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NYUGDÍJEMELÉS.
Kevésbé ismert infor-
máció, hogy akinek
alacsony a nyugdíja, az
háromévente kérhet
méltányossági nyugdíj-
emelést.

LASSAN VENDÉGEKET VÁR A PANGEA

Ez nem látványterv, hanem már a valóság: ilyen miliõben üldögélhetnek az augusztusban nyíló, állatparki Pangea
Hotel vendégei a teraszukon. Azért „embertelen” a kép, mert a nyitásig csak üresek lehetnek a fotók, de közben
emberfeletti munka zajlik a háttérben, hogy nemsokára büszkék lehessünk Sóstó új szépségére. Mert valóban az,
ráadásul a beköltözött dinoszauruszok miatt a kicsiknek is izgalmas... (Részletek a 4. oldalon.)

ELINDUL AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK NYÁRI FELÚJÍTÁSA
Óvodák, bölcsõdék, valamint egészségügyi és szociá-

lis intézmények, mûvelõdési házak szerepelnek az ön-
kormányzat nyári felújítási listáján. A város idén össze-
sen 217 millió forintot költ arra, hogy a szükséges be-
avatkozásokkal növeljék a komfortérzetet. Emellett – mint
azt többször megírtuk – különbözõ pályázati forrásokból
számos energetikai felújítás zajlik városszerte.

A nyári beavatkozások jelentõs része az önkormányzati
óvodákat érinti – kaptuk a tájékoztatást Kovácsné Szatai Ág-
nestõl, a vagyongazdálkodási osztály vezetõjétõl. Összesen
17 helyszínen tesznek rendbe valamit, ami az apróságok és
a nevelõk, ott dolgozók kényelmét, biztonságát szolgálja.

A KÜLTERÜLETI OVIKRA IS FIGYELNEK
Van, ahol parkettát, padlóburkolatot, lambériát cserél-

nek, van, ahol a kerítést, a teraszt újítják fel és olyan is,
ahol az ajtókat cserélik ki. Természetesen több helyen fes-

tenek, valamint a járdákat is rendbe hozzák. Néhány he-
lyen a fûtési rendszert is korszerûsítik részben, de bizto-
san örülnek majd a bútorzat és a beépített szekrénysorok
cseréjének, vagy annak is, hogy a dolgozói öltözõt rakják
rendbe egy helyen. Mindez messze nemcsak a belvárosra
korlátozódik, hiszen például Nyírszõlõsön, Rozsrét-
bokorban, Mandabokorban és Butykán is megjelennek a
következõ hetekben a munkások.

BÖLCSÕDÉK, KULTÚRHÁZAK
Ami a bölcsõdéket illeti: a Napsugár, a Nefelejcs, a

Bóbita, a Hóvirág, a Katica és a Babaház kerül sorra idén.
Döntõen bútorokat cserélnek és burkolnak, valamint fes-
tenek is. Idén több mûvelõdési házban is elvégeznek ki-
sebb-nagyobb beavatkozásokat, több helyen cserélnek
nyílászárókat, és szépítik a térburkolatot. Ezúttal a Váci
Mihály Kulturális Központnak a Városmajori, a Kertváro-
si, a Felsõsimai és a Butykai Tagintézménye újul meg.

IDÕSOTTHONOK
2018-ban három idõsek otthonát is korszerûsítenek. A

Pacsirta utcán és Oroson két intézményben (Rozsnyai ut-
cán és a Fõ utcán) nyúlnak hozzá az épületekhez, de van,
ahol az udvari térburkolatot cserélik, parkolót alakítanak
ki, megoldják a csapadékvíz elvezetését és a pihenõkertet
akadálymentesítik. A Szociális Gondozási Központban a
burkolás mellett felújítják a szennyvízhálózatot a Vécsey
közben. Az önkormányzattól kapott információk szerint a
munkálatok várhatóan 3 héten belül kezdõdnek, jelenleg
a beérkezett pályázatok értékelése zajlik. Igyekeznek úgy
ütemezni a munkákat, hogy a nevelési intézményekben
elkészüljenek õszre, illetve az addigi mûködés közben se
zavarják a gyermekeket és felnõtteket.

(Oktatási intézmények pályázat keretében történõ fel-
újításáról pedig a 3. oldalon olvashatnak.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

VÁDEMELÉST JAVASOLNAK A VÁLASZTÁSI FALFIRKÁKÉRT
A Nyíregyházi Rendõrkapitányság rongálás vétség elkövetésének megalapozott gya-

núja miatt folytatott büntetõeljárást egy 23 éves nyírturai lakos, valamint egy 23 és egy 27
éves nyíregyházi lakos ellen – írja a police.hu. A nemrég lezárt nyomozás adatai szerint
2018. március elején több bejelentés is érkezett a rendõrkapitányságra, mely szerint is-
meretlen tettes festékkel fújt feliratokkal rongált meg köz- és magánépületeket. A rendõr-
ség rövid idõn belül beazonosította, majd elfogta és gyanúsítottként kihallgatta a feltétele-
zett elkövetõket. A megalapozott gyanú szerint összesen 13 esetben rongáltak meg falfir-
ka elhelyezésével köz- és magánépületeket, valamint reklámtáblákat Nyíregyházán. Egyi-
kük lakóházában tartott házkutatás során a rendõrök több, feltehetõleg a bûncselekmé-
nyek elkövetéséhez is használt festékesdobozt megtaláltak és lefoglaltak. A nyomozó
hatóság a büntetõeljárást befejezte és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslat-
tal megküldte az illetékes ügyészségnek, a gyanúsítottak szabadlábon védekezhettek.
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Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ terüle-
tén a Mária, Magdolna, Krisztina és
Anna utcák térkõ burkolatot kapnak.

Az arra lakók és járók már láthatják is
ennek jeleit, hiszen a kivitelezés folya-
matban van. Egyik olvasónk azt kérdez-
te: miért nem a hagyományos aszfaltot?
Az önkormányzathoz fordultunk a vála-
szért, hiszen ez is a városi infrastruktu-
rális felújítássorozat része.

Mint írták, a térkõ burkolat tervezésé-
nek az oka, hogy az említett utcák kör-

nyezetében forgalom- és sebességcsilla-
pított övezet kialakítása a cél. Ennek jel-
legét és ezt a szándékot erõsíti az eltérõ
burkolat anyaghasználata, amely esztéti-
kailag illeszkedik a városban kiemelt tu-
risztikai jelentõséggel bíró Sóstógyógyfür-
dõ településrészéhez. A kivitelezés nem
kíván nagyobb anyagi ráfordítást, mintha
aszfaltos  burkolat  épülne. A térkõ és az
aszfalt burkolatú utak élettartama azonos-
nak tekinthetõ. Megtudtuk továbbá, hogy
szükség esetén a felújítási munkálatok
egyszerûbben elvégezhetõek.

TÉRKÖVES UTCÁK SÓSTÓN

A kormány július elsejétõl megtéríti a
KRESZ-tanfolyam és -vizsga díját a 20 év-
nél fiatalabbaknak. Évente mintegy 50
ezer 20 évnél fiatalabb próbál KRESZ-vizs-
gát tenni, közülük 30 ezernek sikerül. Így
évente, várhatóan ennyien veszik majd
igénybe a tanfolyam és vizsga díjának
visszatérítését.

A tanfolyam és a vizsga díjának vissza-
térítése 25 ezer forintos határig jár – B ka-
tegóriás közúti jármûvezetõi engedély
megszerzésénél –, akkor is igényelhetõ, ha
valaki nem azonnal a KRESZ-vizsga után
vesz részt a gyakorlati oktatáson.

LETERHELT A RENDSZER

Az utólagos visszatérítés elektronikusan
is igényelhetõ lesz, a teendõket a Magyar
Államkincstár intézi.

Sok fiatal a nyári szünidõben szeretne
vezetõi engedélyt szerezni, ezért a rend-
szer most térségünkben is leterheltebb.

Jelenleg 60 napra, azaz 2 hónapra ír-
nak ki vizsgát. Ezt nem lépik túl, hiszen
ilyenkor mindig leáll a vizsgakiírás és csak
akkor folytatódik, amikor belefér a 60 nap-
ba a jelentkezés. – Nagyon sok a jelentke-
zõ, nagyon sok a felkészülni vágyó fiatal,
akik szeretnének vezetõi engedélyt szerez-
ni – tudtuk meg Tar Béla szakoktatótól.

POSTAI ÉS ELEKTRONIKUS
ÚTON IS

A KRESZ-tanfolyam és -vizsga díjának
visszatérítési menetérõl a Magyar Állam-
kincstár tud felvilágosítást adni, de a felté-
telekrõl és hasznos információkról az
ujnemzedek.hu oldalon is tájékozódhat-
nak az érdeklõdõk. A díjat postai és elekt-
ronikus úton is vissza lehet igényelni. A
kedvezmény biztosítására a költségvetés-
ben az idén és jövõre összesen 3,4 milli-
árd forint áll rendelkezésre.

(Szerzõ: Dér Vivien)

MOSOLY TÁBOR
Vidámság, csokoládé, lovaglás, vár-

ostrom, pancsolás és fagyizás. Június
25. és 29. között nyári tábort rende-
zett a Zöld Kerék Alapítvány a Nyír-
egyházi Ridens Szakgimnázium, Szak-
középiskola, Szakiskola, Készségfej-
lesztõ Iskola és Kollégiumban.

VÁSÁRLÓK SZAVAZTAK
Lezárult a támogató szavazás az

egyik nyíregyházi bevásárlóközpont-
ban. A cél az volt, hogy a vásárlók se-
gítsenek kiválasztani, melyik civil szer-
vezet kapja meg a 400 000 forint össze-
gû támogatást. A fõdíjat a Rejtett Kin-
csek Down Egyesülete nyerte el.

