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ÚJÉLETFA.
Augusztus 31-éig még
lehet jelentkezni az
Újéletfa-liget programra.
Azokat a családokat
várják, akik a gyermekük
születésére szeretnének
közterületen fát ültetni.
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NYÁRI ESTÉK.
Könnyed nyár esti
kikapcsolódást biztosít az
érdeklõdõknek augusztus
14-én, pénteken és 15-én,
szombaton a Kossuth téri
Nyári Esték.

GÖRÖGDINNYE.
A görögdinnye szezonja
az idén kitarthatott volna
szeptember tizedikéig is,
a napok óta tartó forróság miatt erre már egyre
kisebb az esély.

TEMETÕI PADOK.
Felújítják az Északi
temetõben az elmúlt évek
során elhasználódott
padokat, némelyeket
pedig új helyre költöztetnek át.

ÚJ REHAB
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IDÉN IS VIDOR-GUNK

A VIRÁGOK IS SZOMJAZNAK
A csapadékmentes telet aszályos tavasz és nyár követte, ez pedig nagy kihívás elé állítja a városüzemeltetést és minden kertbarátot, hiszen a talaj vízkészlete jelentõs mértékben csökkent.
A növények egyre kevesebb vizet tudnak felvenni és a légköri
aszály is jelentõsen sújtja õket. Ebben a helyzetben az életben
tartásuk jelenti a legnehezebb feladatot – mondta el érdeklõdésünkre Keczkó János, a NYÍRVV Kft. közterület-fenntartásért felelõs irodavezetõje. Ráadásul az ÁNTSZ vasárnap éjfélig (16-a)
meghosszabbította a hõségriadót, amit augusztus 5-én adtak ki.
Ezzel már biztos, hogy a magyarországi hõségriasztások rendszerében ez lesz a valaha kiadott leghosszabb figyelmeztetés. A
városban a rendezvényeken vizet osztanak, például a Kossuth
téri estéken, melyrõl a részletek a 4. oldalon olvashatók.
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SZABOLCSBAN IS SIKERES A SZABOLCS

Fotó: Trifonov Éva

A Szabolcs Néptáncegyüttesnek is tapsolhatott a hétvégén, a SóstóSerFeszten a szépszámú közönség
(képünkön bal elöl Ágoston Ildikó, az egyesület elnöke és Bíró József, kétszeres nívódíjas, aranysarkantyús táncmûvész, mûvészeti vezetõ). Sõt, a bátrabbak be is állhattak közéjük a fergeteges táncház keretében. Nyíregyháza leghosszabb múltjával rendelkezõ amatõr néptáncegyüttese „Elindultam szép hazámból” címû mûsorával jelentkezett, s valóban: az utóbbi idõben bejárták Késmárkot, a
fél megyét, s most Kolozsvárra és Szatmárnémetibe indultak. A programkínálat továbbra is bõséges:
nyári esték, táncfesztivál, tûzijátékkal kísért ünnepi mûsor és a VIDOR Fesztivál várja a városlakókat. / 4., 8., 11.

ÕSZRE ELKÉSZÜL AZ ELKERÜLÕ
A terveknek megfelelõen haladnak a Nyíregyháza
nyugati elkerülõ út II. ütemének építési munkálatai,
melyek az M3-as autópályát kötik össze a 36. számú
fõúttal. A körforgalmi csomópont déli oldalát a héten
már használatba is vehették az autósok – tájékoztatta szerkesztõségünket Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kommunikációs igazgatója.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A Nyíregyháza és Tiszavasvári között autózók már több
hete szembesülhetnek azzal, hogy a 36-os számú fõút
Zomboribokori bekötõútjánál forgalmi jelzõlámpa akadályozza haladásukat. Itt ugyanis többek között kivilágított
körforgalmú csomópontot alakítanak ki, aminek déli oldala már el is készült. Ez része annak a projektnek, amelynek köszönhetõen kapcsolat alakul ki az M3-as autópálya

és a 36. számú fõút között, így még inkább tehermentesülhet Nyíregyháza belvárosa a teherforgalom alól.
Loppert Dániel, a nyugati elkerülõ út II. ütemének
építési munkálatairól elmondta, a fõpálya teljes hosszában elkészült a földmû, a CKT réteg, valamint a két réteg aszfalt beépítését is elvégezték. Elkészültek az átereszek és megtörtént az elektromos-, a víz- és a hírközlõ vezetékhálózat kiváltása. Jelenleg a fõpálya teljes hosszában rézsûképzés, padka kialakítása zajlik. Készül a 36. számú fõút körforgalmi csomópontjának északi oldala és épülnek az úttal párhuzamos földutak. A
36-os számú fõúton október végéig várható forgalomkorlátozás. A forgalomba helyezés tervezett idõpontja
az õszi idõszak. A 4,5 kilométer hosszú elkerülõ elsõ, a
Kálmánházi útig tartó 2,2 kilométeres szakaszát tavaly
októberben adták át a forgalomnak.

