre figyelmez-
tet a megyei tisztifõorvos.

A SZPARI NYITJA A
BAJNOKSÁGOT. Nyíregy-
házán indul a 2014/2015-
ös labdarúgó bajnokság.
Az elsõ osztály nyitó-
meccsét a Sóstói úti
stadionban tartják, a
Szpari a Lokit fogadja.

Fotó: Máté János

Több mint 2 milliárd forintból teljesen megújul a szebb
napokat megélt Bujtosi Szabadidõ Csarnok. A város tulaj-
donában lévõ épület három ütemben születik újjá. A köz-
ponti költségvetésbõl megvalósuló beruházás során egy
olyan sport- és szabadidõ komplexum jön létre Nyíregy-
házán, amely a jövõben akár nemzetközi mérkõzések hely-
színe is lehet. A munkálatok már elkezdõdtek, várhatóan
jövõ tavasszal adják át a megújult, modern épületet.

Az ország egyik legkorszerûbb sportlétesítménye ké-
szül Nyíregyházán. Ebbõl az alkalomból helyeztek el a
nap eseményeit dokumentáló idõkapszulát a csarnok

AZ ORSZÁG EGYIK LEGKORSZERÛBB SPORTLÉTESÍTMÉNYE KÉSZÜL
udvarán. Az 1988-ban átadott Bujtosi Szabadidõ Csarno-
kon, az elmúlt 26 évben csak kisebb állagmegóvó felújí-
tások történtek, így 2013-ra, mire a város tulajdonába ke-
rült, olyan leromlott volt az állapota, hogy már nem volt
alkalmas sportrendezvények minõségi lebonyolítására.
2013. õszén közel 100 millió forint értékû beruházás ke-
retein belül új parkettát kapott a létesítmény, a teljes meg-
újulás pedig ebben az évben kezdõdött. Magyarország
központi költségvetésébõl, közel 2,1 milliárd forintos for-
rás áll rendelkezésre, így három ütemben, nyíregyházi
kivitelezõk segítségével teljesen megújul a sportcsarnok.
Az elsõ ütemben energiatakarékossági fejlesztés és látvá-

nyos átalakítások zajlanak. Szeptemberre megtörténik a
nyílászárók cseréje, a homlokzat szigetelése, a lapos tetõ
felújítása, valamint a csapadékvíz elvezetõ rendszer tel-
jes cseréje. Lebontják a nyugati kültéri lelátót, így az épü-
let külleme is új formát kap. A második és harmadik ütem
keretein belül, a belsõ terek rekonstrukcióját végzik a szak-
emberek. Épületgépészeti szempontból is megújul a
BUSZACSA, megtörténik az erõs- és gyengeáramú, az
akusztikai és a világítástechnikai felújítás, korszerûbbé
válnak a folyosók, az irodák, az öltözõk, és a vizesblokk-
ok is. A minden szempontból felújított sportcsarnok új le-
hetõségeket nyit meg Nyíregyháza elõtt. /4.

MEGÉRDEMELT
FELÚJÍTÁS

NEGYEDSZÁZAD
UTÁN

OLCSÓBB FÜRDÕBELÉPÕK
A nyíregyháziak a korábbinál még kedvezõbben vehetik igény-

be a fürdõ szolgáltatásokat Sóstón, tovább bõvítve a kedvezmé-
nyes lehetõségeket. A Park- és Élményfürdõben differenciált rend-
szerrõl van szó, mely attól is függ, hogy hány gyerekkel érkezik a
család. Így akár 600–1300 forintos családi megtakarítás is elérhe-
tõ mostantól. De nem csak a park, hanem a tófürdõnél is további
kedvezményeket vezettek be július 9-tõl. A Tófürdõben is jelen-
tõsen csökkenek az árak: egy ötfõs család kétezer forinttal ol-
csóbban juthat be strandolni hétköznaponként, mint korábban.
Munkanapokon a nyíregyházi felnõttek 1000 forintért, a nyugdí-
jasok és a diákok 700 forintért, a gyerekek pedig 600 forintért
hûsölhetnek a tavon. Azokra is gondoltak, akik csak munkaidõ
után, 16 órától érnek rá pancsolni, õk további kedvezményt kap-
nak. Hétköznaponként minden nyíregyházinak egységesen 600
forint a belépõ ebben az idõszakban. /3
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

JÚLIUS 4., PÉNTEK

HUSZÁRVÁR NAPKÖZIS TÁBOR
 Négy héten át várják napközis tábor-

ral a Huszártelepen élõ gyerekeket a
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ
munkatársai. A Huszárvárban, pályázati
forrásból megvalósult táborban kézmû-
ves foglalkozások, sport és kulturális
rendezvények fogadják a fiatalokat.

JÚLIUS 7., HÉTFÕ

ADOMÁNY
Nagy értékû adományt kapott a Jósa

András Oktatókórház Endoszkópos La-
boratóriuma. A 4,5 millió forint értékû
mûszert a belgyógyászatokon végzett
vizsgálatok során alkalmazzák majd,
melyet a Bige Holding ajándékozott a
kórháznak.

JÚLIUS 8., KEDD

FEHÉR TEVECSIKÓ SZÜLETETT
Kétpúpú tevecsikó született a Nyír-

egyházi Állatpark, Ázsia élõvilágát be-
mutató területén. Szöszke, az egyelõre
még púp nélküli csikó, a látogatók ked-
vence lett. Érdekessége: míg a mamája
barna színû, a kis kanca az apja színét
örökölve, fehér bundával született.

JÚLIUS 8., KEDD

SZOBOR HELYREÁLLÍTÁS
Helyreállította a Széna téren B. Ha-

dik Magda Éneklõ lány címû szobrát a
NYÍRVV Nonprofit Kft. A mészkõbõl ké-
szült egész alakos alkotást még május
végén rongálták meg, Az „Éneklõ lány"
javítása csaknem fél millió forintba ke-
rült.

JÚLIUS 8., KEDD

ÚJ TISZT
A katasztrófavédelmi szakasz tizen-

egy tisztje közül, Terdik Nikoletta az
egyik, aki a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Rendészettudományi Karának végzõ-
sei között tett esküt nemrégiben. A tûzol-
tó hadnagy a Nyíregyházi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségen teljesít szolgálatot.

JÚLIUS 9., SZERDA

RENDKÍVÜLI VÉRADÁSOK
Rendkívüli véradásokat szervez a Ma-

gyar Vöröskereszt, hogy a nyári idõszak-
ban is legyen a betegellátáshoz szüksé-
ges vérmennyiség. Vérhiány nincs, leg-
feljebb egy-egy vércsoportból van keve-
sebb. A karitatív szervezet rendezvénye-
ken, fesztiválokon is várja a véradókat.

KILENC HÁZIORVOSI
RENDELÕ ÚJUL MEG

Megkezdõdött a nyíregyházi önkor-
mányzati fenntartású háziorvosi rende-
lõk felújítása. A Vay Ádám körúton és
az Ungvár sétányon mintegy 60 millió
forintból 9 felnõtt- és gyermekorvosi
rendelõ válik korszerûbbé. A rekonst-
rukció az „Egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztése Nyír-
egyházán” címû projekt keretében va-
lósul meg.

Már dolgoznak a jósavárosi orvosi ren-
delõben, az Ungvár sétányon lévõ épület-
ben megkezdõdött a rekonstrukció.

Kilenc önkormányzati fenntartású há-
ziorvosi rendelõt újítanak fel, megújul az
Ungvár sétány 35. és 37. alatt lévõ 6 or-
vosi rendelõ és a Vay Ádám körút 5. és 7.
szám alatti 3 ingatlan is. Dr. Kovács Fe-
renc, Nyíregyháza polgármestere helyszí-
ni szemléjén elmondta: az önkormányzat
az orvosi rendelõk rekonstrukciójára az
„Egészségügyi alapellátást nyújtó intéz-
mények fejlesztése Nyíregyházán” címû
európai uniós projekt keretében mintegy
60 millió forintot nyert, 100 százalékos
támogatással. Ezt a pénzösszeget az ön-
kormányzat még mintegy 7 millió forint-
tal saját forrásból kiegészítette.

Az épületeket akadálymentesítik, elvég-
zik az energetikai korszerûsítésüket, kicse-
rélik a homlokzati nyílászárókat, az épü-

letek új ajtókat és ablakokat kapnak, s ahol
szükséges, ott az üvegfalakat is kicserélik.
Korszerûsítik a fûtési rendszer szabályozó-
szelepeit, megújul a hidegburkolat, elvég-
zik a tisztító festést és akadálymentes mos-
dó áll majd a mozgáskorlátozottak rendel-
kezésére. Az Ungvár sétány 37. szám alatt
napelemeket is beépítenek, s a rendelõ
mellett a járdát is korszerûsítik. A munká-
latok augusztus végére fejezõdnek be, de
az ellátás addig sem szünetel, mindig más-
más rendelõben fogadják a betegeket.
(Részletek a nyiregyhaza.hu web portálon.)

A felszereltség 2 újraélesztõ készülék-
kel bõvül, melyekkel az újraélesztések si-
keressége a jelenlegi 10 százalékról 70
százalékra nõhet. A beruházásnak köszön-
hetõen, Nyíregyházán 16 ezren, megújult
környezetben részesülhetnek majd orvosi
ellátásban.

BEFEDIK A PIACTERET

A tervek már elkészültek a piac 3
ezer négyzetméterének lefedésével
kapcsolatban, jelenleg az engedélyez-
tetési eljárás van folyamatban. Ennek
lezárásával tájékoztatják az érintette-
ket a részletekrõl. Helyreállították a
Korányi utcai piac tetõszerkezetét is,
így már ott is zavartalanul és biztonsá-
gosan árulhatnak a kereskedõk.

Szerzõ: Erdõs József

Tizenegy százalékkal emelkedtek a
NYÍRVV-nél a helypénzbõl származó be-
vételek a tavalyi év azonos idõszakához
képest, a mûködési költségek pedig tíz szá-
zalékkal csökkentek. Csak a Búza téri pi-
acra számolva 14 százalékos emelkedést
mutatnak a számok az egy évvel korábbi-
hoz mérve, ez azt jelenti, hogy egyre több
kereskedõ és õstermelõ jelent meg a pia-
con a felújítás után – errõl tájékoz-
tatta a Nyíregyházi Televíziót Bocs-
kai Péter, a NYÍRVV ügyvezetõje.