BRAZILOK AZ EGYETEMEN
45 brazil tagállami és önkormány-

zati egyetemet, 700 ezer diákot tömö-
rítõ szervezet harmincfõs küldöttsége
érkezett Nyíregyházára. A brazil ven-
dégek látogatásának fõ célja a mobili-
tás elõsegítése, diákok és tanárok cse-
réje volt.

ÚJ ROTARY ELNÖK
A Rotary Club Nyíregyháza soros el-

nökének, ez esetben Urbán Lajosnak
(képünkön jobbról) egy esztendõre
szóló megbízatása letelt. Az új elnök
Fekete Tibor lett, aki civilben a nyír-
egyházi dohányfermentáló üzem igaz-
gatója.

SZÉPSÉGVERSENY
Roma Gyermekszépségversenyt ren-

deztek a Váci Mihály Kulturális Központ
Alvégesi Mûvelõdési Házában. A több
mint negyven induló szerte a megyé-
bõl érkezett, a verseny során külön ér-
tékelték a fiúkat és a lányokat is. Min-
den versenyzõ ajándékkal távozott.

HELYREÁLLÍTJÁK
A NYÍRVV Nonprofit Kft. alvállalko-

zó bevonásával felújítja a Kossuth té-
ren lévõ Naprendszer bolygóit ábrá-
zoló 9 díszkõ mozaikot. A munkála-
tok idejére a felújítás alatt álló mozai-
kot körbekerítik. A helyreállítás elõre-
láthatóan augusztus közepéig tart.

HUSZONÖTEZER VISSZAJÁR

PIACI KÖRKÉP – A TERMELÕK
MEGÉREZTÉK A SZÁRAZSÁGOT

VÁLTOZÁS A KRESZ-NÉL

Egyre több hazai termék kerül a piac-
ra, a görög- és a sárgadinnye, valamint a
kukorica a mostani sláger. Már megjelent
az árusoknál a málna és a szeder is, de a
termelõk panaszkodnak a szárazság mi-
att, így kevesebb zöldséget, gyümölcsöt
tudnak kínálni.

A vásártéren a dinnyék ára a tavalyihoz
képest emelkedett. A görögdinnye kilója
átlagosan 150 forint, a sárgadinnyéé pe-
dig 280 forint körül alakul. A kukorica át-
lagosan 80 forint, a paprika kilója 300 fo-

rint körüli, a paradicsom ára pedig 300–
350 forint között mozog.

VEZETÕI KINEVEZÉS
Dr. Polt Péter legfõbb ügyész a me-

gyei fõügyészségen tartott összügyészi
értekezleten dr. Martossy Györgyöt, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõ-
ügyészség büntetõjogi szakági fõügyész-
helyettesét bízta meg a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Fõügyészség vezetésével.

11JÚLIUS
SZERDA

EGÉSZSÉGES KIKAPCSOLÓDÁS
Mozgásos, játékos foglalkozást szer-

veztek a Családok Átmeneti Otthona
gyerekeinek a nyári szünetben. A
BOSU, ez a játékos sportprogram a
tabletek helyett nyújt egészséges kikap-
csolódási lehetõséget, a fiatalok erejét,
izmait, de még a figyelmét is fejleszti.
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NÉGY ISKOLA ALAPOS FELÚJÍTÁSA ZAJLIK
Bár az önkormányzat alapvetõen az óvodákért és böl-

csõdékért felelõs (nyári felújításukról a címoldalon írtunk),
de felelõsséget érez a város területén fekvõ általános és
középiskolákért is, függetlenül attól, hogy azok jelentõs
része állami fenntartású. Idén egy uniós pályázat kereté-
ben a Vasvári, a Sipkay, a Zrínyi és a Kazinczy moderni-
zálódik, alapvetõen energetikai szempontból.

Mindez egyébként a Nyíregyházának megítélt TOP (uni-
ós) források egy részének felhasználásával, összesen 1
milliárd forint állami támogatásból, valamint önkormány-
zati forrásból megvalósuló fejlesztés, mely még három
közintézményt is magában foglal: a Polgármesteri Hivatal
B épületét, az 1. sz. Idõsek Klubját (Vécsey köz 2.), vala-
mint a Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iro-
dát, amirõl nemrégiben írtunk.

ENERGETIKA ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉS

Az iskolákat érintõ beruházás fõbb elemei a kiviteli ter-
vek szerint: hõszigetelés – ez jelenti a tetõ szigetelését is,
például vízszigetelést, valamint a lábazat szigetelését, hom-
lokzati nyílászáró cseréjét, valamint fûtéskorszerûsítést. Ezen
kívül a pályázati felhívás elõírásai alapján projektarányos
akadálymentesítés is megvalósul az iskolákban. Ez egy aka-
dálymentes bejáratot és egy akadálymentes mosdót (és ezek
akadálymentes megközelítését) jelenti.

FRISS KÉPEK A WEBEN

Az alábbiakban ebbõl kiindulva voltunk kíváncsiak arra,
hogy az augusztus utolsó napjáig tervezett munkák mi-
lyen fázisban tartanak. A friss képanyag pedig talán a leír-
taknál is többet mond. (Részletes, látványos galériák a
nyiregyhaza.hu oldalon böngészhetõk.)

VASVÁRI: SZÍNEZNEK ÉS SZIGETELNEK

A Vasvári Pál Gimnáziumban jelenleg a B épület udvar
felõli homlokzatának színezése és a lapostetõ-szigetelések
vannak folyamatban. Nemsokára elhelyezik az úgynevezett
felülvilágítókat is. A belsõ gépészeti munkálatok körülbelül
két hét múlva zárulnak le. A teljes projekt (melynek bruttó
összege 221 millió forint) befejezési határideje augusztus
vége. (Egyébként a Vasvárinak a környéke is egy projektterü-
let: a Modern Városok programjának részeként lassan kész
a Szabadtéri Színpad teljes modernizációja, illetve a Ben-
czúr és Bessenyei terek átalakítása is elkezdõdött.)

SIPKAY: AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET MÁR KÉSZ

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna Ke-
reskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola,

Szakiskola és Kollégiumánál is szigetelik a tetõt. Ehhez elõbb
azonban az ott lévõ, még garanciás napelemes rendszert
ideiglenesen el kell távolítani, amit majd a munkálatok vé-
gén építenek vissza. A konyhaépületben az épületgépésze-
ti munkák már elkészültek. A kivitelezési munkák ütem-
terv szerint haladnak, a külsõ homlokzati szigetelés táblá-
inak felragasztása a héten eléri az 50 százalékos mûszaki
készültséget. A nagyterem és éttermi rész nyílászárócseréi

e hét folyamán elkezdõdnek. A szintén augusztus végéig
tartó beruházás bruttó forrása 237 millió forint.

KAZINCZY: RAGASZTJÁK, VAKOLJÁK

A Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagin-
tézménynél a tornaterem homlokzati hõszigetelésének

A Sipkay tetejére visszakerül majd a napelemes rendszer

Impozáns látványt nyújt majd felülrõl a színesebb Vasvári

Messzirõl látható, hogy a Kazinczy is sorra került

felragasztása van folyamatban, a fõépületi vakoláshoz
készül az állványerdõ. Az új, csapadékvíz elleni szigete-
léshez az elõkészítõ munkák folynak még, az új radiáto-
rok jelentõs része is a helyszínen van már. Ez egy bruttó
145 milliós beruházás.

ZRÍNYI: ÁLLVÁNYOK A DÉLIHEZ

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
épületénél a teljes déli homlokzat állványozása elkészült,
az ablakok cseréjének felét elvégezték, a régi radiátorok
nagyobb részét elbontották, így az udvar most ezek átme-
neti „tárolóhelye”. A következõ idõszakban a déli hom-
lokzat hõszigetelését kezdik, a homlokzati nyílászárók
bontása és beépítése pedig folytatódik. Ez nagyjából 3
héten belül befejezõdik, csakúgy, mint a gépészeti mun-
karész a bruttó 177 milliós beruházás keretében.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FIGYEL AZ ISKOLÁKRA

A témával kapcsolatban dr. Kovács Ferenc polgár-
mester szerkesztõségünknek azt nyilatkozta:

– Csak az elmúlt négy évben hat különbözõ projekt
keretében történt önkormányzati tulajdonú épületek re-
konstrukciója, jellemzõen uniós-kormányzati források-
ból – a városvezetõi stratégia részeként. A 28 intéz-
mény között – melyekben különbözõ mértékû épület-
energetikai korszerûsítés valósult meg – rengeteg óvo-
da és bölcsõde, több iskola és kollégium is van vá-
rosszerte, valamint a gyermekjóléti és szociális intéz-
mények közül a Déli Gyermekjóléti Központ, a 2. szá-
mú Idõsek Klubja, a Védõnõi Szolgálat és a Városi Ren-
delõintézet is.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A Zrínyinél már kész az állványozás, indulhat a hõszigetelés



HATALMAS SZOBOR A HALLBAN
A hotel minden szobáját más-más állatról nevezték

el és a névhez alkalmazkodik a helyiség berendezé-
se, kialakítása is – fogalmazott Gajdos László, az ál-
latpark igazgatója. Hozzátette, a hallban egy különle-
ges életfát is kialakítottak, ami egyébként a szálloda
belsõ fõ eleme lesz. A hatalmas szobor bemutatja a
térség egykor élt és még ma is élõ élõvilágát. Ezzel az
a céljuk, hogy közelebb hozzák a vendégekhez azt
az ökológiai környezetet, amiben most élünk.