Már a 36. sz. fõút körforgalmi csomópontjának északi
oldalát építik

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK

AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK

WATUSI MARHÁK SZÜLETTEK

KASZÁLTAK

A Nyíregyházi Állatparkban a három
kis bikával immáron 10 fõre nõtt a
watusi marha állomány. Eredetük régre
vezethetõ vissza, már az ókori egyiptomi falfestményeken is megjelennek, a
watusi nevû törzs szent állatként tiszteli, de egész Afrikában szívesen tartják.

A Magyar Közút munkatársai a Sóstói
úti felüljáró mindkét oldalán rendet teremtettek. Lekaszálták a füvet és összeszedték a szétdobált szemetet is. Bár a munkálatok némi kellemetlenséget okoztak a
közlekedõknek, de a végeredmény mindenkit kárpótolt.

AUGUSZTUS 7., PÉNTEK

AUGUSZTUS 7., PÉNTEK

JÓK VOLTAK

BÍRÓ-KIÁLLÍTÁS

Móricz Zsigmond, Légy jó mindhalálig címû klasszikus mûvének zenés feldolgozásával várta a Mandala Dalszínház a nyíregyházi közönséget pénteken
este a Sóstói Múzeumfaluban, a Mandala Nyár rendezvénysorozat keretében,
mely a hétvégén folytatódik. (11. old.)

Több mint félszáz festménnyel nyílt
meg Bíró Tamás festõmûvész és dizájner
játéktervezõ kiállítása a Váci Mihály
Kulturális Központ emeleti galériájában.
Az alkotásokon nyíregyházi és sóstóhegyi tájak és életképek elevenednek meg.
A tárlat augusztus 29-éig látható.

AUGUSZTUS 8., SZOMBAT

AUGUSZTUS 8., SZOMBAT

VIRÁGZIK A LÓTUSZ

SZÉPSÉGEK KASZINÓZTAK

A Nyíregyházi Állatparkba látogatók a napokban egy újabb igazi csodával találkozhattak. A csodás vízimocsári növény, a lótusz borult virágba, amely számos különbözõ kultúrában a megújulás, újjászületés szimbóluma.

Az egyik nyíregyházi kereskedelmi rádió, a Sunshine FM által életre hívott szépségverseny középdöntõjére került sor a
hétvégén. A gyönyörû hölgyek ezúttal kipróbálhatták, milyen játékok szolgálják
Nyíregyházán is Fortuna kegyeltjeit.

AUGUSZTUS 8., SZOMBAT

AUGUSZTUS 12., SZERDA

SZÉKELYFÖLDÖN TÁBOROZTAK

JÁRDAJAVÍTÁS

A Nyírség Táncegyüttes utánpótlás
csoportjaiként mûködõ Kislókötõ és Topogó Táncegyüttesek Székelyföldön,
Oklánd falujában táboroztak nemrégiben a III. Homoródmenti Néptánctáborban. 36 táncos tanulta a székelyföldi forgatós táncokat a helyi gyerekekkel.

A Simai úti járda 17 méteres szakaszát állították helyre a NYÍRVV munkatársai. A burkolati repedéseket, gyûrõdéseket javította a városüzemeltetõ társaság a Törzs utcán is. A 173 méteres
szakasz helyreállításához 17 tonna aszfaltot használtak fel.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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FÁT ÜLTETNEK AZ ÚJ ÉLETEKNEK
Augusztus 31-éig még lehet jelentkezni az Újéletfa-liget programra. A
régi hagyomány felelevenítésével azoknak a családoknak a pályázatát várják,
akik a gyermekük születésének tiszteletére szeretnének közterületen fát ültetni.
Tavaly ültetett facsemeték örökítik meg
egy-egy új élet érkezését az Újéletfa-liget
program részeként a kertvárosi Alkotás utca
játszóterén. A parkban olyan nyíregyházi
újszülött gyermekek kaptak saját fát, akiknek szülei jelentkeztek a felhívásra. A városüzemeltetési gazdasági társaság és a nyíregyházi önkormányzat közös kezdeményezése, a város megszépítése mellett azzal a
céllal indult, hogy a Nyíregyházán született gyermekeknek, ha felnõttként el is kerülnek a szabolcsi megyeszékhelyrõl, örök
kötõdésük maradjon szülõföldjükhöz.

A múlt év július 31-e és 2015. július 31e között született gyermekek facsemetéit
idén õsszel a jelentkezõkkel közösen ültetik majd el a városüzemeltetési kht. munkatársai, sõt a növények jövõbeni gondozásában is számítanak az új tulajdonosokra. Akik szeretnének részt venni még az
idei telepítésen, augusztus 31-éig adhatják le jelentkezésüket. A jövõ évre vonatkozóan pedig azok a családok pályázhatnak, akiknél 2015. július 31-étõl érkezett
a gyermekáldás. Jelentkezni a gyermek
születési kivonatának és lakcímkártyájának
másolatával, valamint a vonatkozó pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlapot a www.nyirvv.hu oldalról lehet letölteni. A nevezéseket e-mailen a marketing@nyirvv.hu címre, valamint levélben
a NYÍRVV Nonprofit Kft. Tüzér utcai címén várják. A szép kezdeményezést a város folytatni kívánja, melynek keretében
újabb területeket jelölnek majd ki a leendõ facsemeték számára.