MEGÚJULT A PARKOLÓ IS

A NYÍRVV azt tervezi, hogy befe-
di a vásártér külsõ részét. Egy közel
3 ezer négyzetméteres területet fölé
kerül majd tetõ. A munka része a
piac 3 részes fejlesztési koncepció-
jának. A csarnok felújítása már meg-
történt, a fedéssel újabb elem való-
sulhatna meg. A Búza téri piaccal

szembeni parkolót, a tavalyi évben bur-
kolta újra az õszi útfelújítási program ré-
szeként a NYÍRVV. Azóta az útburkolati
jeleket is felfestették, ezzel 85 parkolóhe-
lyet, valamint négy mozgássérült, és továb-
bi négy taxi parkolót alakítottak ki. A tár-
saság bízik abban, hogy ez a szabályozás
megoldást jelent majd a városlakók által
kifogásolt parkolási problémákra.

HELYREÁLLÍTOTT TETÕ

A Korányi úti piacon is befejezõdtek a
munkálatok. Ott az idõjárás az álmennye-
zetet tette tönkre, és balesetveszélyessé
vált. A városüzemeltetés ezért helyreállí-
totta a tetõt, és felújította a csapadékvíz
elvezetést. A munkálatok során a piac vi-
lágítása is megújult, 10 lámpatestet cse-
réltek energiatakarékos fényforrásokra. A
rekonstrukció 1,5 millió forintba került, és
egy hete fejezõdött be.

JÚLIUS 7., HÉTFÕ

JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁS
Felújítja a játszóteret a Korányi köz-

ben a NYÍRVV. A játszóhelyen lemossák,
csiszolják és újrafestik a játékokat, kicse-
rélik a tönkrement elemeket. A helyreál-
lítás megközelítõen fél millió forintba
kerül. Ez után az Ungvár sétányon foly-
tatódik a játszótér felújítási program.

JÚLIUS 3., CSÜTÖRTÖK

KIS ESTI ZENE
Csütörtök esténként a Vikár Sándor

Zeneiskola tanárai és növendékei adnak
egyórás szabadtéri koncertet a város fõ-
terén. A programsorozatot az önkor-
mányzat szervezi, a koncertre érkezõk
változatos elõadásokat hallgathatnak
meg, augusztus 21-ig.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

2,1 milliárd forint, pályázaton elnyert forrásból fejleszti
Sóstógyógyfürdõt az önkormányzat. Nyíregyháza ék-
köve épül és szépül, a felújítások egy részét pedig már
birtokba is vehették a pihenni vágyók. A napokban
újabb fejlesztéseket mutattak be, de zsebbevágó beje-
lentések is történtek a nemrégiben: olcsóbb lett a nyír-
egyháziak strandbelépõje.

A fejlesztés részleteirõl, a beruházás jelenlegi állásáról,
dr. Podlovics Roland projektvezetõ adott tájékoztatást, a
Nyíregyházi Televízió Rá-Adás címû mûsorában. A Sóstó-
ra kilátogatók már a központi park és a tó körüli sétány
térburkolatát, valamint a rekortán futópályát is használ-
hatják, melyekre a lakosság szavazott korábban. Helyük-
re kerültek az új utcabútorok, a szemetesek, a kandelábe-
rek, és a biciklitározók is. Dr. Podlovics Roland kifejtette,
hogy a mélyépítési munkálatok már befejezõdtek, így már

csak olyan jellegû folyamatok maradtak hátra, amelyek
nem fogják zavarni az itt élõk, a városlakók és a turisták
nyugalmát. A kertészeti munkálatok hamarosan megkez-
dõdnek, amelynek részeként 150 elõnevelt fát és több ezer
cserjét ültetnek ki, a közeljövõben pedig elhelyezik az irá-
nyító-, és tájékoztató táblákat, illetve a házirendet is.

„Folyamatosan vizsgáljuk a lakossági észrevételeket, azt
szeretnénk elérni, hogy még élhetõbb, még használhatóbb
legyen Sóstó.” – hangsúlyozta. A központi park és a tó
körüli sétány megújulására 150 millió forintot fordít az
önkormányzat a pályázatból.

A KÉT TÓ ÚJRA ÁTLÁTHATÓ
A felújításokat követõen elbontották azt az öreg hidat, amely

összekötötte a két tavat. A híd eltûnése, s a két tó látványának
összekapcsolása sokakból különféle érzelmeket váltott ki. Vol-
tak, akik pozitívan nyugtázták a változást, hiszen most már
gyönyörûen rá lehet látni a vízre, míg mások hiányolják,
hiszen kamaszkori emlékek kötötték õket a fahídhoz.

– A két tó valójában az 1900-as évek elejéig volt egy
tó, aztán a késõbbiekben, a századfordulót követõen kü-

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK A NYÍREGYHÁZI STRANDOLÓKNAK!
lön választották. Ez a híd is igazából csak egy kis öböl
felett átívelõ gyalogos sétány volt. Ez az öbölszerû rész a
csónakázó tóból állandóan mosta a partfalat, volt egy
jelentõs erózió is. Az elmúlt 20-30 év alatt nem történt
partfal megerõsítés, magát a hidat is 1998-ban újították
fel legutóbb. Az uralkodó szélirány, és ebbõl adódóan a
tóba kerülõ hulladék, a pillepalackok, mind-mind besod-
ródtak a híd alá, így, aki megállt ott és a hídról a törpe-
harcsákat etette, az szemetet is látott. Régen a két tó át-
látható volt, ezt szerettük volna most is elérni. Ráadásul
ahhoz, hogy a tó teljesen körbejárható legyen, gondol-
nunk kellett arra, hogy ezt, ha híddal oldjuk meg, akkor
az további komoly költségeket jelentett volna – mondta
el dr. Podlovics Roland.

HÍD ÉLMÉNY – KOSZ NÉLKÜL
A projektvezetõ kifejtette, hogy természetesen figyelem-

be veszik a városlakók észrevételeit is, ezért kialakítanak
egy napozó stéget a csónakázó tó fölé, ami kap egy korlá-
tot is. Így a városlakók újra átélhetik a kamaszkori élmé-
nyeiket, figyelhetik a törpeharcsákat, csak most már egy
megújult, megszépült környezetben.

Megtudtuk, hogy július végére a tó körüli munkálatok
befejezõdnek, de a projekt többi eleme is megvalósul a
nyáron. Augusztus végére elkészül a Pálinkaház, zajla-
nak a Dél-Amerikai tanösvény körüli munkálatok, és a két
parkoló (az állatparknál és parkfürdõ mellett) is megépül.

SÓSTÓ-KÖR – VERSENY A REKORTÁNON!
A Sóstói-tó körül nemcsak szabadidejüket tölthetik el a

nyíregyháziak, a futókra az ötletek szerint egy megméret-
tetés is vár. A pályán verseny lebonyolítását is tervezik,
ahol szeptemberben hirdetnek gyõztest különbözõ kate-
góriában – errõl már Batizi Tamás kabinetvezetõ számolt
be a Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsorában. El-
mondta: a futópálya, amely a nyíregyházi városlakók sza-
vazatai alapján több lehetõség közül valósult meg, majd-
nem egy kilométer hosszan öleli körül a Sóstói-tavat, így
alkalmas versenyek rendezésére is. Ezért gondoltak arra,
hogy megmérettetést hirdetnek nyáron, Sóstó-Kör elneve-

zéssel, ahol hitelesítve lehet rekordot dönteni. Akik részt
vesznek a versenyben, azok között szeptemberben dõl el,
hogy ki volt a leggyorsabb. A Sóstó-Kört legrövidebb idõ
alatt teljesítõket, több kategóriában jutalmazzák.

KERÉKPÁRSZERVIZ SÓSTÓN
Lakossági kezdeményezésre alakítottak ki kerékpárszer-

viz-pontot Sóstón. A Tófürdõ bejáratánál az ide érkezõk

ezentúl elvégezhetnek egy-egy gyorsjavítást vagy kerék-
felfújást ingyen. A kezdeményezést az hívta életre, hogy
Nyíregyháza már komplett kerékpárút hálózattal rendel-
kezik, így nem véletlen, hogy egyre népszerûbb a bicikli-
zés a városlakók körében.

Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezér-
igazgatója elmondta: Sóstóra már sokkal könnyebb eljut-
ni kerékpárral, így sokan a Tófürdõre is biciklivel érkez-
nek. Gyakran kaptak jelzést, hogy pumpára, vagy néhány
szerszámra lenne szükség itt, az apróbb javításokhoz. Ezért
úgy gondolták, ha már egy európai szemmel is kulturált
kerékpártárolót alakítottak itt ki, jól kiegészítené egy in-
gyenes szerviz-pont. Az újdonságok ismertetésénél arról
is szó esett, hogy hamarosan a Korányi úti kerékpárútról,
a Blaha Lujza sétányra is biztonságossá válik az átkelés a
Kemecsei úton.

OLCSÓBB BELÉPÕK A NYÍREGYHÁZIAKNAK
Dr. Kovács Ferenc polgármester arról tájékoztatta a

médiumok képviselõit, hogy a fürdõbelépõk kedvez-
ményrendszerét is felülvizsgálták Sóstón, a nyíregyházi-
ak a korábbinál még kedvezõbben vehetik igénybe a szol-
gáltatásokat. Elmondta, ezzel tovább bõvítették a koráb-
bi, nyíregyháziakra vonatkozó kedvezményes lehetõsé-
geket. A Park- és Élményfürdõben differenciált rendszer-
rõl van szó, mely attól is függ, hogy hány gyerekkel ér-
kezik a család. Így akár 600-1300 forintos családi meg-
takarítás is elérhetõ mostantól. A Tófürdõben is jelentõ-
sen csökkenek az árak: egy ötfõs család kétezer forinttal
olcsóbban juthat be strandolni hétköznaponként, mint
korábban. Tovább részletezve: munkanapokon a nyíregy-

házi felnõttek 1000 forintért, a diákok és nyugdíjasok 700
forintért, a gyerekek pedig 600 forintért hûsölhetnek a
tavon. Azokra is gondoltak, akik csak munkaidõ után,
16 órától érnek rá pancsolni, õk további kedvezményt
kapnak. Hétköznaponként minden nyíregyházinak egy-
ségesen 600 forint a belépõ ebben az idõszakban. A pol-
gármester hozzátette: ezzel az a cél, hogy minél több
nyíregyházi számára elérhetõek legyenek a fürdõszol-
gáltatások. Megjegyezte: – Ugyanakkor vigyáznunk kell
arra, hogy ne essünk abba a hibába, mint 2010 elõtt,
hogy több száz millió forintos hitellel és támogatással
kellett pótolni a veszteséget. Fontos, hogy ezek a változ-
tatások ne okozzanak üzemi veszteséget.