PANGEA
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HAMAROSAN MEGNYÍLIK AZ ÁLLATI SZÁLLODA
ÓRIÁSI DINOSZAURUSZ VIGYÁZZA A PANGEÁT

Már a helyükön vannak a berendezési tárgyak is Ma-
gyarország egyik legegyedibbnek ígérkezõ szálláshelyén,
a Pangea Hotelben, és a testõrség is felállt: egy öt méter
magas T-Rex vigyázza a jövõben a négycsillagos épületet
és az ott megpihenõ vendégeket is.

Már csak néhány hét és fogadhatja elsõ vendégeit a
Modern Városok Programnak köszönhetõen, a több mint
1,6 milliárd forintból épülõ Pangea Ökocentrum és Szál-
loda. A konferencia- és oktatóközpontot is magában fog-
laló létesítményben harmincnyolc, állatokról „mintázott”
szállodai szobát alakítottak ki, amelyek már elõfoglalha-
tók, augusztustól pedig az elsõ vendégeket is fogadja. A
hivatalos átadás azonban szeptember 5-én várható. Jelen-
leg a mûszaki átadás-átvétel zajlik.

Gajdos László, az állatpark igazgatója elmondta, sze-
retnék egy ökológiai, õsi hangulatú, Föld körüli utazásra
meginvitálni az itt megszálló vendégeket. Erre utal a szál-
loda neve is: Pangeának ugyanis a szuperkontinenst ne-
vezték, amelybõl késõbb kivált minden mai kontinens és
így a néhány százmillió évvel ezelõtt élt õsállatok, példá-
ul a dinoszauruszok is több földrészre kerültek. Ennek
apropóján egy közel 5 méter magas Tyrannosaurus Rexet
állítottak fel a szálloda elé, de a Pangea udvarában talál-
ható játszóteret is dinoszauruszok ékesítik.

KIVETÍTIK AZ ÁLLAT SZILUETTJÉT
– Már be vannak rendezve a szobák és kialakultak

a különleges hangulatú terek is – magyarázta az igaz-
gató. – A 2600 négyzetméter alapterületû új szállo-
da minden szobája egy-egy állatra utal, és a névhez
alkalmazkodik a helyiség berendezése, kialakítása
is. Éppen ezért a vendégeknek majd nem a szoba-
számot kell figyelniük, hanem az ajtó elé levetített
állat sziluettjét. Lesz, aki a sünis, az oroszlános, vagy
éppen a struccos szobában lakik majd.

JÁTSZÓSZOBA ÉS KONFERENCIATEREM IS

A nyolcvan embert befogadó szállodában oktatóköz-
pontot is kialakítottak tantermekkel és rekreációs termek-
kel, valamint száz férõhelyes konferenciateremmel.

– Elsõsorban családokat várunk majd, de mivel sokrétû
szolgáltatást nyújtunk, business vendégekre is számítunk.
A Pangea Hotel a legszebb fekvésû szállodája lesz a vá-
rosnak, úgy gondoljuk, hogy ilyen különleges hangulatú
szálloda nincs még egy az országban sem.

STÍLUST KÉPVISEL

Az igazgató hozzátette, felállt a hotel csapata is – húszfõs
személyzet –, és az értékesítés is nagy erõkkel dolgozik.

– Nagyon profi, de fiatal csapatot toboroztunk. Õk a hotel
megnyitásáig gyakorolnak, hiszen össze kell szokniuk. Egy
különleges pangea stílust akarunk megteremteni. Kaphatók
majd különleges pangea koktélok, pangea menük. Szeret-
nénk elérni, hogy aki nálunk száll meg, vagy iszik itt egy
koktélt, esetleg csak reggelizik – mert erre is van mód –, az
találkozzon egy különleges pangea stílussal is.

A HOTEL DZSUNGELNEK IS VAN JÖVÕJE

– A Hotel Dzsungel már évek óta az állatpark legsike-
resebb vállalkozása. Reméljük, hogy a Pangea is ilyen
sikeres lesz. A Hotel Dzsungelnek a jövõben hosszú tá-
von is szerepet szánunk. Ez egy alacsonyabb árfekvésû,
kétcsillagos szálloda, a Pangea pedig egész más vendég-
kört szolgál majd ki. Úgy gondolom, hogy jól kiegészítik
majd egymást.                                     (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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HALLOTT MÁR RÓLA, HOGY MAMUT IS LESZ
A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN?

Jégvilág címmel interaktív állatbemutató épülhet két
éven belül a Nyíregyházi Állatparkban. Lesz benne való-
sághû mamut figura és itt kapnak helyet a jegesmedvék,
pingvinek és rénszarvasok is. Az attrakció elkészítése ér-
dekében az önkormányzat pályázatot hirdetett, amire 12
terv érkezett. Múlt héten eredményt hirdettek, a legjobb
pályamunkákat bemutatták és díjazták is.

Szokatlan tervpályázatot írtak ki az állatpark Jégvilágá-
ra, ezt mondta a város fõépítésze. Veres István elmondta,
egy olyan különleges épületet kellett a szakembereknek
tervezniük, amiben helyet kapnak többek között a jeges-
medvék, fókák, pingvinek és a rénszarvasok, valamint egy

interaktív kiállítás is, amiben többek között egy valóság-
hû mamut figura is elfér. A pályázatra 12 terv érkezett.
Ezeket mutatták be a nagyközönségnek a Városházán. A
szakmai zsûri 3 pályázatot díjazott, kettõt pedig megvá-
sárolt. A két nyertessel megkezdik a tárgyalásokat, de
minden megvételre kerülõ pályamunkában vannak olyan
ötletek, amit szeretnének a leendõ Jégvilágba beépíteni.
A tervpályázat szakmai zsûrijében helyet kapott Gajdos
László is.

KÉT ÉVEN BELÜL ÉPÜLHET MEG

Az állatpark igazgatója azt mondta, a nyertesek tervei
alapvetõen jók, azonban van olyan köztük, ami impo-
záns, de az ide kerülõ állatok számára nem feltétlenül
ideális. Ezért az elbírálásnál „ küzdelem” alakult ki a kü-
lönbözõ szakmát képviselõ zsûritagok között. „ Össze-

Veres István fõépítész, a bírálóbizottság társelnöke,
Végh József építész és Gajdos László ügyvezetõ a

tervpályázatok bemutatásán

csapott” a zoológiai szakma, illetve az építész szakma.
Ha minden a tervek szerint halad, a Jégvilág elõrelátha-
tóan két éven belül épülhet meg a Nyíregyházi Állatpark
területén. A beruházásra 3 milliárd forintos keretösszeg
áll rendelkezésre, amit a Modern Városok Program for-
rásaiból finanszírozhatnak.

  (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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RUBINT RÉKA ÚJRA NYÍREGYHÁZÁN TART EDZÉST
A MAGYAR FITNESZKIRÁLYNÕ JÚLIUS 28-ÁN A PARKFÜRDÕBE LÁTOGAT

Alig pár hónap telt el azóta, hogy Rubint Réka, az or-
szágszerte ismert személyi edzõ, különbözõ fitnesz-
kiadványok, edzésprogramok szerzõje  közel ezer nyír-
egyházit mozgatott át egy kemény, de jó hangulatú alak-
reform edzéssel a februári fittvasárnapon a Continental
Arénában. Azóta Réka már több szállal is kötõdik a sza-
bolcsi megyeszékhelyhez: a népszerû fitneszsztár egy
éven keresztül a fürdõ és Nyíregyháza arca lett, hamaro-
san pedig városunkban tart egy újabb alakreform edzést.

A Parkfürdõ egy rendhagyó, nem mindennapi esemény-
re várja a sportolni vágyókat július utolsó szombatján: 28-
án, délután 3 órától Rubint Réka fitneszkirálynõ tart alak-
reform edzést a fürdõ területén.

NAGY ÕRÜLET AZ ALAKREFORM EDZÉS

– Az alakreform edzés a fürdõvendégeknek tulajdon-
képpen egy kiegészítõ program lesz. Mindenki, aki bent
tartózkodik majd a Parkfürdõ területén, az részt vehet
Rubint Réka alakreform edzésén. Ehhez felállítunk majd
egy kisebb színpadot is – tájékoztatta szerkesztõségünket
Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési ve-
zetõje. Hangsúlyozta, várnak mindenkit szeretettel, aki a
strandolás mellett egy teljes órás mozgást is be szeretne
iktatni a programjába.

A Parkfürdõben egyébként rendszeresen tartanak aqua
zumbát és aqua tornát, most azonban Rubint Réka fokoz-
za majd a hangulatot. Mint megtudtuk, rossz idõ esetén
esõnapot jelölnek majd ki.

TÖBB MILLIÓ KÖVETÕJE VAN

– Rubint Réka egy éven keresztül a fürdõ és a város
arca. Az együttmûködésnek köszönhetõen megjelenik
marketing- és reklámanyagokon, fotókon, és videókat is
készít nálunk. Ennek az az elõnye, hogy mivel több millió
követõje van, így ezáltal mi is sok emberhez el tudunk

jutni. Egy-egy videója, amit Nyíregyházán készített, több
tízezres nézettséget ért el. Általa széles közönségnek be
tudjuk mutatni Nyíregyházát, eljutunk olyan emberekhez,
akiket egyébként nehéz lenne megszólítani, nehéz lenne
megismertetni velük Nyíregyházának az adottságait, tu-
risztikai kínálatát. Azok az emberek, akik követik akár az
interneten is a Nyíregyházával kapcsolatos bejegyzéseit,
láthatják, hogy milyen jó a strand, milyen szép az állat-
parkunk, milyen a gyógyászatunk. Rubint Rékán keresz-
tül sok emberhez tudunk eljutni.