Tavaly is sokan ültettek fát, gyermekük születésének emlékére

FLASHMOB A FIATALOK VILÁGNAPJÁN
Fiatalok irányították magukra a járókelõk figyelmét a belvárosban. A
táncosok csatlakoztak ahhoz a hagyományteremtõ, országos megmozduláshoz, amely az ország 20 nagyvárosában bizonyította az ifjúság tehetségét
a Fiatalok Világnapján.
Az eseményt 1999-tõl tartják augusztus 12-én az ENSZ közgyûlésének javaslatára. Ezen a napon több településen egy
idõpontban lepték meg az utcákon sétálókat flashmobokkal a fiatalok.
Éliásné Fancsalszki Éva, a SZSZBM
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

irodavezetõje azt mondta a Nyíregyházi
Televízió Híradójának, a céljuk az, hogy
megmutassák, a fiatalok milyen értékeket
képviselnek a világban.
A flashmobokat az Emberi Erõforrások
Minisztériuma is támogatta, teret biztosítva ezzel a fiataloknak arra, hogy megmutassák a társadalomban betöltött szerepüket, jogaikat és kötelességeiket. Az
ifjabb generáció tagjai ezt a hozzájuk
közel álló tánccal tették meg.
A megmozdulást a szervezõk a jövõben nemzetközivé szeretnék tenni és elérni azt, hogy a következõ évtõl minél
többen csatlakozzanak a figyelemfelkeltõ akcióhoz.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

BETEG- ÉS KÖRNYEZETBARÁT REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY
Csaknem félmilliárd forintból épült rehabilitációs részleget avattak fel a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban. A beruházás a Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése az észak-alföldi régióban elnevezésû projekt keretében valósult meg.

újul a Jósa András Oktatókórház, hiszen korábban nagyon
rossz körülmények között dolgoztak az egészségügyi dolgozók. Ezzel a fejlesztéssel a betegek is jobb körülmények között lábadozhatnak, mely a gyorsabb gyógyu-

A régió három megyéje, Hajdú-Bihar, Jász-NagykunSzolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg hat betegellátó intézménye együttesen 4,3 milliárd forint európai uniós támogatást kapott a fejlesztéshez. A Nyírség két kórháza, a
nyíregyházi és a nagykállói együtt 1,7 milliárd forintot fordíthatott a rehabilitációs betegellátás korszerûsítésére.
A Jósa András Oktatókórházban 472 millió forintból egy
kétszintes új tömböt építettek, valamint felújították a régi
épületet is. Két- és négyágyas kórtermeket alakítottak ki
külön-külön vizesblokkokkal, modern segélyhívó rendszerrel. Létrehoztak egy 1200 négyzetméteres központi rehabilitációs egységet is masszázshelyiséggel, gyógytornateremmel, fizikoterápiás részleggel.
A szalagátvágással egybekötött átadó ünnepségen Kozma Péter megyei kormánymegbízott, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal vezetõje elmondta, nagyon
nagy szükség volt a beruházásra és arra, hogy modern
körülmények között gyógyíthassanak az egészségügyi
dolgozók és gyógyulhassanak a betegek.

MINÕSÉGI BETEGELLÁTÁS
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt
hangsúlyozta, nagyon fontos a város számára, hogy meg-

FOLYAMATOS A BEKÖLTÖZÉS
Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András kórházának fõigazgatója elmondta, hogy folyamatosan költöznek be a felújított régi és a most elkészült 1200 négyzetméteres rehabilitációs tömbbe. De ehhez a projekthez
tartozik még egy folyamatban lévõ fejlesztés, mely a szülészeti tömb földszinti részét érinti. Bár a rehabilitációs
osztályt érintõ beruházás „megbújt” a tömbkórház projekt nagy elemei között – mondta a fõigazgató –, de nagyon szépen haladtak az építkezéssel, hiszen alig egy évvel az alapkõletétel után, birtokba is vehették az új létesítményt.

MODERN BETEGELLÁTÁS

Képünkön balról: dr. Szondi Zita, a megyei kórházak
fõigazgató-helyettese, Kozma Péter megyei kormánymegbízott, dr. Adorján Gusztáv, a megyei kórházak
fõigazgatója, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, dr. Szilassy Géza osztályvezetõ fõorvos
lásukat is elõsegíti majd. Az itt zajló projekttel és a nemrégiben Sóstón átadott Gyógyászati Centrummal minõségi
betegellátás jött létre Nyíregyházán – mondta a városvezetõ –, amely nemcsak a gyógyulást, de a megelõzést, az
egészségünk védelmét is szolgálja.