Dr. Podlovics Roland és dr. Kovács Ferenc – bejelenté-
sek esõben a napfényes idõszakra
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TÁJÉKOZTATÁS

az Erzsébet-utalványok rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak részére történô kézbesítésérôl

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § a) pontja értelmében a települési ön-
kormányzat jegyzôje annak a gyermeknek, fiatal felnôttnek, akinek rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a
tárgyév augusztus hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasz-
tásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utal-
vány formájában.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/
1997. (IX.10.) Korm. rendelet 68. § (8) bekezdése alapján önkormányzatunk az
Erzsébet-utalványok jogosultak részére történô kézbesítését 2014. augusztus-
ban postai úton biztosítja. A Magyar Posta Zrt. 2014. augusztus 31. napjáig
kézbesíti az Erzsébet-utalványokat a jogosultak címére.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési
értesítôt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról,
idejérôl. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követô 5. munkanapig van módja
a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidô eredménytelen elteltét követôen az
át nem vett küldemények az önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.

Az önkormányzat részére visszaküldött Erzsébet-utalványok jogosultjait értesítô le-
vélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyérôl és az ügyfélfo-
gadási idôrôl.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre való jogosultsága 2014. augusztus 1. napján fennállt, azonban
Erzsébet-utalványt 2014. augusztus 31. napjáig nem kapnak, azt legkésôbb 2014.
szeptember 3. napjáig jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, a 24-es ablaknál.

További információ a 42/524-524-es (170-es mellék) telefonszámon kérhetô.

VONZERÕ NÖVELÕ FEJLESZTÉSEK,
A BUSZACSÁBAN

Ahogy lapunk elsõ oldalán írtuk, ünnepélyes kere-
tek között vette kezdetét a Bujtosi Szabadidõ Csarnok
fejlesztése. A város tulajdonában lévõ épület, több mint
kétmilliárd forintból újul meg.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszön-
tõjében elmondta, olyan lehetõségek ezek, amelyeket
eddig a BUSZACSA nem tudott biztosítani. A város veze-
tõje reményét fejezte ki, hogy a felújított épületben újra
lesznek nemzetközi mérkõzések, és a nyíregyházi csapa-
tok is modern körülmények között készülhetnek meccse-
ikre.  A polgármester hozzátette: a kultúra szempontjából
is jelentõs helyszín az épület, hiszen koncertek, gyerme-
keknek szóló rendezvények és a tömegsport is teret kap a
BUSZACSA termeiben.

MINDENKIT VÁR MAJD A CSARNOK

A város egyik látványosságának is számító sportkomp-
lexumban funkció és kapacitásbõvítõ céllal mobil lelátók
épülnek, valamint kialakítanak egy sportkávézót is. Mind-
ezeken túl olyan funkciókkal bõvül az épület, amely le-
hetõvé teszi azt, hogy akár nemzetközi eseményeket is
szervezzenek a BUSZACSÁBAN. Az üzemeltetõ, Nyírsuli
Kft. ügyvezetõje, Kósa Árpád elmondta, komoly VIP- cate-
ring, mobillelátó, audio-vizuális rendszer lesz az új sport-
csarnokban, ahol annyi minden történik, hogy ha a nyír-

egyháziak bemennek, egész más élményben lesz részük,
mint az elmúlt 25 évben bármikor.

A vonzerõnövelõ fejlesztések célja, hogy a csarnokot a
sportolókon és a nézõkön kívül mások is látogassák: a te-
rasz és a sportkávézó, a multifunkcionális- és szekció ter-
mek, valamint a kisebb tornatermek is a tömegsport kere-
tein belül mozogni vágyók igényeit szolgálják majd. A
beruházás végére megszépül a létesítmény környezete is:
elbontják a kerítést, és egy nyitott, akadálymentesített,
nemzetközi igényeknek is eleget tevõ létesítmény fogadja
a nyíregyháziakat és a városba látogatókat.

Az idõkapszulát Dr. Kovács Ferenc polgármester (jobb-
ról) és a nyíregyházi kivitelezõ képviseletében Petró

Attila, a Fémszerkezet Kft. egyik ügyvezetõje helyezte el

MIT GONDOL A BUSZACSA
MEGÚJULÁSÁRÓL?

A teljes válaszok megtekinthetõek ebben a témában
is a Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû mû-
sorában mindennap, 19.25-kor és 21.25-kor.

„Nagyon örülök neki, már éppen ide-
je volt. Rengeteget járunk ide, bármilyen
esemény van, úgyhogy nagyon örülök
neki."               Lakatos Józsefné Ibolya

„Örülök neki nagyon.
A fiatalok nagyon szeretik

a mozgást, nekem is van 2 fiam, sportol-
janak, erõsödjenek, úgy válnak teljes ér-
tékû tagjává a társadalomnak."    Tóth Pál

„Szerintem már nagyon ideje volt,
hogy hozzákezdjenek a felújításhoz,
mert már egy nagyon régen épült létesít-
mény. Voltam a búcsúztatóján, majd sze-
retnék a megnyitóján is ott lenni. Örü-
lök neki, hogy így döntött

a városvezetés, hogy felújítják."
Kissné Ávár Éva

„Sok sporteseménynek fog majd ott-
hont adni, többféle programot is látha-
tunk, fesztiválokat, koncerteket... Örü-
lünk."                                Bandi Nikolett
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ÚJABB MEDERBE KERÜLHET A CSAPADÉKVÍZ
 Mint emlékezetes, 2010 végén az idõjárás okozta

belvízproblémák miatt a város számos pontján ingatla-
nok százai kerültek veszélybe. Ez a probléma rámuta-
tott arra, hogy tervszerûen kell megoldani és kezelni az
évtizedek óta elhanyagolt csapadékvíz-elvezetési gon-
dokat. Az elkészült tervek alapján, a város öt pontján
az elmúlt év júniusában elkezdõdtek a kivitelezési mun-
kák. Az új városvezetés – nagy lakossági és vállalkozói
összefogással – megoldotta a vízelvezetési problémá-
kat 2011 telén, s ekkor már a polgármester jelezte: ke-
zelni fogják a csapadékvíz okozta gondokat.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Az ígéret beteljesedése idén újabb mérföldkövéhez ér-
kezett, hiszen a koncepció ütemezésének megfelelõen,
további tervek készíttetése zajlik – errõl tájékoztatta la-
punkat a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
munkatársa.

Veczánné Repka Jolán elmondta: az utóbbi években ér-
zékelhetõ klímaváltozások hatásai, a megváltozott rend-
kívüli meteorológiai események, Nyíregyházát sem kerül-
ték el. Az esõs napokon lehullott csapadékvíz mennyisé-
ge és intenzitása nagymértékben megnövekedett. Ezekkel
párhuzamosan pedig a városi csapadékvíz elvezetõ rend-
szer több évtizeddel ezelõtti kiépítése óta, óriási mérték-
ben nõtt a burkolt felületek aránya is. – A nagy intenzitású
csapadékvíz lefolyások, valamint a szabályozatlan lefo-
lyási körülmények miatt a befogadókon visszaduzzadá-
sok keletkeznek, és gyakran az utcai elvezetõ rendsze-
rekben kiöntéseket okoznak. Ezért a város egyre jelentõ-
sebb területein problémát okozott a lehullott csapadék,
valamint a belvíz, így a 2003-ban elkészült Csapadékvíz

elvezetési koncepció újragondolása, újraértékelése vált
szükségessé. Megerõsítette ezt az a hazai és nemzetközi
állásfoglalás is, mely szerint 20 százalékos növekedés vár-
ható az extrém idõjárási események gyakorisága kapcsán.
Ezért a város elkészíttette „új” csapadékvíz elvezetési kon-
cepcióját, melyet a Közgyûlés el is fogadott – mondta la-
punknak Veczánné Repka Jolán, a Városfejlesztési és Vá-
rosüzemeltetési Osztály út- és közmûberuházója.

MOST MÁR NEM A VÍZ AZ ÚR

A Koncepció ütemezésének megfelelõen 2013-ban el-
készültek a tervek és megkezdõdött a kivitelezés is. Meg-
valósult a Városi I. sz. fõgyûjtõ mederbõvítése, mederbur-
kolása (Liszt Ferenc utcától a Hajdú utcáig), 2 db záportá-
rozó (egy nyílt medrû és egy zárt) a Bujtosi Városligetben,

és a Család utcai, a Hajdú utcai és a Berenát utcai áteresze-
ket is átépítették. A koncepció helyes voltát és a rendszer
eredményes mûködését mutatja, hogy a június eleji csapa-
dékos idõjárás során a hirtelen lezúdult esõvizet az átere-
szek elvezették a záportározókba, és ezzel megakadályoz-
ták, hogy a még korábban kritikus területeket elöntse a víz.

FOLYTATÓDIK A CSAPADÉKVÍZ-

ELVEZETÉSI PROGRAM

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztály tájé-
koztatása szerint 2014-ben újabb tervek készíttetésére
kerül sor, amelyek Nyíregyházán a következõ területe-
ket érintik majd:

Tanulmányterv szintû terv:
– Sóstófürdõ: Állomás u.,  Fürdõ u.,  Mária u.,  Krisz-

tina u. és az erdõ által határolt területre
Vízjogi létesítési engedélyes tervek:
– A VIII/1. számú fõfolyás Berenát utcától északra

esõ részének,
– a Lujza utcán meglévõ zárt csapadékvíz elvezetõ

rendszer kapacitásbõvítésérõl, ehhez kapcsolódóan az
Alma utcának a Tünde utca–Kerékgyártó utca közötti
szakaszára, valamint a Tüzér utcának a vasút és a VIII/
1 közötti szakaszára,

– a Malomkertben 2 helyszínen létesítendõ záportá-
rozóra,

– a Tünde utcának a Lujza utca–Debreceni u. közöt-
ti szakaszára.

Továbbá fizikai megvalósítását és kivitelezését ter-
vezik az Oros Ezüstfenyõ és Oros Tiszafa utca csapa-
dékvíz elvezetésének. Ezeknél jelenleg a közbeszerzé-
si eljárás zajlik.
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NAPRÓL NAPRA HÍREK

Amputálni kellett a Nyíregyházi Állatpark hím leo-
párdjának egyik ujjpercét. A nagymacska valószínûleg
összeverekedett a párjával. Mivel a sérülést gyorsan
megmûtötték az állatkórházban, a hím leopárdnak jó
esélyei vannak a gyógyulásra.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

Egy ládában hozták az Orosi útra az állatpark hím leo-
párdját. Egybõl a vizsgálóba vitték, ahol kiderült, elég csú-
nya a sérülése, még a csontja is látszott a mély sebben. A
röntgen után az állatorvosok megállapították, hogy a nagy-
macska sérült ujjpercét el kell távolítani.