NEM KEDVEZ A FÜRDÕKNEK AZ IDÕJÁRÁS

– Nem kedvezett a júniusi idõjárás a fürdõknek – foly-
tatta a tájékoztatást az értékesítési vezetõ. – Mi szeren-
csére azért nem könyvelhettünk el akkora vendég-
számkiesést, mint például a budapesti fürdõk, de nem in-
dult jól a szezon. Bízunk benne, hogy a július és az au-
gusztus sok vendéget hoz majd a fürdõknek, ehhez várjuk
a sok napsütést.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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NYUGDÍJASOK, FIGYELEM!

Kevésbé ismert információ, hogy akinek alacsony a
nyugdíja, az háromévente kérhet méltányossági nyugdíj-
emelést, illetve évente egyszer egyszeri segélyt. Mind-
ezek pedig több ezer forintos pluszt is jelenthetnek az
igénylõknek.

A nyugdíj összege és a nyugdíjazási korhatár örökké
asztalra kerülõ téma lesz. Sokan várják a hõn áhított kort,
hogy végleg búcsút intve a munkás éveknek, csak pihe-
néssel töltsék életük hátralévõ részét. Persze, nem mind-
egy, hogy hogyan és mennyibõl. Vannak, akik a vártnál is
kevesebb nyugdíjat kapnak kézhez. Érdemes tudni azon-
ban, hogy õk nyugdíj-kiegészítést is igényelhetnek...

85 000 FORINT ALATT
– Azoknak, akiknek a nyugellátása és egyéb rendszeres

pénzellátásának együttes havi összege nem haladja meg
a 85 000 forintot, kivételes nyugdíjemelést – csak 3 éven-
te, és csak azon személyeknél, akiknél a nyugellátás meg-
állapításától már eltelt 3 év – kérvényezhetnek – tájékoz-
tatta szerkesztõségünket Simkóné dr. Tornai Anita, a me-
gyei kormányhivatal társadalombiztosítási fõosztályának
fõosztályvezetõje.

ELÕNY A HOSSZÚ SZOLGÁLATI IDÕ
A kivételes nyugellátás-emelésnél elõnyben részesítik

azt a kérelmezõt, aki hosszú szolgálati idõvel rendelkezik

(férfiak esetében a 35 évnél, nõk esetében a 30 évnél több
szolgálati idõvel rendelkezõ személyt), 70 éven felüli, il-
letve aki még nem részesült korábban kivételes nyugellá-
tás-emelésben.

A fõosztályvezetõ hangsúlyozta, a kérelem a „KÉRE-
LEM-ADATLAP” elnevezésû nyomtatványon nyújtható
be. Letölthetõ a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal és a Magyar Államkincstár honlapjáról, de
a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél
is beszerezhetõ. A nyomtatványt pontosan kitöltve és alá-
írva, hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén a
Magyar Államkincstár Központjához (1081 Budapest,
Fiumei út 19/A) kell benyújtani, egyéb esetben a kérel-
mezõ lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igaz-
gatási szervhez.

EGYSZERI SEGÉLY IS IGÉNYELHETÕ

Alacsony nyugdíj esetén egyszeri segély is igényelhetõ
– évente egyszer – annak az öregségi nyugellátásban ré-

szesülõ személynek, özvegy és az árva személynek, aki
olyan élethelyzetbe került, amely létfenntartását veszélyez-
teti, valamint havi jövedelme nem haladja meg a 75 000
forintot, egyedül élõ esetén a 85 000 forintot – folytatta a
tájékoztatást a fõosztályvezetõ.

MINIMUM 15 EZER FORINT ADHATÓ
Az egyszeri segély összege nem lehet kevesebb

15 000 forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb
összegének másfélszeresét.

Elõnyben részesítik azt a kérelmezõt, aki az egyszeri
segélyt katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó
halála, illetve a kérelmezõ vagy közeli hozzátartozójá-
nak betegsége miatt igényli. (A kérelmet az alábbi do-
kumentumokkal kell igazolni: egészségi állapotról, kö-
zeli hozzátartozó egészségi állapotáról, haláláról,
gyógyszerköltségrõl, közüzemi díj elmaradásáról szóló
igazolás stb.)

ONLINE IS BENYÚJTHATÓ

A segélykérelem a „KÉRELEM-ADATLAP – egyszeri se-
gély igényléséhez” elnevezésû nyomtatványon (K17 szá-
mú ûrlap) nyújtható be. A nyomtatvány a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és a Magyar Ál-
lamkincstár honlapjáról letölthetõ. A kérelmek elõterjeszt-
hetõk személyesen a hivatal székhelyén, a lakóhely sze-
rinti kormányablakokban, vagy postai úton, illetve elekt-
ronikusan ügyfélkapun keresztül.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

AKÁR TÖBB EZER FORINT
Az emelés összege minimum 2850 Ft lehet, és nem

haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj jogszabály-
ban meghatározott legkisebb összegének 25 százalé-
kát.

ÍGY LEHET NYUGDÍJEMELÉST KAPNI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdál-

kodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános
pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA
MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat
2018. július 16. napján 9.30 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírás-
ban meghatározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szaka-
szában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér
1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varos-
haza. nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen
vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Fotó: illusztráció
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12 NEMZET 600 ÉNEKESÉNEK HANGJA CSENDÜL FEL
AUGUSZTUS 15. ÉS 21. KÖZÖTT CANTEMUS NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL

Ma már szinte lehetetlen lenne összeszámolni, hogy a
Cantemus Kóruscsalád tagjai – megalakulásuk óta – hány
országban, mennyi fesztiválon és versenyen vettek részt.
Pont a több évtizedes világjáró tevékenységük során szer-
zett kórusbarátságaik adták az ötletet 22 évvel ezelõtt,
hogy megszervezzék az elsõ Cantemus Fesztivált. A nem
mindennapi esemény idén már XII. alkalommal fogadja a
kiváló énekkarokat a világ minden tájáról, augusztus 15.
és 21. között.

– Az idei a XII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál lesz.
Éppen ezért már több mint két évtizedes múlt van mögöt-
tünk, de ha egyet is ki kellene emelni a sok közül, az a
2014-es, jubileumi, X. Fesztivál lenne – emlékezett vissza
Szabó Dénes, a Cantemus Kóruscsalád Kossuth-díjas kar-
nagya, és egyben a fesztivál igazgatója. – Nagyon izgalmas
volt, hiszen – a BUSZACSA éppen zajló felújítása miatt – a
fesztivál Gálakoncertjét a Sóstói Parkfürdõben felhúzott
sátorban kellett megtartani. Végül sok jó ötlettel, lelkes
munkával a sátort majdnem templommá tudtuk változtatni
és az éppen akkor leszakadó esõt is „túléltük”.

JÖNNEK A V4-EK

– Az elõzõekhez képest az idei fesztivál legfontosabb
újítása a V4-ek országaiból érkezett énekkarok fellépései
lesznek. Lengyelországból a Puella Orantes Leánykar,
Szlovákiából a Technik Akademic Vegyeskar, Csehország-
ból pedig a Vox Iuvenalis Kórus érkezik a fesztiválra. A
V4-ek hazai tagja pedig természetesen a Cantemus Gyer-
mekkar lesz. E négy énekkarnak Nyírbátorban és Nyír-
egyházán is lesznek koncertjei és a Gálakoncerten is fel-
lépnek.

Leánykar és Cantemus Vegyeskar.) A kórusok kiválasz-
tása elõzetesen beküldött hanganyag alapján történt és
a fesztivál mûvészeti bizottsága döntött arról, hogy elfo-
gadja az adott kórus jelentkezését. A fesztivál idei ki-
emelt, meghívott kórusvendége a Dél-Afrikából érke-
zett Stellenbosch Egyetemi Kórus és a Fülöp-szigetekrõl
érkezett Hail Mary Gyermekkar lesz.

– Most már 22 éve szervezzük meg ezt a fesztivált és
nem feltétlenül rossz értelemben, de már egy rutin is ki-
alakult, ami a dolgok technikai részét illeti. Persze, ami-
kor új helyszínt keresünk a fesztivál koncertjeire, az min-
dig izgalmassá teszi a dolgokat és az is, amikor olyan kó-
rusok érkeznek, akik még eddig ezen a fesztiválon nem
vettek részt. Lassan a Cantemus Kórus tagjainak a feszti-
vál – és ez, ha mindegyik kórust számoljuk már 300 fõ

15 KÓRUS A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL
Az idei, XII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválon

12 nemzet 15 kórusának 600 énekese képviselteti majd
magát a világ minden tájáról. (Persze, az énekesek össz-
létszáma ennél jóval több, hiszen a Cantemus énekka-
rai is aktív részesei a fesztiválnak – Nyitnikék Gyermek-
kar, Napsugár Kórus, Cantemus Fiúkórus, Cantemus
Gyermekkar, Cantemus Ifjúsági Vegyeskar, Pro Musica

felett van – egy kétévente jelentkezõ nyári izgalmas elfog-
laltság, számolnak vele, de nemcsak õk, hanem a szülõk
is alkalmazkodnak, mert úgy idõzítik a szabadságukat,
hogy ebben az idõszakban itthon legyenek – magyarázta
Szabó Dénes.

DISZKÓ HELYETT NÉPI TÁNCOT!