Dr. Szilassy Géza, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András kórházának osztályvezetõ fõorvosa elmondta: a Jósa András
Oktatókórház rehabilitációs szolgáltatásait érintõ több mint
félmilliárd forint értékû projektjének célja egy modern,
beteg- és környezetbarát egészségügyi rehabilitációs osztály kialakítása.
Az ünnepségen elhangzott, hogy az intézményben mozgásszervi rehabilitációs és járóbeteg szakrendelést, illetve
kardiológiai rehabilitációs kezeléseket is végeznek majd
a szakemberek. A klasszikus mozgásszervi rehabilitáció
során 300–400 ezer beteg ellátása valósulhat meg, a kardiológiai rehabilitáció pedig 170–200 ezer pácienst érint.

LEZÁRULT A SZENNYVÍZPROGRAM
Lezárult a Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási programja, mely 8 ezer ingatlan szennyvízelvezetését oldotta meg, miközben szennyvíztisztító telepet fejlesztettek, és megépítettek egy központi komposztálót.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási program
zárórendezvényét tartották a II. számú szennyvíztisztító telepen. A 13,7 milliárd forintos beruházást az Európai Unió Kohéziós Alapja 10,3 milliárddal támogatta. Ehhez
pályázaton még plusz 1,3 milliárd forint önerõ támogatást is nyert a város. A program
célja a környezetterhelés csökkentése, az életminõség javítása volt. A projekt legfontosabb elemei a csatornahálózat bõvítése, a II. számú szennyvíztisztító telep fejlesztése,
valamint a központi komposztálótelep megépítése voltak.

207 KILOMÉTER CSATORNA
Dr. Podlovics Roland projektvezetõ elmondta, a beruházás keretében a városon belül
8 ezer ingatlan szennyvízelvezetését oldották meg. A szennyvízcsatorna-fejlesztés 157
belterületi utcát és 22 külterületi bokortanyát érintett. Összességében 207 kilométer csatornát, 104 szennyvízátemelõt, az ingatlanoknál pedig közel 300 kisátemelõt építettek.

JAVULÓ ÉLETMINÕSÉG
A szennyvízcsatorna-hálózat építése mellett 8 kilométer hosszban elkészült a szállítóvezeték is, amely az összegyûjtött szennyvizet a II. számú tisztítótelepre juttatja. A
csatornahálózat építése mintegy 30 ezer nyíregyházi lakost érint közvetlenül, de a
szennyvízelvezetési agglomeráció településein élõ közel 130 ezer ember számára is
kedvezõ hatású. A projekt keretében kormányzati támogatásból plusz 500 millió forintot tudtak fordítani az útfelújításokra is, így a tervezett sávos felújítás helyett 30 kilométernyi szakaszon teljes aszfaltozást tudtak megvalósítani. A projektzáró rendezvényen
elhangzott, a város életében történelmi jelentõségû ez a beruházás, mert nemcsak a
környezet állapota, de több ezer nyíregyházi család életminõsége is jelentõsen javul.
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KOSSUTH TÉRI NYÁRI ESTÉK NYÍREGYHÁZÁN KÖZEPES MÉZTERMÉS
Könnyed nyár esti kikapcsolódást biztosít az érdeklõdõknek augusztus 14-én, pénteken és 15-én, szombaton a Kossuth téri Nyári Esték. Az ingyenes szórakozási lehetõségen bemutatkoznak a Keleti Sasfiókák, a
T-Dance táncosai pedig zumbázni hívják a nyíregyháziakat a forró augusztusi estén.
Szerzõ: Mikita Eszter
Nyíregyháza gyakran kínál ingyenes nyár esti szórakozási lehetõséget az itt élõknek és a turistáknak. Az elmúlt
hétvégén Sóstógyógyfürdõn különleges sörök hozták össze
a társaságokat, júliusban az Úszó Alkalmatlanságok Tré-

varázsolnak egy csipetnyi vadnyugatot a fõtérre. A hangulatos, modern amerikai country-rockzenére készült koreográfiák különleges élményt ígérnek a közönségnek.

T-DANCE ZUMBA
Augusztus 15-én, szombaton 18 órai kezdettel a T-Dance
Tánciskola tanárai zumbabemutatót tartanak. A Mozdulj
Nyíregyháza! kínálatában is szereplõ mozgásformában
egyre több nyíregyházi vesz részt rendszeresen. A Kossuth téri programon bárki beállhat a táncolók közé, hogy
együtt mulassanak péntek és szombat este.