– A szabad szemmel is látható sérülés terjedését le kel-
lett ellenõrizni, meg kellett állapítani, hogy valami komo-
lyabb, a végtagok felsõ részét érintõ sérülés kialakult-e,
illetve, hogy egy fertõzés elindult-e a lábon felfelé – mondta
dr. Papp Endre, zoológiai igazgató-helyettes. – Szerencsére
azt látjuk, hogy ez egy lokális sérülés, csak egyetlenegy
ujjra terjed ki, az utolsó ujjpercet érinti, illetve az azt kö-

MEGMÛTÖTTÉK A LEOPÁRDOT
vetõ ízületet, ennek megfelelõen csak az utolsó harmadát
kellett az ujjnak eltávolítani, a beavatkozásra mindenképp
szükség volt.

A hím leopárd sérülését valószínûleg a párja okozta. A
nagymacskáknál most kezdõdik a párzási idõszak, ám a
hím hiába próbálkozott, a nõstény határozottan elutasít-
hatta. Egy erõteljesebb karmolástól sérülhetett meg a lába.
A Nyíregyházi Televízió Híradójának információi szerint
a leopárd mûtéte jól sikerült, állapota kielégítõ.

DIPLOMAOSZTÓ A FÕISKOLÁN

A GYÓGYÍTÁS: SZOLGÁLAT
A magyar egészségügy legnagyobb ünnepe a Sem-

melweis-nap. A világszerte legelismertebb magyar or-
vos, Semmelweis Ignác születésére emlékezve már ha-
gyományosan tüntetik ki azokat az orvosokat, ápoló-
kat, egészségügyi dolgozókat, akik áldozatos munká-
val szolgálják a gyógyítást.

Mangol Csilla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója az megye-
házi ünnepségen azt mondta: a közelmúltban indultak meg
azok a folyamatok, amelyek a forráskihívásokkal küszkö-
dõ egészségügyet, az ott dolgozók helyzetét pozitív pá-
lyára helyezték. Utalt a kórházak adósságkonszolidáció-
jára, a helyben elindult kórházfejlesztésekre, és arra, hogy
ha nehezen is, de a kórházak meg tudták tartani dolgozói
létszámukat is, így négyezer embernek szólt a köszönet.

Az ünnepségen 10 fõorvosi és 10 adjunktusi kinevezést
is átadtak, 31-en pedig kitüntetést kaptak. Köztük az egyik
legrangosabbat, a Semmelweis-díjat, melyet Ajzner Éva,
a Jósa András Oktatókórház Központi Laborjának Osztály-
vezetõ fõorvosa vehetett át.

Mindenre kiterjedõ közúti ellenõrzést tartott a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Katasztrófavédelem és
a Közlekedési Fõfelügyelõség. A kálmánházi csomó-
pontnál minden autóst letereltek a sztrádáról.

Rendõr ellenõrizte a sofõrök és az autóban utazó sze-
mélyek okmányait az M3-as autópálya kálmánházi pihe-
nõjénél. A kontroll része annak az átfogó ellenõrzésnek,
amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Katasztrófavéde-
lem, valamint a Közlekedési Fõfelügyelõség munkatársai
tartottak közösen. Valamennyi, az M3-as autópályán köz-
lekedõ jármûvezetõt letereltek a sztrádáról. Az ellenõrzés
nem csupán a közlekedésbiztonsági szabályok betartásá-
ra, az autóban utazó személyek és a gépjármû okmánya-
ira terjedt ki, azt is vizsgálták a hatóságok, nincs-e olyan
személy a kocsiban, aki engedély nélkül tartózkodik Ma-
gyarországon.

Fülöp Gergely, a megyei rendõr-fõkapitányság sajtószó-
vivõje elmondta, az autópálya és a határmenti térség for-
galmát rendszeresen és folyamatosan ellenõrzi a rendõr-
ség átfogó ellenõrzések keretein belül. Ilyenkor minden-
kit megállítanak.

Az utasok nagy része egyetértett a vizsgálattal. A közös
ellenõrzés a jövedéki termékek törvény szerinti mennyi-
ségére és az élõállat-szállításra is kiterjedt. A fuvarozók-
nál mindezeken túl nézték azt is, betartja-e a sofõr a köte-
lezõ pihenõidõt. A mélységi migrációs vizsgálat során a

ÁTFOGÓ ELLENÕRZÉST TARTOTTAK

tehergépkocsik rakterét egy olyan mûszerrel is átvizsgál-
ták, amely az országban illegálisan tartózkodókat szûrte
ki anélkül, hogy a jármû rakterét felforgatták volna.

A rendõrség összesen 205 személyt igazoltatott. Tizen-
négy esetben figyelmeztetéssel éltek, egy autós ellen ittas
vezetés, kettõ ellen gyorshajtás miatt indult eljárás, érvény-
telen hatósági engedély miatt két forgalmi engedélyt és
hatósági jelzést vettek el a helyszínen, kisebb közlekedési
szabálysértések miatt pedig tíz fõvel szemben helyszíni
bírság került kiszabásra.

ELÉGEDETTEK A MEGYEI RENDÕRÖK
MUNKÁJÁVAL

Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a me-
gyei közgyûlés nemrégiben a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjének 2013. évre
vonatkozó beszámolóját. Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábor-
nok kiemelte: csökkent a regisztrált bûncselekmények szá-
ma, miközben a nyomozások eredményessége országo-
san kiemelkedõnek bizonyult. Seszták Oszkár, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke hangsúlyozta
annak fontosságát, hogy a helyi közösségek biztonságban
érzik magukat lakókörnyezetükben.

Az Országos Rendõr-fõkapitányság részérõl jelen lévõ
Dr. Takács Tibor r. vezérõrnagy bûnügyi fõigazgató, fõka-
pitány-helyettes megerõsítette: az adatok a szabolcsi rend-
õrök eredményességét bizonyítják. A beszámoló végén a
képviselõk, a megye valamennyi rendõrének megköszön-
ték a közbiztonság javítása érdekében tett erõfeszítését.

JOGSZERÛ VOLT
A VISSZAHÍVÁS

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság
(15.K.27.217./2014/2. számú) végzésével Aranyos Gá-
bor és Dévényi József felperesek, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata alperes ellen indított, helyi
önkormányzat határozata (felperesek visszahívása az Ön-
kormányzat Köznevelési és Sport Bizottságból, valamint
a Pénzügyi Bizottságból) bírósági felülvizsgálata iránt in-
dított perében, nem jogerõs végzésével a Bíróság a fel-
peresek keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül eluta-
sította.

Nyíregyháza MJV Közgyûlése 2014. április 24-én ho-
zott határozatával (62/2014) hívta vissza a – nem képvi-
selõ – bizottsági tagokat. A közgyûlési elõterjesztés in-
doklásában akkor elhangzott, hogy a Magyar Szocialista
Párt által delegált, volt bizottsági tagok az országgyûlési
választások során, munkatársként részt vettek egy tartal-
mában személyeskedõ és lejárató újság szerkesztésében,
ezzel méltatlanná váltak a bizottsági tagság betöltésére.

Nyíregyháza MJV Sajtószolgálata

Tanévzáró és diplomaosztó ünnepséget tartottak a
Nyíregyházi Fõiskolán. A felsõoktatási intézményben,
ebben a tanévben 718 hallgató tett záróvizsgát, közü-
lük 687-en tették le sikeresen a záróvizsgát. Az okle-
vél átvételére 428 hallgató jogosult, a többi sikeres
záróvizsgát tett hallgatónak nincs meg a diploma át-
vételéhez szükséges nyelvvizsgája.

A ünnepségen Dr. Jánosi Zoltán rektor beszédében azt
mondta: a Nyíregyházi Fõiskolán minden feltétel adott a
harmadik évezred korszerû felsõoktatásához, s az intéz-
mény 70 százalék fölötti minõsített oktatói kara garantálja
a hallgatók számára megszerezhetõ tudást. A fõiskola ki-
váló oktatóinak, óraadóinak, dolgozóinak és hallgatóinak
elismeréseket is átadtak. Bessenyei Arany Emlékérmet és
Oklevelet kapott Horváth Péter a TRÉNER Kft. és Repülõ-
iskola ügyvezetõ igazgatója, Bessenyei Ezüst Emlékérmet
és Oklevelet vehetett át Dankó Ildikó a Nyíregyházi Fõis-
kola volt gazdasági fõigazgató-helyettese, Katona Ilona, a
Turizmus és Földrajztudományi Intézet óraadója pedig A
Fõiskola Tiszteletbeli Polgára címet kapta.
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ELÕZZÜK MEG A NYÁRI BÛNCSELEKMÉNYEKET!

A Nyíregyházi Rendõrkapitányság bûnmegelõzési
szolgálata arra hívja fel a figyelmet, hogy a betöréses
lopások, besurranások elkövetését elsõsorban az óva-
tosság hiánya, a lakókörnyezet közömbössége, vala-
mint a szükséges vagyonvédelmi eszközök és módsze-
rek hiánya teszi lehetõvé.

A hosszabb-rövidebb ideig üresen maradó lakás, a nyitva
hagyott ajtók és ablakok nagy csábítást jelentenek a betö-
rõk számára, különösen így nyári idõszakban. A rendõr-
ség szakemberei azt javasolják, hogy nyaralás esetén,
amennyiben hosszabb idõre mennek el otthonról, ne en-
gedjék, hogy a betörõk észrevegyék a lakás elhagyatott-
ságát.  Legyen mozgás a lakásban! Kérje meg ismerõsét
szomszédját, hogy néha nézzen körül. Ne közölje idege-
nekkel, ne híresztelje közösségi portálokon a nyaralási ter-
veit, és pénzét, értéktárgyait se tartsa ilyenkor otthon.

AUTÓINKRA IS FIGYELJÜNK!

 Nyaralás, kirándulás alkalmával, nem csak az otthona
biztonságára kell figyelnie, hanem az autóra is. Ellenõriz-
ze, hogy ne maradjon nyitva a gépkocsi ajtaja, ablaka és
értékeiket lehetõség szerint ne hagyják a gépjármûben.

Amennyiben ezen óvintézkedések mellett is áldozattá
vált, azonnal értesítse a rendõrséget. A bûncselekmény
helyszínén ne nyúljon semmihez, várja meg a kiérkezõ
rendõröket.

SEGÍTSÜNK EGYMÁSNAK!

Forduljon bizalommal a helyi körzeti megbízotthoz,
vagy tegyen bejelentést a 107-es, illetve a 112-es segély-
kérõ telefonszámon.