– Nem azért, mert manapság divat, sõt elvárható, hogy
legyen egy visszajelzésünk arról, mit csinálunk jól vagy
rosszul, mi már korábban is minden, a fesztiválra látogató
énekkart megkérdeztünk írásban is, hogy mondják el vé-
leményüket. Ezekben a visszajelzésekben van jó néhány
nagyon örömteli (mert például amikor egy 9 éves holland
kislány azt írja: „Nagyon élveztem a közös éneklést. Va-
sárnap este a gála utáni tûzijáték és tánc fantasztikus volt.
Azt kívánom, ezentúl Hollandiában is népi tánc legyen
DISZKÓ helyett!”), akkor azért csak megmelegszik az
ember szíve. Szokták dicsérni még a háttérmunkát, a kó-
ruskísérõk kedvességét és talpraesettségét, de idõnként
szóvá teszik a negatívumokat is, fõképp az étkezés tekin-
tetében. Az ide érkezõ énekkarok étkezési szokásai má-
sok, mint a magyar elvárás. Õk például szívesen mellõz-
nék a levest a menübõl és inkább ennének sok zöldséget
és gyümölcsöt. Mi ezeket a tanácsokat igyekszünk meg-
fogadni, hogy legközelebb már ezzel se legyen problé-

ma. Az egész fesztivál légköre és szervezettsége mindig
magas pontszámot kap az ide látogatóktól. Pár évvel ez-
elõtt a Magyarországi Fesztiválok Igazgatóságát kértük fel
egy minõsítésre, amin a legmagasabb elérhetõ fokozatot
kaptuk meg, szemben például a debreceni Bartók Kórus-
versennyel, akik csak a második legjobb minõsítést kap-
ták, pedig a Debreceni Kórusverseny valóban egy nagyon
jól szervezett rendezvény és nemzetközileg is az egyik
legnívósabb versenyek közé tartozik – hangsúlyozta a fesz-
tiváligazgató.

A KONCERTEK NAGY RÉSZE INGYENES
A fesztivál koncertjeinek nagy része ingyenes lesz.

Három koncert van, amelyre belépõt kell váltani. Az
egyik a fesztiválhoz kapcsolódó Karvezetõi Mester-
kurzus nyitóhangversenye, amely most már hagyomá-
nyosan egy Jótékonysági Hangverseny is. Ebben az
évben a Nyíregyházi Rotary Clubbal közösen szerve-
zett koncert bevételét a nyíregyházi Jósa András Ok-
tatókórház Geriátria Osztálya részére ajánlják fel. A
másik kettõ pedig az augusztus 17-én 19 órától meg-
rendezésre kerülõ „Kontinensek Hangjai” hangver-
seny, melyen a fesztivál két kiemelt énekkara lép fel,
illetve a fesztivál Gálakoncertje, ami augusztus 20-án
19:30-kor kezdõdik a Continental Arénában.

ÉVRÕL ÉVRE NÕ A LÁTOGATOTTSÁG

A fesztivál iránti érdeklõdés és a koncertek látogatott-
sága évrõl évre növekszik. A Kossuth téri Folklór Est és
Gálakoncert mindig nagy tömegeket mozgat meg, de a
vidéki hangversenyek közönsége is aktív. Várhatóan, így
lesz ez idén is, hiszen már gõzerõvel készül a Cantemus
Kóruscsalád a XII. fesztiváljukra.

ELÕTTE MÉG UTAZNAK KOREÁBA

A Cantemusra még a Kórusfesztivál elõtt is vár jó né-
hány fellépés. Július 16-án indul a Cantemus Gyermekkar
a dél-koreai Jeju városába, ahol egy kórusfesztiválon és
versenyen vesznek majd részt meghívott kórusként. Július
20-án pedig a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Ró-
mai Katolikus Társszékesegyházban 19 órától kezdõdik a
Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete javára rendezendõ
Jótékonysági hangverseny, amelyen a franciországi Saint
Louis Petits Chanteurs („Kis énekesek”) kórusa mellett a
Cantemus Fiúkórus is fellép.           (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Szabó Dénes fesztiváligazgató

Hail Mary Gyermekkar

Stellenbosch Egyetemi Kórus
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TÁJÉKOZTATÓ
Felhasználói Elégedettségi Felmérés végzésérõl

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatási területünkön – a Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által meghatározott
keretek között – 2018. július 2-ától Felhasználói Elégedettségi Felmérést
(továbbiakban: FEF) végzünk.

A FEF az alábbi három, egymástól jól elkülöníthetõ felmérésbõl áll:
Alapfelmérés, melyet a Társaságunk által megbízott kutató cég fog elvé-

gezni, a kiválasztott felhasználók személyes felkeresésével. Az alapfelmé-
rés kora õsszel kezdõdik. Elképzelhetõ, hogy Önt is megkeresik ebben az
idõszakban.

Kiegészítõ felmérés, melyet a Hivatal által megbízott Kutatópont Kft. fog
végezni telefonos megkereséssel, amennyiben Ön személyes vagy telefo-
nos ügyintézés során hozzájárult telefonszámának a Kutatópont Kft. részére
történõ átadásához.

Azonnali felmérés, melyet a telefonos és személyes ügyfélszolgálatunkon
folyamatosan végzünk az ügyintézést követõen egy kérdés feltevésével.

Társaságunk munkatársai azon dolgoznak, hogy az Önnek nyújtott szol-
gáltatás minél jobb minõségû legyen, és az Ön igényeinek a lehetõ legma-
gasabb színvonalon tudjunk megfelelni.

Segítõ közremûködését köszönjük!
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

az Ön vízszolgáltatója
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JÁTÉKCSARNOK A GÉZA UTCÁN
Múlt héten felvezetett sorozatunkban – melyben Kul-

csár Attila, városunk Ybl-díjas és Magyar Örökség díjas
építésze – néhány modern (úgy értjük: például a Taka-
rékpalotához képest idõben messze álló, az elmúlt né-
hány évtizedhez köthetõ) épületet vizsgál meg és mutat
be nekünk, ínyenceknek való nyelvezettel, úgy, ahogy mi
talán sohasem néznénk rájuk. A cikkek mottója sokat-
mondó: A modern építészet is lehet szép – és szerethetõ,
mint a gyereked.

A múlt század nyolcvanas éveiben a döntéshozók egy
miskolci építészt favorizáltak, Tóth Istvánt. Õt bízták meg
a Technika Házát magában foglaló nagy lakóház megter-
vezésével, a színészek Nemzeti Bank melletti garzonhá-
zát is õ jegyzi, és a Szarvas utca sarkán az üzletsorral gaz-
dag saroképületet. Városképileg legfontosabb nyíregyhá-
zi terve azonban a régi BUSZACSA, ma Continental Aré-
nának átnevezett játékcsarnok.

MÁSHOL LETT VOLNA

A város 1983-ban tervpályázatot írt ki sportközpontjá-
nak megtervezésére, az ÁÉTV vállalta négy alternatíva ki-
dolgozását. Ez magában foglalta volna a játékcsarnokot
és egy versenyuszodát. Az építési hely a Szegfû utca észa-
ki oldalán helyezkedett el, és kapcsolódott volna az akkor
még mûködõ Építõk Sporttelephez, teniszpályákkal. A leg-
jobbnak ítélt Pálfy Sándor terve, egy reprezentatív bejára-
ti kapuzattal összefogta a két funkciót, és a mûködtetés
helyiségeit és két ikercsarnokot hozott létre. EGYEDIVÉ TEVÕ TÉRRÁCSOK

Az épület egyediségét a játékteret lefedõ dongára bol-
tozódó acél térrácsok kubusa adja. Statikus tervezõje Holló
Csaba. A látványos belsõ tér, a kézilabdára méretezett
centerpályán keresztbe felfesthetõ három kosárlabdapá-
lya felett ível át. Így természetes megvilágítást és elegen-
dõ légteret biztosított, az akár 4000 nézõt is befogadni
képes sportlétesítmény látogatói számára.

KÜLÖNLEGES VOLT

A kor hasonló játékcsarnokai közül is kiemelkedik a
nyíregyházi különlegessége. Gondoljunk a debreceni
Hódos Imre Csarnokra, vagy a miskolcira. A szegediek
hosszirányba lefedett dongája a nézõk számára alacsony
komfortot biztosít, a kisvárdai kézilabda fellegvára csak
ötszáz fõs befogadó képességû. Nyíregyházán kulturáltan
szét van választva a közönség és a játékosforgalom.

MULTIFUNKCIONÁLIS HASZNÁLAT

A tágas elõcsarnokból nyílnak a kiszolgálóhelyiségek,
(büfé, WC-k, ruhatárak) és az elsõ emeletrõl tölthetõk fel
a lelátók, a másodikról a VIP-helyiségek és a közvetítõál-
lások. A küzdõtér igénybevétele a földszintrõl közvetle-
nül is biztosított, ez lehetõvé teszi a multifunkcionális hasz-

TÓTH ISTVÁN TERVEZTE

De változtak a városrendezési koncepciók, a játékcsar-
nok helye átkerült az utca másik oldalára, és az uszoda
sem valósult meg akkor. (Ez a következõ esztendõk fel-
adata, a korábbi bejelentések alapján nemsokára a belvá-
rost gazdagítja majd az Aréna mellett – a szerk.) Tervezõ-
je pedig ugyancsak Tóth István építész lett Miskolcról. A
sportlétesítmény közönségbejárata a Géza utcára néz, ár-
kádos elõtere mintha valaha folytatódni akarna – megtük-
rözve – uszodabejáratként. Parkolói és sportolói bejárata
a Bujtos utcáról nyílik. Innen tárul fel építészeti karaktere
– a gyalogos bejárata kívánja a másik csarnok megépül-
tét, de itt már hiába.

nálatot, amelynek az elmúlt évek számtalan lehetõségét
mutatták be motorversenytõl kórusfesztiválokig. Az öltö-
zõk, bemelegítõk, edzõtermek és klubhelyiségek a hossz-
oldalon sorakoznak, semleges nyílásrendszerük felett a
jellegadó tömeg uralkodik és minden nézetében megha-
tározza különösségét.