ITTHON IS NYARALHATUNK
Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere azt mondta az esemény sajtótájékoztatóján, azért is szervezik ezeket az ingyenes programokat,
hogy aki nem jutott el nyaralni, vagy hazajött a nyaralásból, azoknak is felpezsdítse valami a mindennapjaikat. Az
alpolgármester utalt arra a nyár eleji rendezvényre, amikor Bakó Levente karnagy és a Szabolcsi Koncertfúvós
Zenekar szórakoztatta a városlakókat. Annak az elõadásnak a sikerén felbuzdulva gondolta úgy a város vezetése,
hogy a nyár vége felé nem megszokott szórakozási lehetõséget kínálnak. Ezzel Nyíregyháza sport- és kulturális
élete még érdekesebb lehet.

Kalapos Tamás tánctanár-koreográfus és dr. Ulrich Attila
alpolgármester
fás Vetélkedõje nevettette meg a tó környékére látogatókat, ezen a hétvégén pedig a belváros alakul át pezsgõ
forgataggá.

EASTERN EAGLETS
A Kossuth téri Nyári Estéken augusztus 14-én, pénteken 18 órától az Eastern Eaglets, azaz a Keleti Sasfiókák
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FORRÓ PROGRAMOK HÛSÍTÕVEL
A Kossuth téri Nyári Estéken a város ásványvizet kínál a
programokra érkezõknek, hiszen a meteorológiai elõrejelzések 35-36 fokos csúcshõmérsékletet ígérnek. A nyár esti
programok augusztus második felében is folytatódnak Nyíregyházán, az augusztus 20-ai, tûzijátékkal kísért ünnepi
program után augusztus 28-ától szeptember 5-éig a 14. VIDOR Fesztivál eseményeire várják az érdeklõdõket.

Közepesnek ítélik meg a méhészek az idei méztermést a megyében. Bár a tavaszi idõjárás nem befolyásolta a méhcsaládok életét, az elmúlt idõszak kánikulai hõsége a növényeket szárította ki, így egyes helyekrõl már nem tudnak virágport gyûjteni a szorgos állatok. A kipergetett méz azonban jó minõségû, a külföldrõl behozottak nem vehetik fel vele a versenyt.
Az elmúlt évhez képest nagyobb betegség nem tizedelte a
méhcsaládokat a megyében. A telet viszonylag jól bírták a
rovarok, a fiasítás idõben megtörtént és a kedvezõ tavaszi
idõjárásban elegendõ virágport gyûjthettek a méhek. A dolgozók már túl vannak az akác- és a repceszezonon, pár nap
múlva pedig a napraforgóföldekrõl is elviszik a méhészek a
családokat. Az eddig begyûjtött nektár alapján már következtetni lehet az idei méztermésre. Hok József méhész, a
Nyíregyházi Méhész Egyesület elnöke azt mondta, közepes
évet tudhatnak maguk mögött. A repceméz kevés volt, a
megyében az akác
nem fagyott meg, így
közepes akác- és
erõs-közepes napraforgóméz-mennyiség lett.

A SZÁRAZSÁG NEM TETT JÓT
Ahogy a napraforgóföldeken befejezik a munkát a méhcsaládok, átszállítják õket az árterületekre, ahol most nem
túl biztató a helyzet. Az elmúlt idõszak száraz melege miatt kiszáradtak a gyomnövények és az ártéri virágok, így
onnan várhatóan kevesebb nektárt gyûjtenek a méhek. A
szorgalmas állatokat legkésõbb szeptember végén visszaviszik a kaptárakba, ahol tavaszig tartózkodnak, bár ha a
kinti hõmérséklet eléri a 12 fokot, kirepülnek és virágport
gyûjtenek.

A HÉT TÉMÁJA

LASSAN BÚCSÚZIK A CSÍKOS
A görögdinnye szezonja hagyományosan július elején kezdõdik és bár a gazdák korábbi elõrejelzése szerint idén kitarthatott volna szeptember tizedikéig is, a
napok óta tartó forróság miatt erre már egyre kisebb
az esély. Hogy a dinnye kiváló hûsítõ a meleg nyári
napokon, ráadásul még finom is, ahhoz nem fér kétség, viszont sokszor okoz gondot, hogy kiválasszuk a
zöldségespultnál a nagy kupac közül a legjobbat.

– Én a kés nyelével szoktam megkopogtatni a dinnyét.
Ha mély, pengõs hangja van, akkor az biztosan finom.
Emellett legyen sötét sárga színû a hasa – ez a felület fek-

DOLGOZIK A GYÁRTÓSOR
A nagy kánikulában sem állnak meg a gépek a
nyíregyházi konzervgyárban. Fokozott biztonsági
elõírások mellett három mûszakban 300 munkás
dolgozza fel a csemegekukoricát az üzemben.
Júniusban zöldborsókonzervet gyártottak, azt a szezont átlagosnak ítélték meg a szakemberek. Jelenleg
kukoricát szállítanak a futószalagok.