Ha mód van rá, a szomszédokkal együtt tartsa szem-
mel lakását, hogy az esetlegesen ott tartózkodó betörõ ne
tudjon észrevétlenül távozni. Ha látja, jegyezze meg sze-
mélyleírását, ruházatát, gépkocsijának ismertetõ jegyeit –
rendszám –, menekülésének útvonalát.

MEGERÕSÍTETT
SZOLGÁLAT

Közbiztonságot megerõsítõ szolgálatot lát el a Ké-
szenléti Rendõrség több megyében, így Szabolcs-
Szatmár-Beregben is.

A nyári hónapokban a turisztikailag frekventált he-
lyeken kerékpáros járõrök is segítik a lakosságot.  Meg-
jelenésükre így leginkább a következõ helyeken lehet
számítani: Nyíregyháza belvárosában, Sóstófürdõn, va-
lamint a Tisza-parton. A rendõrök célja elsõsorban a
lakosság segítése, ám ha jogsértést észlelnek, minden
esetben megfelelõ módon intézkedni fognak.

Külföldi utazás elõtt érdemes tájékozódni, hogy mely
országba milyen védõoltással engedélyezett a beuta-
zás – erre figyelmeztet a megyei tisztifõorvos. Dr.
Magyar Veronika azt mondta: a védettség kialakulásá-
ig egy-egy oltás esetében akár több hetet is várni kell,
ezért érdemes elõre megtervezni a nyaralásokat.

Szerzõ: Ferenczik Adrienne

Még tavaly nyár végén kezdõdött hepatitis járvány Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében. Akkor Tiszavasváriból
indult az „A” típusú megbetegedés, és a megye szinte va-
lamennyi településére eljutott. Jelenleg egy vidéki telepü-
lésen van járvány, de nem jelentõs. Járványveszélyre vi-

AJÁNLOTT A VÉDÕOLTÁS AZ UTAZÓKNAK

szont azoknak is fel kell készülniük, akik külföldre utaz-
nak.

A szakemberek azt javasolják, nyaralás elõtt úti céljá-
ról mindenki tájékozódjon az Országos Epidemiológiai
Központ honlapján, ott jelzik, hogy melyik országba mi-
lyen védõoltás szükséges.

A védettség kialakulása sok esetben több hetet is igény-
be vehet, ezért érdemes elõre megtervezni a nyaraláso-
kat. Az utazások ideje alatt, a meleghez is alkalmazkodni
kell. A legfontosabb a megfelelõ mennyiségû folyadékfo-
gyasztás, ami naponta minimum két liter, és lehetõleg víz
legyen. A szakemberek azt mondják, az esetleges megbe-
tegedések elkerüléséért javasolt a naponta többszöri ala-
pos kézmosás vagy kézfertõtlenítés.

Az egzotikus országokban nem árt az elõvigyázatosság

BALATON- ÉS TENGERPART
A belföldi úti célok közül a Balaton, a tengerpartok

közül pedig idén nyáron is Horvátország a sláger, de so-
kan választják nyaralóhelyül Törökországot és a görög
szigeteket is.

Széles kínálat, nagy választék. Idén is ez jellemzi az
utazási irodák nyári ajánlatát. Az utazási szakemberek azt
tapasztalják, hogy az utazási szokások ebben az évben
sem változtak. Évrõl-évre egyre erõsebb az a törekvés, hogy
a hazai turistákat Magyarországon tartsák. Ez többek kö-
zött a SZÉP kártyának is köszönhetõ, amellyel számos tu-
risztikai szolgáltatás is igénybe vehetõ. A statisztikai ada-
tok azt mutatják, hogy a hosszú hétvégéken egyre több
család dönt úgy, hogy elutazik pár napra pihenni, ilyen-
kor betelnek a belföldi szálláshelyek.

Nyáron viszont, aki teheti, inkább külföldre utazik, még
akkor is, ha az olcsóbb tengerpartok közül választ. Akik
belföldön nyaralnak, azoknál fõ utazási célpont a Bala-
ton, a külföldi úti célok közül pedig idén is Horvátország
a legnépszerûbb, de autóval sokan utaznak Olaszország
északi, tengerparti üdülõhelyeire, repülõvel pedig Törö-
kországba és a görög szigetekre mennek a legtöbben, és
ebben az évben Málta is igen népszerû.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendõr-fõkapitányság
lovasrendõrei is felbukkanhatnak városszerte
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A Kórház utcai bekötõvezetékek
nagy része – aminek rekonstrukcióit a
NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szakemberei a na-
pokban fejezik be – régi vas vezetékek,
melyek az évek alatt eloxidálódtak. Eb-
bõl kifolyóan magas volt már a hiba-
szám, és ha egy utcában ilyen mérték-
ben növekszik a meghibásodások ará-
nya, akkor ott egy munkafolyamat ke-
retén belül idõszerû lecserélni az összes
régi, korrodált vezetéket.

A munkálatok idõpontjának megvá-
lasztásánál a Társaság figyelembe vette,
hogy a kollégiummal együtt több oktatá-
si intézmény is van az utcában, így a ki-
zárások és a vízhiány miatt a rekonstruk-
cióra olyan dátumot kellett választani,
amikor kevesebb a felhasználó és kisebb
a vízigény. Az idõpont kiválasztásának
másik fontos szempontja az volt, hogy
Nyíregyháza város a szennyvíz beruhá-

NYÍRSÉGVÍZ ZRT.:

KÓRHÁZ UTCAI BEKÖTÕVEZETÉK

REKONSTRUKCIÓ

zás és az útburkolat állapota miatt, a Hí-
mes utcától az Árok utcáig a Kórház utca
újraaszfaltozást tervezi.

A ZRT. szakemberei a munkálatokat –
a rekonstrukció összetettebb jellege el-
lenére is – a tervezett idõben fejezik be,
melyben nagy segítséget jelentett a kör-
nyékbeli lakosság pozitív hozzáállása.

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. ezúton is köszö-
ni valamennyi Felhasználója segítõ türel-
mét és megértõ együttmûködését!

(x)

Egy trüffel vagy egy minõségi keserû-
csokoládé képes megédesíteni a napun-
kat, de a bonbonok és a pralinék is el tud-
nak varázsolni egy olyan világba, ahol a
különféle ízek tengeré-
nek köszönhetõen iga-
zi élményfürdõben le-
het részünk.

A kulináris élvezetek
szigetéig ráadásul nem
kell sokat utazni, hi-
szen Nyíregyházán, a
Felbermann Éva Édes-
ségbolt és Kávézóban
július 14. és 19. között
nyári akcióval várják az érdeklõdõket. A
vásárlás értékétõl függõen 10 és 15 %-os
kedvezményben részesül minden vásár-
ló, aki bemutatja a Nyíregyházi Napló-
ban megjelent hirdetést. Azok a vendé-
gek pedig, akik 5000 forint felett vásárol-
nak, még egy presszó kávét is kapnak
ajándékba. Kedvezményesen lehet majd
megvásárolni többek között olyan csoko-
ládékülönlegességeket, mint a díjnyertes,
világhírû magyar chocoMe Raffinée, ami

NYÍREGYHÁZA, SZENT MIKLÓS TÉR 20.
(A GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM MÖGÖTT, A RÉGI EGYHÁZ KÖZBEN).

NYITVA TARTÁS: H.-P.: 9.00-17.00, SZ.: 9.00-13.00

VIZUÁLIS ÉS KULINÁRIS ÉLMÉNYEK A

FELBERMANN ÉVA ÉDESSÉGBOLT ÉS

KÁVÉZÓBAN
egyébként egy hónappal ezelõtt Firenzé-
ben, a világ egyik legnagyobb csokolá-
déversenyén ezüstérmet kapott; a múlt
század hangulatát és ízeit idézõ Stühmer

termékeket; a marci-
pános csokoládék ki-
rályát; a Szamos Mar-
cipánt, prémium bel-
ga csokoládékat; kü-
lönleges svéd csoko-
ládé drazsékat és kitû-
nõ Ceyloni MlesnA te-
ákat is.

A Felbermann Éva
Édességbolt és Kávézó-

ban egyedi díszcsomagolásokat is készí-
tenek, így olyan csokoládék is megvásá-
rolhatóak, amelyek csomagolásán a nyír-
egyházi állatpark, a város jelentõsebb
középületei vagy a megyeszékhely hely-
története tekinthetõ meg. Ezzel a külön-
leges szolgáltatással pedig a város szívé-
ben található csokisziget egyszerre nyújt
nem csak kulináris, de vizuális élménye-
ket is a vásárlóknak, akik most akciósan
juthatnak hozzá a termékekhez.



A napokban került sor a ,,BEST DEALER” díjak átadására Berlinben, ahol a világ 3 000
Skoda kereskedésébõl 26-nak sikerült teljesítenie a legmagasabb ügyfélelégedettségi és
importõri követelményeket. Igazán büszkék lehetünk rá, hogy egyedüliként Magyaror-
szágról a Platán Autóház is kiérdemelte ezt a világraszóló elismerést. Csõsz Ferenc és
Csõsz László (középen) a díjátadó gálán átveszik a kitüntetéseket.                                              (x)
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Konyhai szabadon álló és beépíthetõ gépek, illetve mosó
és szárítógépek? A Solidor Kft. a legszélesebb skálán kínálja
a különféle elektronikai gépeket, amelyekkel a házimunkák
elvégzése még öröm is lehet. A Miele új W1 készülékgene-
rációjával például tisztábban, kényelmeseb-
ben, egyedibben és takarékosabban moshat
és száríthat, mint valaha. A Mielénél nem kell
dönteni az innovatív technika és az elegáns
design között. A textilápolás új generációja a
funkciót összekapcsolja az esztétikával, még-
hozzá két különbözõ designvonalban.

A mosás nem csak takarékos, de környe-
zetbarát is a készüléknek köszönhetõen,
hiszen az új Miele mosógépekkel annyi ára-
mot és vizet takarít meg, mint még soha.
Ezek a termékek a világ leghatékonyabb és
legtakarékosabb mosógépei közé tartoznak.
Az utóbbi években a Miele – a textilápolás
úttörõje – szárítógépeinek áramfogyasztá-
sát több mint 60%-kal csökkentette. Ezért ma már az összes
Miele hõszivattyús szárítógép eléri legalább az A+ ener-
giaosztályt. A Miele PowerWash rendszere pedig forra-

dalmasítja a mosást, mert a textilápolás-
ban eddig el nem ért szintû tisztítási tel-
jesítményt és gyorsaságot tesz lehetõvé.