ELÕNYÖS MEGÚJÍTÁS

A legutóbbi, nagyszabású átalakítások elõnyösen új rit-
must építettek fõnézetébe, divatos és színes burkolati be-
tétekkel, átalakítva a hangsúlytalan bejárati elõtetõit is. A
komfort miatt a nézõszám 2500+1000 fõre módosult. A
Continental csarnok, a város nemzetközi színvonalú épü-
lete, és ilyen sportesemények színhelye volt, és lehet a
jövõben is.                                     (Szerzõ: Kulcsár Attila)

Az Aréna a bajnoki ezüstérmes, Magyar Kupa gyõztes nõi röplabdacsapat otthona is
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HIÁNYSZAKMÁKAT ÉRINTÕ
KÉPZÉSEK A KÓRHÁZBAN

MAGAS FOKON A FERTÕTLENÍTÉS A KÓRHÁZBAN

A kórházi fertõzések száma az elmúlt években gyorsan
növekszik világszerte. Ennek többek között az az oka, hogy
megváltoztak a kórokozók. Bár a kórtermeket, mûtõket
takarítják, fertõtlenítik, a légtér sterilizálása igen nehéz.
Most azonban, egy uniós projekt keretében két levegõfer-
tõtlenítõ torony került a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórházhoz. A Csillagok há-
borújából ismert asztrodroidhoz, R2-D2-hoz hasonlító
berendezés nagy segítséget jelent az intézménynek.

– Ez a készülék egy teljesen új fejlesztés. Magyarorszá-
gon még sehol máshol nincs is ilyen – tájékoztatta szer-
kesztõségünket dr. Magyar Veronika, a Jósa András Okta-
tókórház kórházhigiénés fõorvosa. – A torony UV-C fénnyel
károsítja a szaporítóanyagot, a DNS-t és az RNS-t. Ez azt
jelenti, hogy mindegy, milyen típusú kórokozó tartózkodik
a levegõben, a mûtõk légterében, a berendezés elpusztítja
azokat. Ami pedig nagyon jelentõs: nem kell kiüríteni eh-
hez a mûtõket, maradhat a helyén a berendezés; fél órától
kb. másfél óráig tart csak egy fertõtlenítési ciklus.

65 MÛTÉT NAPONTA

A  „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastruk-
turális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” 
címû projektben két mobil fertõtlenítõ berendezés beszer-
zésére nyílt lehetõség.

Dr. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgató-helyettese

CÉL A BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSE EGY HAZÁNKBAN ÚJSZERÛ BERENDEZÉSSEL

kiemelte, az egyiket a nyíregyházi Jósa András Oktató-
kórházban fogják használni, a másikat pedig két vidéki
telephelyen, Mátészalkán és Fehérgyarmaton.

– Nyilván sokkal kisebb terheltsége van az ottani mû-
tõknek – összehasonlításképpen mondom: a nyíregyházi
mûtõkben átlagosan 65 mûtét történik naponta, a kisebb
telephelyeinken pedig 10–12 a mûtéti szám. De a fertõt-
lenítésre és a betegbiztonságra ott is szükség van!

A két légfertõtlenítõ torony – a nyertes uniós pályáza-
ton belül – több mint 38 millió forintba került.

MAGYARORSZÁGON ITT ELÕSZÖR

Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató hangsúlyozta, a gép
beszerzése egy 200 millió forintos pályázati forrásból való-

sult meg, amelynek részeként kórtermi és kézfertõtlenítõ
eszközöket is megvásárolhattak.

– Ez a készülék egy olyan különlegesség, ami Magyar-
országon most van itt elõször, Nyíregyházán. Büszke va-
gyok, hiszen egy új, innovatív dologgal állunk ki és azért
is mutatjuk be, hogy a többi intézménynek is tudjunk jó
ötlettel szolgálni.

A berendezés környezetbarát, mivel mûködése követ-
keztében nem marad vissza vegyi anyag, a fertõtlenített
helyiség a sterilizálási folyamat után azonnal használatba
vehetõ. A készülék hatékony a vírusok, gombák, baktéri-
umok ellen, beleértve akár az ebolát, a norovírust és más
kórokozókat.

  (Szerzõ: Dér Vivien)

Az elmúlt években végrehajtott beru-
házások eredményeként a gyógyítás tech-
nikai feltételei javulnak térségünkben, egy-
re modernebb eszközök segítségével és
komfortosabb körülmények között gyó-
gyulhatnak a betegek a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Ok-
tatókórház intézményeiben.

A szakemberek képzésére is nagy hang-
súlyt fektet a kórház, biztosítva ezzel a ma-
gas színvonalú betegellátást. 2012-ben fel-
nõttképzési akkreditációt szerzett a kórház
– elkezdõdhetett a tervszerû, ütemezett hu-
mánerõforrás-fejlesztési program. 2012-ben
például 22 mûtõssegédet képeztek, 2013-
ban 72-en szerezték meg OKJ-s ápolói bi-
zonyítványukat – pályázati vagy éppen sa-
ját forrásból szinte folyamatosan indultak
képzések a kórházban az elmúlt években,
így közel 250-en bõvítették tudásukat –
hangsúlyozta dr. Adorján Gusztáv igazga-
tó. Az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív
Program keretében most újabb képzések in-
dultak el.

– Ennek a projektnek a keretében 57 fõ
szakképzése valósul meg, összesen 6 szak-
mában. Május utolsó hetében és június elsõ
heteiben kezdõdtek. Azért fontos, hogy
ezeket meg tudtuk szervezni, mert olyan
hiányszakmákat érintõ képzésekrõl van
szó, amelyek ritkán megszerezhetõek. Pél-
dául ilyen a sugárterápiás szakasszisztensi
képesítés, aminek az indulására több év óta
nem volt már példa az egész országban,
ezért más lehetõség nem lett volna arra,
hogy õket kiképezzük – hangsúlyozta dr.
Czeglédi Gábor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház humánpolitikai igazgatója.

Felnõtt intenzív szakápoló, geriátriai és
krónikus beteg szakápoló, mûtéti szak-
asszisztens, mûtõsegéd-gipszmester, sugár-
terápiás szakasszisztens és fertõtlenítõ-ste-
rilezõ – ezek a szakmák országosan is hi-
ányszakmáknak minõsülnek, ezért jelen-
tõs a képzési program.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Dr. Adorján Gusztáv és dr. Czeglédi Gábor

A sajtóeseményen résztvevõk körében látható a torony
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SZÍNHÁZI „KÓSTOLÓ”

Szente Vajk, Zsótér Sándor, Verebes István, Tasnádi
Csaba és sorolhatnám még azon kiváló rendezõk nevét,
akik az új évadban darabot állítanak színpadra a Móricz
Zsigmond Színházban.

A repertoár igen színes, hiszen krimitõl Shakespeare-
drámáig, mai magyar szerzõk mûveitõl európai klasszi-
kusokig, prózaiaktól zenés produkciókig változatos a spekt-
rum. Milyen elõadásokat láthatnak Thália tisztelõi teátru-
munkban a következõ hónapokban? – errõl érdeklõdtünk
Göttinger Pál fõrendezõtõl.

– Rengeteg szem-
pontot kellett figyelem-
be vennünk a mûsor
összeállításakor – nyi-
latkozta lapunknak. –
Arra törekszünk, hogy
a lehetõ legmagasabb
színvonalon játsszunk
minél változatosabb,
sokak tetszését elnye-
rõ mûveket. Figyel-
nünk kellett egyebek
között a vendégrende-
zõk igényei mellett a
saját szempontjainkra
is, például, hogy a szí-
nészeink közül kinek
milyen feladatra lenne
szüksége a továbblé-
péshez. A mozikban és a Madách Színházban is sikert
aratott Meseautó nyitja az évadot. Szente Vajk rendezésé-
ben a musicalváltozatot láthatják nézõink, elõször a Sza-
badtéri Színpadon, majd a kõszínházban is. Játékos, vir-
tuóz lebonyolítású, szórakoztató elõadásra számíthatunk.
A Gyilkosság meghirdetve egy Agatha Christie-krimi, ami-
ben azt várják szokás szerint a nézõtéren ülõk, hogy az

A MESEAUTÓT ÉS AZ OSCART IS SZÍNPADRA VISZIK NYÍREGYHÁZÁN

legyen végül a gyilkos, aki nem gyanús. Ennyiben szoká-
sos is a felállás, ám mivel Zsótér Sándor rendezi, aki sajá-
tos látásmódjával, nagyon érzékenyen nyúl minden szö-
veghez, ezért igazi színházi kaland vár ránk, játszókra és
nézõkre egyaránt.

SIMON KORNÉL IS RENDEZ ITT

Mint Göttinger Pál elmondta, a Balfácánt vacsorára!
címû bohózatot a Móricz Zsigmond Színház egykori igaz-
gatója, Verebes István viszi színre. Ismételt találkozása a
társulattal nagyon érdekesnek ígérkezik. Ezt a premiert a
nagyszínpadon a Kalucsni követi, ami Dragomán György
mûvébõl készül, Szikszai Rémusz rendezésében. A kö-
zelmúlt történelmével foglalkozó alkotás leginkább a nem-
régiben bemutatott Castel Felicére emlékeztet témafelve-
tésében, bár teljesen más írói nyelven szólal meg. A Bob
herceg egy közismert operett, aminek nem egy dallamát
sokan dúdolni is tudják. Mint a Meseautó, ez is egy álru-
hás történet, amiben a „hatalmasság” a „nép” között jár-
va talál rá a szerelemre és ezzel saját magára. Az elõadás-
hoz új szövegkönyv készül, a rendezõ és Sediánszky Nóra
dramaturg együttmûködésében.