KEVESEBB KUKORICA

Szerzõ: Bruszel Dóra
Nyíregyháza határában, Nagycserkeszen és környékén
közel 200 hektáron termelnek dinnyét a gazdák. Õk azt
mondják, a szárazság miatt kevés gyümölcs termett meg
a földeken. Míg az elmúlt években napi szinten 5-6 kamion is szállította az árut Lengyelországba, addig idén ennek csak a fele. A kevés mennyiség miatt pedig a dinnye
ára augusztus elejétõl minimálisan elkezdett emelkedni.
A fogyasztói ár jelenleg 100 forint körül, míg a kiskereskedõ 60, a kamionos pedig 35–40 forint körül mozog. Az
õstermelõk elmondása szerint a Tokaji úti Nagybani piacon kedden olyan kereslet volt a dinnye iránt, mint még
soha. Sokan már a hajnali négy órás nyitás elõtt, a kapuknál várakozva eladták portékájukat. A gazdák szerint augusztus 20-áig véget is érhet a dinnyeszezon.
„Akkora kereslet van most a dinnye iránt, hogy lassan már a gyümölcs indáját fogjuk szedni, mert azt is
megveszik” – hangsúlyozta az egyik õstermelõ.
Mátyás már több mint egy évtizede foglalkozik dinnyetermesztéssel. Õ azt mondja, a hangja alapján lehet legkönnyebben megállapítani, hogy melyik a jó gyümölcs.

HÍREK

szik a földön –, világos zöld a haja és zöld a szára. Ha
kopogtatáskor azt vesszük észre, hogy a dinnyének inkább
hordós a hangja, akkor az biztosan meg van szakadva.

TÖBB HÉTIG IS ELÁLL
A dinnye egyébként képes akár több hétig is elállni, ha
pincében, hûvös helyen tároljuk. A Fiata típusú sárgadinnyét pedig érdemes lefagyasztani, mert olvasztás után
sem puhul meg és télen igazi ínyencség lehet a családi
vacsoránál.
A görögdinnye kitûnõ vízhajtó, vesetisztító és salaktalanító. Mivel 90 százalékban vízbõl áll, jól átmossa
és méregteleníti a szervezetet, a vért és a beleket is kitisztítja. Kalóriaszegény, magas vitamin- és ásványianyag-tartalma pedig hozzájárul az immunrendszer
megerõsítéséhez.

Ebben az évben a többszöri hõhullámok miatt a növény termésátlaga mintegy 30–40 százalékkal csökkent,
de a gyár még ennek ellenére is eleget tud tenni szerzõdéses kötelezettségeinek.
Nemes Róbert, az EKO Konzervipari Kft. cégvezetõvezérigazgatója azt mondta, elsõsorban nyugat-európai
piacra gyártanak, hiszen az elmúlt évek orosz és keleti
piacainak válsága következtében át kellett rendezni a
felvásárlópiacot. Így most a nyugat-európaiak igényét
szolgálják ki szuperédes csemegekukoricával. A kukorica után a hagyományos, üveges savanyúságok kerülnek
a gyártósorokra. Lecsót és uborkát készítenek majd a konzervgyárban, õsszel pedig annak a hagyományos lekvárnak a gyártása kezdõdik meg, amivel a vállalat korábban egy országos versenyben elsõ lett a manufaktúrákban készített lekvárok után. A cég stabilizálta magát
a hazai fogyasztói piacon, de külföldön is keresettek termékeik. Az üzemben nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre, ezért az elmúlt idõszakban már biológiai szennyvíztisztító dolgozott a gyár területén. Mindezek mellett megtörtént a gyártócsarnok élelmiszer-higiénés minõségjavítása is.

NYEREMÉNYÁTADÁS
A FARM TÜZÉPEN
A nyár nemcsak a pihenés és a szórakozás idõszaka, hiszen sokan ilyenkorra tervezik be soron következõ lakásfelújításaikat. Legyen szó szigetelésrõl, térkövezésrõl, esetleg nyílászárócserérõl vagy éppen fürdõszobafelújításról, a hõmérséklet miatt a
meleg hónapokban a munkálatok is
gyorsan tudnak haladni. Hogy a háziasszonyok rémálma, a tégla, a malter és a gipszkarton után maradt rendetlenség is hamar feledésbe merüljön, az újHÁZ Centrum április 1-jétõl
november 30-áig tartó nyereményjátékot indított.
Július 13-án az újHáz Centrum Zrt.
központjában már ki is sorsolták a nyereményjáték elsõ öt nyertesét, akik egy-egy
100 000 forint értékû újHáz Centrum vásárlási utalvánnyal gazdagodtak. Az öt
szerencsés nyertes egyike pont a Farm
Tüzép vásárlói közül került ki, így nyereményét is itt, a Farm Tüzépen, a kft. ügyvezetõjétõl Vengrinyák Tibortól vehette át
a megújult prémiumkategóriás fürdõszobaszalonunkban, ünnepélyes keretek
közt. Vengrinyák Tibor örömmel adott hírt
arról, hogy a nyereményjáték nem ér véget, az idei évben még további 5 darab
100 000 forint értékû vásárlási utalvány
talál gazdára. A második sorsoláson valamennyi, a júliusi sorsoláson nem nyert
szelvény, illetve a 2015. november 30áig történõ vásárlást igazoló, de legkésõbb
2015. december 3-áig bedobott nyere-