S O L I D O R :  M I N Õ S É G ,  K É N Y E L E M ,  M E G B Í Z H A T Ó S Á G

FORRADALOM A TEXTILÁPOLÁSBAN
A LEGJOBB FOLYÉKONY MOSÓSZER RENDSZER

A készülék adagolási elvének nagy elõnye, hogy elõ-
ször moshat tökéletesen folyékony mosószerrel nem csak

színes, hanem fehér ruhákat is. Forradalmi
újítás a textilápolásban, mert a hagyomá-
nyos folyékony mosószerek nem tartalmaz-
nak fehérítõt. Ez csak a Miele kétfázisú rend-
szerének sikerül, amely a szükséges ható-
anyagokat idõben eltolva adagolja. A speci-
ális alkalmazást kívánó ruházatok és a ké-
nyes textíliák esetében a Miele kapszulákkal
fáradtság nélkül elérhetõ a tökéletes mosási
eredmény.

A kis adagolókapszulák egyszerûen bete-
hetõk az öblítõszerfiókba. A Miele mosógép
a kapszula tartalmát optimális idõpontban
adagolja – teljesen automatikusan. Az új ké-

szülékgeneráció új designnal is jelentkezik. A
ChromeEditiont döntött kezelõpanel, betekintõ

ablak és krómacél ajtó jellemzi, a WhiteEditiont pedig di-
namikusan ívelt frontfelület, fehér ajtó, betekintõ ablak és
króm díszítés, ami különlegessé teszi a teret is.

Forradalmi újítás, megbízhatóság, minõség és széles
termékpaletta: Solidor – hogy a minõség a kényelemrõl
szóljon.                                                                     (x)

4 4 0 0  N Y Í R E G Y H Á Z A ,  S Z É C H E N Y I  U .  1 5 .
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A VILÁG 26 LEGJOBBJA KÖZÖTT!A VILÁG 26 LEGJOBBJA KÖZÖTT!
Bár a nyári szünet még javában tart, a

színház jövõ évadra vonatkozó elképzelé-
sei már rég ismertek. A nézõk is tervezhet-
nek: indul a bérletezés július 15-én, ked-
den. Az elõzõ évadban vásárolt bérletes
helyeket augusztus 5-ig foglalják.

Mint a színház sajtószolgálatától meg-
tudtuk: kedvezményes bérleteket csak sze-
mélyesen, érvényes pedagógus, valamint
nyugdíjas igazolvánnyal vásárolhatnak.
Márpedig kedvezménybõl akad bõven, hi-
szen külön figyelnek a kísérõkre, az ifjúsá-
gi korosztályra, és lakóhely szerint is diffe-
renciálnak. Sõt, egy akciót is kínálnak, már
a közelgõ VIDOR Fesztiválhoz kapcsolód-
va: a hûséges nézõk bérletük megvásárlá-
sakor a jegyirodában kitöltött szelvénnyel
részt vesznek egy „VIDOR nyereményjáté-
kon”. A bérletvásárlók között kisorsolnak
50 db belépõt a VIDOR Fesztivál elõadá-
saira –50% kedvezménnyel. Emellett pe-
dig minden megvásárolt felnõtt bérlet mel-
lé egy kedvezményre jogosító wellness utal-
ványt adnak. S lássuk újra, hogy mi a kö-
vetkezõ éved kínálata, röviden:

NAGYSZÍNPAD

Galt MacDermot-James Rado-Gerome
Ragni: HAIR

SZÍNHÁZI BÉRLETEK

Rejtõ Jenõ: AZ ELLOPOTT FUTÁR
Heinrich von Kleist:
TÛZPRÓBA AVAGY
A HEILBRONNI KATICA
Móricz Zsigmond: PILLANGÓ
Tasnádi István: SZIBÉRIAI CSÁRDÁS

KRÚDY KAMARA

Marius von Mayenburg: MÁRTÍROK
Lénárd Róbert: TETKÓ
Martin McDonagh: ALHANGYA
Ljudmila Ulickaja: OROSZ LEKVÁR

GYERMEKELÕADÁSOK

Nógrádi Gábor: AZ ANYU ÉN VAGYOK!
Janikovszky Éva-Szabó Borbála:
ÉGIGÉRÕ FÛ

MÛVÉSZ STÚDIÓ

Rimszkij-Korszakov: SEHEREZÁDÉ
Kálmán Jenõ: SICC
Szepes Mária: PÖTTYÖS PANNI

Részletek a 15. oldalon és a színház hon-
lapján.

KINEVEZTE A MINISZTERELNÖK
A KORMÁNYMEGBÍZOTTAKAT
A Magyar Közlöny keddi számában

megjelent miniszterelnöki határozat ér-
telmében a kormányfõ – Lázár János Mi-
niszterelnökséget vezetõ miniszter javas-
latára – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben Kozma Pétert nevezte ki kormány-
megbízottá július 1-jei hatállyal.

A törvény szerint a kormánymegbízot-
tak vezetik a fõvárosi és megyei kormány-
hivatalokat. A mostani kinevezésekre
azért volt szükség, mert a miniszterelnök
négyéves mandátumának lejártával a
korábbi vezetõk megbízatása is meg-

szûnt. A kormánymegbízott további mun-
kavégzésre irányuló jogviszonyt nem lé-
tesíthet, a megszigorított szabályok sze-
rint nem lehet országgyûlési képviselõ
sem, továbbá helyi önkormányzati kép-
viselõ, fõvárosi, megyei közgyûlés tagja,
polgármester, megyei közgyûlés elnöke,
fõpolgármester, alpolgármester, megyei
közgyûlés alelnöke, fõpolgármester-he-
lyettes, nemzetiségi önkormányzat elnö-
ke és nemzetiségi önkormányzati képvi-
selõ sem.

    (MTI)

A társulat készül
az új évadra
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Nyíregyháza és a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföl-
di Regionális Marketing Igazgatóságának meghívására
most Székelyudvarhelyrõl érkeztek turisztikai szakem-
berek városunkba.

Az invitálás még februárban történt, amikor a Nyírség
Utazási Iroda a kapcsolatok szorosabbá tétele céljából,
Székelyudvarhelyre szervezett szakmai utat. A jelenlegi
tanulmányút célja, hogy a romániai vendégéjszakák szá-
ma tovább növekedjen térségünkben – mondta el Furkóné
Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetõje.

A sóstói éjszakai élményfürdõzést követõen a szakem-
bereknek lehetõsége nyílt a nyíregyházi turisztikai attrak-
ciók – az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ, a Nyíregyházi
Állatpark és a Sóstói Múzeumfalu – mellett a megyei lát-

nivalókkal is megismerkedni. Ellátogattak a görög katoli-
kus kegytemplomba Máriapócsra, majd a szatmári és be-
regi térséggel ismerkedtek.

A látogatás alkalmával több szálláshelyet is megtekin-
tettek, valamint a gasztronómiai ínyencségek és termé-
szetesen a híres szatmári pálinka megkóstolása sem ma-
radhatott ki a programból.

2014 elsõ negyedévében a magyarországi kereskedel-
mi szálláshelyeken a romániai vendégek 81 110 vendég-
éjszakát töltöttek el, ami 3,2 százalékos növekedést jelent
a tavalyi év azonos idõszakához viszonyítva. A romániai
vendégek továbbra is a szállodákat részesítik elõnyben,
ezekben regisztrálták a vendégéjszakák 88,2 százalékát,
azaz 71 542 vendégéjszakát, ami 8,5 százalékos növeke-
dés 2013 elsõ negyedévéhez képest – tájékoztatott Kato-
na Ilona, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális
Marketing Igazgatóságának igazgatója.

EGYRE TÖBB TURISTA ISMERKEDIK VÁROSUNKKAL

Lengyelországból érkeztek vendégek a Szõlõskerti
Általános Iskola kollégiumába.

Az épület regisztrált szálláshelyként mûködik, ahol
rendszeresen fogadnak lengyel turistákat. A Gorlicébõl
érkezett családokat Jászai Menyhért Nyíregyháza al-
polgármestere köszöntötte. A Lengyelországból jött
nyaralók 8 napot töltenek el Nyíregyházán, idejük
nagy részét Sóstógyógyfürdõn.

Az oktatási intézmény 20 éves kapcsolatot ápol a
gorlicei általános iskolával, s a munkakapcsolat az
évek során barátivá vált. A lengyel vendégek szakmai
úton már számtalanszor jártak Nyíregyházán és kö-
zülük többen a nyári szabadságukat is szívesen töltik
a szabolcsi megyeszékhelyen. A 80 fõ befogadására
képes nyírszõlõsi kollégiumba rendszeresen érkeznek
a turisták. Az igények száma magas, van olyan év,
hogy alig tudnak helyet biztosítani számukra.

LENGYEL VENDÉGEK
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Idén 10 éve, hogy véget ért a 136 esztendõs tradí-
ció, az utolsó sorkatona is leszerelt a Magyar Honvéd-
ségtõl. A kötelezõ katonai szolgálat megszüntetése óta
eltelt egy évtizedben az önkéntes haderõ iránti kezde-
ti bizalom tovább erõsödött. Sille Árpád õrnagy, a MH
Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnok-
ság nyíregyházi irodavezetõje azt mondja, hogy sok
lehetõséget tudnak ajánlani az érdeklõdõknek, azon-
ban nem mindenki lesz alkalmas katonának, hiszen meg
kell felelni az egészségügyi, fizikai és pszichikai köve-
telményeknek is.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A toborzóirodába nem csak azon érdeklõdõk jelentke-
zését várják, akik munkahelyet keresnek, hanem azokét
is, akik tartalékosok szeretnének lenni. A szerzõdéses ka-
tonai szolgálat munkahelyet jelent, akár 8 általános bizo-
nyítvánnyal rendelkezõknek is tudnak ajánlani harcoló
beosztásokat. Sille Árpád kiemelte, akinek még képzett-
sége is van, az nagy elõnyt jelent, azonban a legfonto-
sabb, hogy a jelentkezõ egészséges legyen, fizikálisan és
mentálisan is alkalmassá váljon a szolgálatra.

Számos szolgálati hely közül választhatnak az érdeklõ-
dõk, hozzánk legközelebb a MH 5.Bocskai István Lövész-
dandár van, aminek a központja Debrecenben található -
mondta el az õrnagy.

„CSAK BALLAG A KATONA...”
AVAGY MINDENKIT VÁR A SEREG!