OSCAROS LESZ AZ OSCAR?

– A Kamara elsõ bemutatója Jean Cocteau mûve, a Ret-
tenetes szülõk – folytatta. – Ebben a szülõk még akkor is
beavatkoznak gyermekeik életébe, amikor azok már rég
felnõttek, s ez tragédiához vezet. A Keresztes Attila ren-
dezte mû fõszerepeit Pregitzer Fruzsina és Horváth Lász-
ló Attila alakítják. A Macbeth olyan shakespeare-i tragé-
dia, amiben a természetfeletti, a végzet erõteljesen jele-
nik meg, befolyásolva a szereplõk lelkiismeretét. Ez a mû,
noha egy csatákkal teli királydráma, Horváth Illés felfogá-
sában nagyon közel hozható a mostani fiatalok problé-
mafelvetéseihez. Az Oscarnak különösen a Sylvester
Stallone fõszereplésével készült filmváltozata közismert.

Igazi ajtócsapkodós, tányértörõs, félreértéses bohózat, sok
szereplõvel, Simon Kornél rendezésében. Az évadot a
Kamarában Csehov A manó címû mûve zárja, ami a Ványa
bácsi egy korábban írt, jóval könnyedebb, játékosabb elõ-
képe. Ezt ugyancsak egy volt színházigazgatónk, Tasnádi
Csaba rendezi.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Göttinger Pál
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BRONZ A JUNIOR EURÓPA-BAJNOKSÁGON!

PROFI HÁZIGAZDA VOLT NYÍREGYHÁZA

Helsinkiben rendezték a Junior Úszó
Európa-bajnokságot, ahol a magyar válo-
gatott tagjaként Hatházi Dóra is rajtkõre
lépett.

A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzõje
200 pillangón már az elõfutamban is re-
mekül teljesített, majd a döntõbe a máso-
dik legjobb idõvel jutott – egy másik ma-
gyar, Berecz Blanka elõzte csak meg. A fi-
náléban Berecz meggyõzõ fölénnyel vég-
zett az élen, a mindössze 14 éves Hatházi
Dóra viszont tovább javítva középdöntõs
idején, 2:11:54-gyel a harmadik helyen ért
célba, így bronzérmes lett a korosztályos
EB-n.

– Nekem is meglepetés volt az ered-
mény, bár éreztem, hogy jó formában va-
gyok. Megterhelõ volt az elõfutam és a
középdöntõ, rövid idõn belül kétszer is

versenyezni kellett, de sikerült, így a finá-
léban már felszabadultan léphettem rajtkõ-
re. Itt is jól ment az úszás, így sikerült ér-
met szereznem – mondta Hatházi Dóra.

Edzõje, Gyula Sándor is elégedett volt
teljesítményével.

– Boldogok voltunk, mert nehéz idõszak
volt Dóri háta mögött. Egy lábtörés miatt
újra kellett „építeni”, aztán a beépített fé-
met kiszedték, így ismét maradtak ki edzé-
sek. Viszont már tavaly egy romániai ver-
senyen teljesítette az „A” szintet, így tud-
tuk, hogy indulhat az Európa-bajnokságon,
az idõeredménye alapján pedig a döntõ
benne volt. Három hetet edzõtáboroztunk,
ami remekül sikerült, és köszönet jár a szü-
lõknek, a Sportcentrumnak és a Magyar
Úszó Szövetségnek is, mert nélkülük nem
érhettük volna el ezt a remek eredményt –
mondta Gyula Sándor edzõ. Hatházi Dóra és edzõje, Gyula Sándor

A MARSO Tenisz Centrum Egyesület
2017. év végén azzal a céllal vette át a
tenisz club üzemeltetését, hogy Nyíregy-
háza a hazai teniszvilágban is kivívja az
országos hírnevet. Ehhez elengedhetetlen
a tehetséggondozás, az utánpótlás támo-
gatása, a szenior és a szabadidõ tenisz
népszerûsítése, valamint sportprogramok
és versenyek szervezése. Májusban és jú-
niusban már tartott a tenisz centrum ki-
sebb versenyeket, a Korosztályos Vidék-
bajnokságnak pedig Nyíregyháza adott
otthont.

– Egy évvel ezelõtt, amikor Balatonbog-
láron volt a Korosztályos Vidékbajnokság,
egyáltalán nem gondoltam, hogy Nyíregy-
házán lehet ilyen versenyt rendezni, azt meg
különösen nem, hogy mi szervezzük. Az
átvételt követõen a legfontosabb feladatunk
a teniszhez szükséges optimális környezet
megteremtése volt, majd az öltözõ, a klub-
ház megújítása. A jó idõ beköszöntével ki-
sebb versenyeket szerveztünk, majd az után-
pótlás-nevelésre helyezõdött a hangsúly. A
Korosztályos Vidékbajnokság házigazdája-
ként tudtuk, hogy ez az elmúlt féléves mun-
kánk legfontosabb mérföldkövét jelenti majd
– mondta Becser Zoltán, a MARSO Kft. ügy-
vezetõ igazgatója és a Korosztályos Vidék-
bajnokság versenyigazgatója.

JÓL VIZSGÁZTAK A PÁLYÁK

A munka során az alapvetõ cél az volt,
hogy a bajnokságra érkezõk ne csak meg-
ismerjék, hanem meg is szeressék Nyíregy-
házát. A szállásadók és az egyes turisztikai
attrakciók vezetõi is együttmûködésüket
kifejezve segítették a bajnokság szervezé-
sét: az ide érkezõ versenyzõk kedvezmé-
nyesen szállhattak meg egyes hotelekben,
valamint kedvezményes belépõjegyet kap-

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Július 15., vasárnap 18.00 Fatum Nyír-
egyháza–Békéscsaba nõi röplabda baj-
noki döntõ ismétlése

Július 14., szombat 18.00 Városi Stadi-
on, Szpari–Kisvárda labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

VIDÉKBAJNOKSÁGNAK ADOTT OTTHONT A MARSO TENISZ CENTRUM

tak a Nyíregyházi Állatparkba, az Aquarius
Élményfürdõbe vagy a Tófürdõbe.

– Egy ekkora volumenû bajnokság leg-
fontosabb alappillére azonban mégis az,
hogy megfelelõ minõségû pályák legyenek.
Az idõjárás nem mindig kedvezett szá-
munkra ez alatt a tíz nap alatt, de szeren-
csére a pályák minõségére nem érkezett
kifogás, holott volt 2 nagyon esõs napunk,
de sikeresen vizsgáztak az elsõ nagy meg-
mérettetésükön – összegzett Becser Zoltán.

Rákóczi Andrea, a Magyar Tenisz Szö-
vetség versenybírója koordinálta a tíz na-
pig tartó bajnokságot, akinek nem volt is-
meretlen a helyszín.

– Vegyes érzelmekkel fogadtam, amikor

megtudtam márciusban, hogy a vidékbaj-
nokság Nyíregyházán lesz. 2006 óta egy
kivételével minden vidékbajnokságot én
koordináltam és pont az elsõ vidékbaj-
nokságom volt Nyíregyházán. Sajnos az el-
múlt 12 évben nem volt hasonló volume-
nû verseny a megyeszékhelyen, bár pár-
szor voltam itt bíráskodni, így érthetõ, hogy
izgatottan érkeztem a bírótársaimmal együtt
– mondta Rákóczi Andrea.

JÓ KEZEKBEN VAN A TENISZ

A 10 napos versenyre az ország minden
tájáról érkeztek teniszezõk, összesen 35
sportegyesület 95 lány és 131 fiú verseny-

zõje vett részt a bajnokságon, akik között
több magyar válogatott kerettag is szere-
pelt. Voltak olyan versenynapok, amikor
délelõtt 9.00 órától egészen este 21.30-ig
tartottak a mérkõzések.

– Félõ volt, hogy a nyugati országrész-
ben élõ csapatok nem fognak eljönni a ke-
leti régióba, de szerencsére a részvételi
arány igen magas volt, és a mérkõzések is
magas színvonalon zajlottak. Versenybí-
róként elmondhatom, hogy igen sportsze-
rûek voltak a játékosok, kevesebb problé-
ma volt most a szülõkkel, kísérõkkel. Meg
voltam elégedve maximálisan a segítõim-
mel, mind a játékvezetõi kollégákkal, mind
a bajnokságnak helyet adó házigazdákkal.
A rendezõk minden kérést teljesítettek, lát-
szik, hogy igazán szívükön viselik a tenisz
sorsát.  Öröm volt látni, hogy megszépült a
klubház és környezete, valamint lelkiisme-
retes, teniszszeretõ emberek kezébe került
a centrum üzemeltetése is – összegezte a
tíz napot Rákóczi Andrea.

A MARSO Tenisz Centrumnak ez volt az
elsõ ekkora volumenû versenye, amelynek
sikeréhez nagyban hozzájárult a szervezés-
ben részt vevõk hozzáállása is.

– Példaértékû volt a MARSO-s kollégák
összefogása és tenni akarása a bajnokság
szervezési munkálataiban, de a pályamun-
kások, a büfében dolgozók is szó nélkül tel-
jesítették a résztvevõk kéréseit. Azt bizto-
san kijelenthetjük, hogy összefogás nélkül
nem lett volna ilyen színvonalas a bajnok-
ság – mondta Becser Zoltán ügyvezetõ igaz-
gató.

A MARSO Tenisz Centrum Egyesület az
Egyesületi Pontversenyben a legjobb nyolc
között végzett a 35 csapatból, három csa-
pata pedig kvalifikációt is szerzett az or-
szágos bajnokságra: F18-as korosztályban
kettõ, míg az F12-es korosztályos csapata
is ott lesz az augusztusi budapesti OB-n.