ményszelvény vesz részt. Ahhoz, hogy ön
is nyerhessen, nem kell mást tenni, mint
eljönni a Nyíregyháza, Kemecsei út 101.
szám alatt található Farm Tüzépre és legalább 10 000 forint értékben vásárolni. A
játékban részt vehet minden 18. életévét
betöltött személy. Az érvényes részvételhez a 10 000 forint értékû vásárlást követõen ki kell tölteni egy – a részvételi jelentkezéshez készített – nyereményszel-

vényt, mely megtalálható a Farm Tüzép
telephelyén, kivágható a hamarosan megjelenõ õszi akciós újHáz Centrum újságok hátsó borítójáról. A kitöltött és a telephely igazoló pecsétjével ellátott szelvényt be kell dobni a kihelyezett nyereményládába. A nyerteseket telefonon és
e-mailben értesítjük.
Elõre is sok szerencsét kívánunk a második sorsolás Farm Tüzépes résztvevõinek és mindenkit arra biztatunk, hogy ne
hagyja ki ezt a rendkívüli lehetõséget,
mert „Fortuna” bárkire rámosolyoghat,
mint ahogy tette ezt Nagy Erik nyíregyházi kedves vásárlónkkal is.

Farm-Ker Kft. 4431 Nyíregyháza-Sóstó, Kemecsei út 101.
Tel.: 42/475-716, 717 z w w w. f a r m t u z e p . h u
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FUNKCIÓT KAPNAK A TEMETÕI PADOK
A városlakók, az Északi temetõben tett látogatásuk
során észrevehették, hogy a sétányok mentén, több helyrõl is eltûntek egy rövid idõre a korábban kihelyezett
padok. Róka Zsolttól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Vállalat igazgatójától megtudtuk, ennek
egyszerû oka van: Az elmúlt évek során nagyon elhasználódtak a padok, több közülük pedig el is vesztette funkcióját. Így úgy döntöttek, hogy felújítják az ülõalkalmatosságokat, némelyeknek pedig új helyet is keresnek.
– A kihelyezett padjaink egy része esztétikailag már nem
illett bele a temetõi környezetbe. Nem voltak biztonságosak, a festék lepergett róluk és a vázszerkezetekkel is voltak már problémák. Ezért döntöttünk úgy, hogy felújítjuk
õket – kezdte a tájékoztatást az igazgató, aki hozzátette,
20 pad már új deszkákat és festést kapott, ezeket vissza is
helyezték a temetõbe. További tízet pedig folyamatosan
rekonstruálnak. Elõfordulhat azonban, hogy nem pontosan oda teszik vissza a padokat, ahol eredetileg álltak,
hiszen figyelembe veszik a látogatói igényeket is.

tani és elszállítani. A temetkezési vállalat az érintett padokat augusztus 20. után folyamatosan eltávolítja, és további 30 napig a Pazonyi út 5. szám alatti telephelyén
megõrzi. Ez idõ alatt, vagyis 2015. augusztus 20. és szeptember 20. között a tulajdonosoknak lehetõségük van a
telephelyen õrzött padokról rendelkezni a temetkezési
vállalat gondnokságán, ennek hiányában azok megsemmisítésre kerülnek.

MEGÚJULT PAPI PARCELLA
1993-ban alakították ki az Északi temetõ Korányi F.
utcai bejáratánál azt a papi parcellát, ahol a Római Katolikus Fõegyházmegyei Papi Szociális Otthon elhunyt

ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT
A tájékoztatás során megtudtuk, a hozzátartozók tulajdonában lévõ padokat is föl szokták szedni, ha nem megfelelõ állapotban találják õket. Helyi önkormányzati rendeletben szabályozott ugyanis, hogy az Északi temetõ területén, a sírhelyek határain túl csak meghatározott formában és az üzemeltetõ, vagyis a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Temetkezési Vállalat engedélyével helyezhetõk el
mûtárgyak, padok, illetve ültethetõk növények.
Az igazgató hangsúlyozta, a nyíregyházi Északi temetõ
területén az elmúlt évek során, az elhunytak hozzátartozói számos padot helyeztek el, melyek túlnyomó része
engedély nélkül lett letelepítve, és sok közülük az évek
során olyan rossz állapotba került, hogy tovább már nem
lehet megfelelõen és biztonsággal használni, és megbontja azt a harmóniát és szépséget, amit a temetõ képvisel.
A temetkezési vállalat által végzett elsõ körös állapotfelmérést követõen 2015. július 1-jével 26 pad tulajdonosa
kapott értesítést. Nekik 15 napon belül a padot el kell bon-