„A FIATALOKAT A KALANDVÁGY HAJTJA”

Sille Árpád kifejtette: a seregbe való jelentkezésnél a
fiatalok általában a kalandot keresik, fõleg azért, mert min-
den katonának van külszolgálati feladata. Vállalniuk kell,
hogy külföldre fogják vezényelni õket, ez pedig komoly
lemondásokkal jár. Ennek ellenére azt tapasztalják, hogy
a fiatalok egyre nagyobb számban érdeklõdnek a Magyar
Honvédségben vállalható munkalehetõségek iránt, a mo-
tivációjuk azonban más és más. Egyrészt a katonai pálya
egy biztos munkahelyet, szerény, de stabil, kiszámítható
egzisztenciát tud kínálni a fiataloknak, másrészt vannak,

akiket a hazafiasság érzése, az egyenruha tisztelete, a ka-
landvágy, az izgalmakkal teli külszolgálat vezérel.

VÁRJÁK A JELENTKEZÕKET! 

Azok az érdeklõdõk, akik vállalnák a szolgála-
tot, meglátják annak jótékony hatását és nem csak
fizikailag, de szellemileg is megfelelõ állapotban
vannak, azokat várják Nyíregyházán, a Bessenyei
tér 15. szám alá a Magyar Honvédség Hadkiegé-
szítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
 nyíregyházi irodájába.

FOTÓk: Csehiné Sárkány Beáta szakaszvezetõFOTÓk: Csehiné Sárkány Beáta szakaszvezetõ
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ÖT NEMZET VIADALÁN

A NYÍRSULI ATLÉTÁI
Vígvári Szabolcs,Tasi T. Dávid, Palásti Luca és

Osváth Krisztina indult az U20 válogatott viadalán.

Szombaton verõfényes napsütésben a szlovéniai
Slovanj Gradechben az U20 korcsoport atlétikai válo-
gatottjai léptek pályára. A nemzetközi viadalon öt nem-
zet: Magyarország, Csehország, Horvátország, Szlová-
kia és a házigazda Szlovénia csapott össze.  A nyíregy-
házi színeket négy kiváló atléta: Vígvári Szabolcs, Tasi
T. Dávid, Palásti Luca és Osváth Krisztina képviselte.

A fiatalok 38 számából álló versenyén a magyar at-
létáknak összesen 27 érmet sikerült nyerniük. (10 arany,
7 ezüst és 7 bronz.) A nyíregyháziak a sikerhez két érem-
mel járultak hozzá, Vígvári Szabolcs 400 méteren ezüs-
töt, míg a 4x400m váltófutásban a Balogh Péter, Rády
Zoli, Kemény Dávid és Tasi T. Dávid (Nyírsuli) négyes-
nek bronzérmet sikerült nyernie. Palásti Luca kicsivel
lemaradva a negyedik helyet szerezte meg a lányok
400 méterén, Osváth Krisztina 800 méteren 8. lett.

– A viadalon több kiváló eredmény és egyéni csúcs
született. A napos, jó idõben a futóknak kisebb széllel,
míg a technikai számok indulóinak a csúszással is meg
kellett küzdeni – mondta el a Magyar Atlétikai Szövet-
ség részérõl Kámán Bálint, a csapat vezetõje.

A pontverseny végeredménye:
Férfiak: CZE 254,5 – HUN 232,5 – SLO 200 – CRO

194 – SVK 136 p.
Nõk: CZE 258 – SLO 219,5 – HUN 205,5 – CRO

204,5 – SVK 130,5 p.

A SZPARI NYITJA A BAJNOKSÁGOT SÁRKÁNYHAJÓ
FIESZTA

Második alkalommal rendeztek Sárkányhajó Fiesztát
a Tisza rakamazi szakaszán.  Húsz csapat mérkõzött
meg egymással. A Tokaj Gyõztesek nevû együttes meg-
védte tavalyi elsõségét. A Nyíregyházi Televízió mun-
katársai is vízre szálltak, a Média-csapatban indultak,
és az elõkelõ ötödik helyet szerezték meg.

A Született feleségek, a Napi lapátolók és a Tokaj
gyõztesek is elindultak az idei megmérettetésen. Tavaly
nyolc csapat mérkõzött meg egymással, idén már húsz
csapat nevezett a Sárkányhajó Fiesztára. Egy hajóban a
kormányos és a dobos mellett húsz evezõs foglal he-
lyet, s a kísérõkkel és szurkolókkal együtt mintegy hét-
százan népesítették be a Zenit Vízibázist. Az indulók
között voltak cégek és baráti társaságok, s olyanok, akik
rendszeresen eveznek, a többség viszont abszolút ama-
tõrként ült be az egyre népszerûbb sárkányhajóba.

A csapatoknak kétszázötven métert kellett evezniük,
ezt a legjobbak egy perc húsz másodperc körüli idõ
alatt teljesítették. A kieséses rendszerû versenyben a
tavalyi elsõ, Tokaj Gyõztesek nevû egység bizonyult
idén is a legjobbnak. A Média-csapat az elõkelõ ötödik
helyet szerezte meg. A szervezõk reményei szerint jö-
võre már 32 hajó vetélkedhet egymással a kétnaposra
tervezett rendezvényen.Nyíregyházán indul a 2014/2015-ös labdarúgó baj-

nokság. Az elsõ osztály nyitó fordulóját a Sóstói úti sta-
dionban tartják, a Szpari a Lokit fogadja. Új pályaedzõ-
je is van a Nyíregyháza Spartacusnak, az egykoron itt is
játszó Feczkó Tamás lett Csábi József segítõje.

Szerzõ: Erdõs József

A Nyíregyháza Spartacus hazai mérkõzése nyitja a lab-
darúgó elsõ osztály küdelmeit július 25-én, pénteken. Ere-
detileg a debreceni nagyerdei stadionban tartották volna
a mérkõzést, ám a Campus Fesztivál miatt, a hajdúságiak
kérésére megcserélték a pályaválasztói jogot.

A Szpari így, a második meccsét is hazai környezetben
játssza majd, augusztus másodikán fél héttõl a Paksot fo-
gadja. Egy héttel késõbb a Honvéd vendége lesz a nyírsé-

gi együttes, augusztus 16-án pedig a Videoton látogat
Nyíregyházára.

Egy ismerõs arc is feltûnt a csapat edzésein, a korábban
Nyíregyházán futballozó, és az utánpótlásnál edzõsködõ
Feczkó Tamás, aki a csapat pályaedzõje lett.

– Tavaly is volt már egy megkeresés, akkor még nem
így döntöttem. Most viszont a Nyíregyháza NB I-es csapat
lett és az elsõ osztályban szerepelni úgy gondolom, hogy
megtiszteltetés nyíregyháziként. Kellett, hogy egy kicsit
gondolkodjak, hiszen Balmazújvárosban nagyon komoly
ajánlat várt, de úgy láttam jónak, ha ezt az utat választom
– mondta Feczkó Tamás.

A csapattal eddig három tréninget töltött az új pálya-
edzõ, de a focisták többsége nem volt ismeretlen számá-
ra. Elmondta, arra lenne a legbüszkébb, ha tömött lelátók
elõtt játszhatna itthon a csapat. Õ még gyermekkorából
emlékszik arra, hogy volt ilyen is Nyíregyházán.

BUZGA ZOLTÁN
EZÜSTÉRMES

JÖVÕ BAJNOKAI FELMÉRÕ
NYÍREGYHÁZÁN

35 versenyszámban álltak rajthoz a magyar atlétikai
csapat tagjai július 4.-én, Budapesten a HUN-CZE-SVK
U18 viadalon. A magyar válogatottat erõsítette a
Nyírsulis Buzga Zoltán is, aki a hármasugrók verseny-
számában indult. A nyíregyházi atléta, a nagy nyári
melegben sem vallott szégyent, másodikként az ezüst-
éremnek örülhetett.(13,46) Az elsõ helyezett a szintén
magyar Nagy Csaba Olivér (14,06), míg a harmadik a
cseh, Svoboda Ales lett, 13,41-el.

A magyar fiatalok 17-szer állhattak fel a dobogó leg-
felsõ fokára és összesen 24 fiú és 16 leány szerzett ér-
met. A pontversenyben Magyarország elõtt (279p),
Csehország végzett az elsõ helyen, 310 ponttal, a do-
bogó harmadik fokára a szlovákok állhattak fel.

Fo
tó

: M
ér

ei
 L

ás
zl

ó

Igazi nyári kánikulában zajlott le a Jövõ Bajnokai prog-
ram újabb felmérõje. A minden hónap elején esedékes
megmérettetésen a versenyzõk 200 méter vegyes úszás-
ban, valamint egy a versenyzõ által választott egyéni szám-
ban, 50 vagy 100 méteren úsznak.

A Jövõ Bajnokai programban a Nyírsuli Kft. négy ver-
senyzõje vesz részt. Cserfalvi Olaf, Garai Balázs, Kende
Bence, és a lányok mezõnyét erõsítve, Hatházi Dóra re-
mek eredményekkel teljesítették a kötelezõ és a választott
távokat.

A kötelezõ felmérõn azok is kipróbálhatták magukat,
akik esélyesek arra, hogy bekerüljenek a Jövõ Bajnokai
Programba. A program tavaly év végén kezdõdött. Ha-
vonta hét régióban tartanak felmérõket a 2002-2003-as
születésû, legrátermettebb fiatal úszóknak, akik nagy
eséllyel pályázhatnak a 2017-es budapesti junior világ-
bajnokságra, majd a 2021-es FINA-világbajnokságra.
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FOGADJ ÖRÖKBE
EGY SZÕRGOMBÓCOT!

2014. július 12-én, szombaton, 8-16 óra között a
Csatorna utca 2. szám alatti Állatotthonban várják
mindazokat, akik egy doromboló szõrgombóccal sze-
retnék bõvíteni a családjukat.

Jelenleg teltház van az otthon macskarészlegén, hi-
szen 50 cica van az Állatbarát Alapítvány gondozásá-
ban, húsz férõhelyen. Akik ezen a napon fogadnak
örökbe felnõtt, vagy kölyök cicust, egy kis ajándék-
csomaggal lesznek gazdagabbak, nem beszélve ar-
ról, hogy megmentenek nem csak egy cicaéletet, ha-
nem az örökbe fogadott macska helyére várakozó kis
fajtársa sorsát is megváltoztatják!

A macskák örökbe fogadása során szerzõdést írnak.
A felnõtt macskák ivartalanítva, a kölykök ivartalaní-
tási kötelezettséggel fogadhatóak örökbe. A cicák fé-
regtelenítve, bolhaírtva, egy oltással rendelkeznek,
ennek jelképes örökbefogadási díja 2500 forint. A 2500
forint a késõbbi ivartalanítás árát is tartalmazza.