A MARSO Tenisz Centrum versenyzõi több érmet is szereztek a hazai rendezésû
vidékbajnokságon
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JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete jótékony-

sági hangversenyre várja az érdeklõdõket július 20-
án 19.00 órától a Magyarok Nagyasszonya Római
Katolikus Társszékesegyházba. Fellépõk: Cantemus
Fiú- és Gyermekkar. Vezényel: Szabó Soma Liszt-dí-
jas karnagy. Les Petits Chanteurs de Saint Louis (Fran-
ciaország). Vezényel: Bruno Kele-Baujard karnagy. A
rendezvény fõvédnöke: Jászai Menyhért, Nyíregyhá-
za alpolgármestere.

Adományaikat a helyszínen vagy átutalással köszö-
nettel fogadják, melyeket a rejtett cukorbetegség ki-
szûrésére és a betegek oktatására fordítják. Bankszám-
laszám: Tiszántúli Takarék 68800109-11067287.

KERESIK A NYÁR KÖNYVFALÓJÁT
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Gyermekkönyvtára olvasópályázatot hirdet a nyári
szünidõre. Kik vehetnek részt benne? 10–15 éves gye-
rekek, akik a könyvtár vagy fiókkönyvtár beiratkozott
olvasói. (16 év alatt a beiratkozás ingyenes.) Meddig
tart? 2018. szeptember 7. 18.00 óra. Eredményhirde-
tés: 2018 októberében az Országos Könyvtári Napok
keretében, a Könyves Vasárnapon. Helyszín: Móricz
Zsigmond könyvtár (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.).
Részletek: www.mzsk.hu.

FELÚJÍTJÁK, ZÁRVA TART
A könyvtár tájékoztatja olvasóit, hogy a Vécsey Ut-

cai Fiókkönyvtár június 7-étõl elõreláthatóan augusz-
tus végéig felújítás, átalakítás miatt zárva tart.

CSALÁDOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK
Augusztus végéig 21 országból összesen 113 cse-

rediák érkezik Magyarországra a 2018/19-es tanévre
az AFS Nemzetközi Csereprogram Alapítvány szerve-
zésében. Közülük 5 külföldi középiskolás (thai, török,
hongkongi, brazil, finn vagy indonéz) Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében ismerkedhet majd meg Magyar-
ország kulturális és társadalmi értékeivel. Számukra
toboroz önkéntes családokat a megyébõl a világ leg-
nagyobb és legrégebbi nemzetközi diákcsere-szerve-
zete, az American Field Service (AFS), mely július vé-
géig választja ki azokat a családokat, amelyek a kö-
vetkezõ tanévre fogadhatnak egy cserediákot. Azok a
családok, amelyek külföldi diákot fogadnának, az AFS
budapesti irodájához vagy megyei önkénteseihez for-
dulhatnak felvilágosításért, illetve a  www.afs.hu  ol-
dalon szerezhetnek információkat. Az önkéntes csa-
ládok számára az AFS támogatást nyújt, amely a diák
utazási költségeit, iskolai étkezését, betegség- és bal-
esetbiztosítását, gyógyszereit fedezi.

A Sóstógyógyfürdõn pihenõ turistákat, az ott sétálgató
városlakókat nem csak a tó impozáns látványa várja. A
felhõtlen kikapcsolódást szerdánként és szombatonként

zenei programok is biztosítják a Zene Sóstón rendezvény-
sorozatnak köszönhetõen – adott napokon – 18.30-tól
19.30-ig a Krúdy Vigadó melletti piacnál.

 Hétvégén a Mentha Project koncertezett Sóstón

FOLYTATÓDIK A ZENE SÓSTÓN PROGRAM

Programok:
Július 14., szombat DOLCE TRIÓ – filmslágerek ka-
mara hangulatban
Július 18., szerda MAN&GALICA – blues zenekar
Július 21., szombat TRAM-BULI’N – feldolgozások
Július 25., szerda SZIROTA JENNIFER ÉS CSERNÁK
TIBOR – jazzduo
Július 28., szombat TÜNDE&PILA – slágerek
Augusztus 1., szerda MÁTÉ PÉTER EMLÉKEST –
Csernák Tibor és Szabó Attila

Augusztus 8., szerda AQUEENCUM – Queen-számok
akusztikusan
Augusztus 11., szombat MELOUNGE DUÓ – sláge-
rek
Augusztus 15., szerda NO DRESS CODE ACOUSTIC
– feldolgozások
Augusztus 18., szombat FOLKFUSION BAND – rida-
rock akusztikusan
Augusztus 22., szerda TÜNETH EGYÜTTES – megze-
nésített versek

NÉZZE MEG IDEGENVEZETÉSSEL
A NYÍREGYHÁZI BELVÁROST!

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. szervezé-
sében július 13. és augusztus 31. között, minden pén-
teken garantált idegenvezetéssel nézhetik meg a vá-
rost. A program a TDM irodából indul 16.30-kor, s
befizetni is itt lehet  a városnézõ túrára, melynek idõ-
tartama 1 óra. Bõvebb információ a 42/310-735-ös
telefonszámon kérhetõ.

STRANDKÖNYVTÁR július 2–27. között a Sóstói Park-
fürdõben. Könyvek, napi- és hetilapok, magazinok közül
válogathatnak, kölcsönözhetnek. Nyitvatartás: hétfõtõl
péntekig 10.00–18.00 óráig.

FARKAS ÉS RÓKA... A Burattino Bábszínház elõadásai:
július 14-én 16.00: Farkas és róka... 15-én 10.00: Az el-
ásott kincs. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület
II. emelet.

LATIN GARDEN PARTY július 14-én 19.00 órától az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Zenél: a VOX Együttes.
Mûsor: latin táncosok. Asztalfoglalás: 30/369-4499, 42/
462-400.

ORGONAHANGVERSENY július 15-én 18.00 órától a
nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Közremûkö-
dik: dr. Kovács László Attila. Mûsoron: J. S. Bach, Harri
Viitanen és Jean Sibelius orgonamûvek. A belépés díjta-
lan.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: július 17-én 14.00–16.00: Spatulából
emberfigurák készítése. 19-én 14.00–16.00: Sün készíté-
se fonalból.

ELNÉMULT VIDÉKEN 2.0 címû kiállítás július 18-án
16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Spóner Haj-
nalka fotográfus – Fotók és tárgyak a bokortanyák életé-
bõl. A kiállított tárgyakat Mészáros István ajánlotta fel gyûj-
teményébõl.

SZÖSZMÖTÖLÕ – kézmûves foglalkozás. A Szöszmö-
tölõ kézmûves programok a Jósavárosi Mûvelõdési Ház-
ban a nyár folyamán kéthetente, szerda délelõttönként
várják az érdeklõdõket. Július 25-én 10.00: Tésztanyak-
lánc készítése.

KIÁLLÍTÁS. Felhõtlen száraz idõk – Nagy Otília festõ-
mûvész kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában és a
Pál Gyula Teremben. Megtekinthetõ: augusztus 11-éig.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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PÉNZÜGYI PALOTÁBÓL MÚZEUM 1.
A Nyírvidék 1924 januárjában örvendetes tényrõl tu-

dósította olvasóit, miszerint az államkincstár „most már
visszavonhatatlanul elhatározta, hogy megvalósítja az
új pénzügyi palota régóta érlelõdõ tervét”. A várostól
ingyen telket és téglát kért önköltségi áron, amit biztosí-
tottak is, hiszen a városatyák az építkezéstõl a lakásín-
ség enyhítését remélték. A kincstár addig ugyanis a
Barzó-féle házban (ma a Kölcsey gimnázium épülete)
bérelt helyiségeket a pénzügyi hivatalok részére, a vá-
ros ebben a bérházban kívánt lakásokat kialakítani.

A pénzügyi palota helyéül a Zöldség tér (ma: Szabad-
ság tér), a Jósa András utca és a Károlyi tér (ma: Benczúr
tér) sarkán, valamint a Kállai utca (ma: Szent István utca)
és a Honvéd utca sarkán lévõ telkek merültek fel. A Szé-
chenyi út és a Károlyi tér által határolt terület is szóba
került, de ezt elsõ körben csak akkor engedte volna át a
város, ha ott a pénzügyigazgatóság mellett a postaigaz-
gatóság palotája is felépülne. Sokáig ment a huzavona
és a találgatás, míg végül az államkincstár ragaszkodott
ez utóbbi frekventált területhez, amely a vasúthoz is
közelebb esett. Végül a városvezetõk is belátták, hogy
egy kétemeletes, monumentális palota felépülése hoz-
zájárulna a Széchenyi út és a Károlyi tér kiépüléséhez,
így átengedte a telket, ahol 1924. szeptember 3-án el is
kezdõdtek a munkálatok.

Az épület terveit Maróthy Kálmán nyugállományú
mérnökkari ezredes készítette el, míg a versenytárgya-

lást követõen a kivitelezést Pisszer János, Kálmán Ká-
roly és Várallyay Sándor helyi építészekre bízták. Tel-
jesült a város kívánsága, így a kivitelezési munkákkal
nagyrészt helyi iparosoknak adtak kenyérkereseti le-
hetõséget. Az alapkõletételi ünnepséget 1924. szep-
tember 27-én tartották. Az elhelyezett emlékiratba a
jövõbe vetett reményüknek adtak kifejezést: „És ha
majd egykor az utódok ezt az Emlékiratot megtalálják,
adja Isten, hogy régen felejtsék el a mai szomorú idõ-
ket, nagy és hatalmas legyen az ország és boldog le-
gyen a magyar”.