Bõvebb információk: Tel: 42/727-736, E-mail: allat-
barat@allatbarat.com

A BENCS VILLA MÛSORAI:
Július 16-án 18 órakor Krajcsó Bence, a népmûvé-

szet ifjú mestere tart elõadást Az érzékiség képi ábrá-
zolása a magyar népdalokban címmel, majd rövid mû-
sort ad citerán.

Július 18-án, 18 órától a BESZÉLÕ HANGSZEREK
címû mûsorban találkozhatnak a Vikár Sándor Zeneis-
kola tanáraival (Tamás Attila és Tündik Judit), kicsit más
szerepben...

A hónap végéig megtekinthetõ a Népmûvészeti Stú-
dió NEMZETI ÉRTÉKEINK címû tárlata és Koós Mária
quillingkiállítása. Érd.: 402-004.

Ingyenes jógaórákat tart a Shakti Jógastúdió július 12-
én, 19-én, augusztus 2-án, 9-én és 23-án, szombaton 9.00–
10.30-ig Sóstógyógyfürdõn, a székelykapuhoz közeli fü-
ves területen, illetve lehetõségtõl függõen a csónakázótó
szigetén. Bõvebben: www.shakti.hu; 30/532-2101, 30/
448-5738.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: július 12-én 16.00
óra: Rejtély az erdõben, 13-án 10.00 óra: Ki altatta el a
tejet. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mó-
kus játszóház mellett).

A Borbányai Mûvelõdési Házban, a nyári idõszakban
is várják a mozgás szerelmeseit az alábbi foglalkozások-
ra: aerobik hétfõn és szerdán este 7 órától Pintér András,
zumba szerdán este 6 órától Váraczki Gitta, hatha jóga
csütörtökön este fél 6-tól Sasvári Erzsébet irányításával ígér
felfrissülést. Információ: www.vacimuv.hu; 42/491-295.

Kis Esti Zene minden csütörtökön 18.00 órától a Kos-
suth téren, a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Is-
kola növendékeinek és tanárainak közremûködésével.
Idõpontok: július 17., 24., 31.; augusztus 7., 14., 21.

Örökös ébresztõ  a testnek és a léleknek! A Nyíregyhá-
zi Szociális Gondozási Központ várja az érdeklõdõket „A
nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja” pályá-
zat részeként megrendezett ingyenes közösségi sportfog-
lalkozásain a Bujtosi-tó parkjában, júliusban, minden
szombaton 10.00 órától.

A legkorszerûbb digitális technikával megújult Krúdy
mozi (Országzászló tér 8. IV. emelet) a hagyományos art
alkotások mellett, 3D-s technikával vetíti a Transformers,
a Demona, a Majmok bolygója, a Repcsik, valamint a
Herkules címû filmeket július hónapban! A részletes mo-
zimûsor megtekinthetõ a www.vacimuv.hu internetes
portálon is.

Az „Aranykapu” Népi Kézmûves Alkotóház és Galé-
ria a Hagyományõrzõ Napok keretén belül „Válasszunk
mesterségeket” címmel a fafaragás és a gyékényszövés
mesterségét mutatja be a tárlat látogatóinak a VOKE Mû-
velõdési Ház és Könyvtárban (Toldi u. 23.), július 30-áig.
Nyitva: H–P.: 9.00–18.00 óráig.

Idén is strandkönyvtár a sóstói Parkfürdõben. Augusz-
tus 1-jéig, hétfõtõl szombatig 9.00–20.00 óra között vár-
ják a strand vendégeit a „strand-könyvtárosok” könyvek-
kel, folyóiratokkal és a megye napilapjával. A strandkönyv-
tár regisztráció alapján bárki számára igénybe vehetõ és
ingyenes. További információ: mikula.edit@mzsk.hu; 06-
30/497-8380.

Mûhelymunkák és gasztronómiai bemutató a Sóstói
Múzeumfaluban augusztus 20-áig. Dávida Pál kádármes-

ter és fafaragó szombatonként 10.00–17.00 óra között várja
az érdeklõdõket kádármûhelyében, míg Botrágyi Károlyné
fazekasmesternél a besztereci portán lehet majd koron-
gozni csütörtökönként 10.00–12.00 és 14.00–16.00 óra
között. Szerdánként 10.00–16.00 óra között Farkas Sán-
dorné mindig más finomságot süt majd az anarcsi porta
kemencéjében. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.

Városnézés ingyenes idegenvezetéssel augusztus 31-
éig minden szerdán és pénteken 14.00 órától Nyíregyhá-
za belvárosában, a városháza fõbejáratától. Idõtartam: 1
óra. Létszám: maximum 20 fõ. A részvételi szándékot ké-
rik a következõ elérhetõségek egyikén elõre jelezni! Nyír-
ség Turizmusáért Egyesület, Nyíregyháza, Rákóczi utca 1.;
06-30/629-7424; koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.

Földközelben: 110 éve született Szûcs Sándor, a
Háromföld krónikása címmel vándorkiállítás érkezett a
Sóstói Múzeumfalu Jármi kiállítóházába. A tárlatban Szûcs
Sándor néprajzkutató életútját és munkásságát mutatják
be, fotókkal és jellegzetes tárgyi emlékekkel kísérve. A
kiállítás szeptember 1-jéig látogatható.

A Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú
Egyesület új programsorozatot indított útjára „Babusga-
tó” (rövid, egyszerû mondókák mondása mozgás kísére-
tében), illetve „Mekk Elek Kézmûves foglalkozásai” cím-
mel. Helyszín: Metropol Üzletház, fszt. 4. A Babusgatóra
(érdeklõdni: 30/618-6583 vagy gyerecsakegyesü-
let@gmail.com) minden csütörtökön 10.00 és 16.00 órá-
tól várják az érdeklõdõket, a kézmûves foglalkozásokra
idõpont-egyeztetés (személyesen vagy a 30/220-6428-as
telefonon) alapján.

A Mosolygó Kórház Alapítvány önkénteseket keres gyer-
mekprogramra! Érdeklõdni: Kosina Éva, mosolygokor-
haz@citromail.hu; telefon: 20/467-0735; www.mosolygo-
korhaz.hu.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtár Csirip-
tanyája, Kismanók címmel kreatív foglalkozást tart július
12-én szombaton, 9.30 és 12.30 között, ahol az érdeklõ-
dõk a huncut kismanók segítségével életképeket készít-
hetnek.

Családi napra várja a klubtagokat a Rákbetegek Or-
szágos Szövetsége Nyíregyházi Napforduló Szolgálata.
Helyszín: Jósavárosi Görög Katolikus Egyházközség Kö-
zösség háza és kertje, (Nyíregyháza, Korányi F. utca 15/
A) Ideje: 2014. július 24., csütörtök, 10.00–16.00 óráig.
Bõvebb tájékoztatás kérhetõ, a 06-30/424-45-99 telefon-
számon és a nyiregyhazinapfordulo@rakszovetseg.hu
email címen.

Miért beteg az ember? – címmel tart elõadást Kövesdi
Natália, nemzetközi megnetoterapeuta Nyíregyházán. Idõ-
pont: 2014. július 14. hétfõ, 17.00-tól. Helyszín: Hotel
Continent Nyíregyháza, Sóstói u. 52.

ZÁRVA LESZ A MÚZEUMFALU
2014. július 12-én (szombaton) a Sóstói Múzeumfa-

lu zártkörû rendezvény miatt nem látogatható. Június
13-tól (vasárnap) a megszokott nyitva tartási rend sze-
rint, 10 és 18 óra között fogadja a látogatókat. További
információ: www.muzeumfalu.hu.

XXIII. MANDALA NYÁR
Nyíregyháza,  Sóstói Múzeumfalu

2014. július 18., péntek, 21.00
Szántó Armand – Szécsén Mihály

– Fényes Szabolcs
Paprikáscsirke – avagy Stex és New York

zenés vígjáték két részben,
a Gergely Theáter elõadásában

Fõbb szerepekben:
Csomor Csilla, R. Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna,

Laurinyecz Réka, Heller Tamás, Némedi-Varga Tímea,
Szabó Máté, Pelsõczy László
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„HOGY EMLÉKE EL NE HALVÁNYULJÉK…”
– JÓKAI NYÍREGYHÁZI EMLÉKEZETE

A Jókai térrõl sokaknak a régi távolsági buszpályaud-
var, majd ennek felszámolását követõen a Montázs Art
Mozi juthat eszébe. Ma a Korzó árnyéka borul a térre, az
ide vezetõ utat már 1920-ban Jókairól nevezték el, míg a
térnek 1962-tõl névadója a nagy mesemondónk. Az írófe-
jedelem születésének a 100. évfordulója alkalmából, 1925-
ben a város képviselõ-testülete egy fenntartásában lévõ
iskolát is elnevezett Jókairól. Az egykori Polgári Fiúiskolá-
ról van szó, amelyet még a református egyház alapított.
1906 nyarán dr. Bartók Jenõ református lelkész felhívást
jelentetett meg a Nyírvidék hasábjain, melyben a szülõk
figyelmébe ajánlotta a hamarosan megnyíló fiúiskolát.
1906. szeptember 4-én tartották meg az új iskola elsõ tan-
évnyitóját, amelynek célját így határozták meg: „egyfelõl
pótolja a középfokú oktatást, másfelõl nem a tudományos
pályákra képesít, hanem a gyakorlati élet iránt való szere-
tetet akarja a tanulók szívébe csepegtetni”. A következõ
évben a város az iskolát községi jellegûvé alakította és
fenntartásába vette át. Elsõ igazgatója Kardos István volt,
aki 1923-ig igazgatta a hamarosan nagy népszerûségre
szert tevõ intézményt. Kardost 1923-ban a város
kultúrtanácsosává nevezték ki. Az elsõ világháború évei-
ben kórházat alakítottak ki az iskola épületében, ahogyan
ez a fotónkon is látható. Az 1918/19-es tanévben az isko-
lában tartózkodtak és ezzel a tanítást nehezítették a nya-
raló osztrák gyermekek, a polgárõrség, menekült csend-

õrök, majd három alkalommal a román katonák. 1925-tõl
a Községi Jókai Mór Polgári Fiúiskola néven mûködõ in-
tézmény 1932-ben ünnepelte alapításának 25. évforduló-
ját, amely alkalomból az iskola udvarán leleplezték az
intézmény elsõ igazgatójának, Kardos Istvánnak és a név-
adónak a mellszobrait, Berky Nándor szobrászmûvész, az
iskola volt diákjainak alkotásait. Ezen iskola padjait kop-
tatta 1934 és 1938 között Váci Mihály költõ is. Az államo-
sítás után az iskola a 2-es sorszámot kapta, 1995-tõl a
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség a fenntar-
tója.