lelkipásztorai mellett az egri, a kassai, a váci és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyék papjai is végsõ nyughelyre találtak. A számukra emléket állító sírkertben teljes talajcsere, parkosítás, határoló díszkerítés állítása,
valamint a fehér márványkeresztek megtisztítása történt, amiket az ott nyugvók fényképével láttak el. A papi
parcellának néhány százezer forintos rendbetételi költségtétele volt, amit a megrendelõ Fõegyházmegyei Papi
Szociális Otthon fizetett. Mindezeken túl a temetõ, mint
üzemeltetõ is hozzájárult a felújításhoz. A papi parcellában 29 pap talált végsõ nyugvóhelyre. Több egyházi
személyt már nem temetnek a területre. A sétány másik
oldalán alakítanak ki egy részt, ahová az elhunyt lelkipásztorokat helyezik majd el.

SOKAN ROSSZ FÁT TESZNEK A TÛZRE
A napok óta tartó száraz meleg miatt megemelkedett a szabadtéri tûzesetek száma. Augusztusban eddig már 50 alkalommal riasztották a tûzoltókat még
annak ellenére is, hogy Magyarországon július 3-ától
tûzgyújtási tilalom van érvényben. Családi házak udvarán lehet tüzet gyújtani, de gondoskodni kell arról,
hogy megfelelõ oltóanyag egy esetleges vészhelyzetnél kéznél legyen.
Szerzõ: Mikita Eszter
A negyedik nagy kánikulai hullám érte el a napokban
Magyarországot. A nyári, csapadékszegény idõszakban
megemelkedik a szabadtéri tüzek aránya. Míg júniusban
40, addig júliusban megyénkben 108 ilyen esethez riasztották a tûzoltókat. Leskovics Zoltán, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tûzoltó alezredese azt mondta, a korábbi évekhez képest enyhe

A szabadtéri tüzek különösen érzékenyen érintik a mezõgazdaságot, hiszen könnyen éghetõ, száraz anyaggal
dolgoznak nagy teljesítményû gépek. Az ezekbõl kicsapódó szikra, valamint a gépek külsõ felületének magas
hõmérséklete, az éghetõ anyagok mind növelik a tûz kialakulásának veszélyét. A napok óta tartó forróság már a
városi területeken is veszélyezteti a növény- és állatvilágot, valamint az épített környezetet.

ERDÕBEN MÉG A KIJELÖLT HELYEN SEM
Leskovics Zoltán tûzoltó alezredes azt mondta, július 3ától Magyarország teljes területén tûzgyújtási tilalom van
érvényben, amit nem vontak vissza. Ez azt jelenti, hogy
erdõkben és az erdõktõl számított 200 méteres körzetben
szigorúan tilos minden tûzgyújtási tevékenység. Azzal folytatta, hogy ide értik a kijelölt tûzrakóhelyeket is. Amennyiben ez a 200 méteres körzet lakóövezetet is érint, akkor a
tûzgyújtási tilalom arra a területre is vonatkozik. Hozzátette, figyelemmel kísérik a tilalom betartását, annak megszegése esetén szankciókkal élnek az elkövetõkkel szemben.
Családi házak udvarán lehet grillezni, szalonnát sütni,
viszont minden esetben ellenõrzés alatt kell tartani a tüzet. A tûzjelzés állampolgári kötelesség. Így aki azt észlel,
hívja a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó számot.

ELHUNYT A LEGENDÁS
LEMEZLOVAS
Farkas Tibor hosszú évtizedeken keresztül forgatta a korongot, kutatta a világ, Magyarország és benne Nyíregyháza modernkori zenei klasszikusait.
Munkásságát publikációk, könyvek õrzik, de felejthetetlenek
például a Beatles Klubban végigzenélt estéi, s életmûvének
Farkas Tibor
fontos darabjai a rádiós és televíziós rocktörténeti sorozatok, melynek utolsó részei ismétlésben hétfõn és vasárnap esténként láthatóak a Nyíregyházi Televízióban. Páratlan kulturális
és zenei mûveltsége, kedvessége, humora nem csak
egy generáció tagjainak fog hiányozni. Shultz augusztus 7-én, közel hét évtizednyi tartalmas élet után leemelte a géprõl az utolsó korongot és búcsút intett a
közönségének. Mi, nyíregyháziak pedig megköszönjük közösségépítõ munkásságát. Szevasz, Shultz!
Nagy voltál, Tibi!
Dj Shultz utolsó interjúját a Nyíregyházi Televíziónak adta, 2015 tavaszán. A beszélgetést augusztus
15-én, szombaton 19.30 órától láthatják újra a Nyíregyházi Televízióban. Végsõ búcsúztatása 2015. augusztus 17-én, hétfõn 15 órától lesz az Északi temetõ fõbejárati ravatalozójából.

XIV. HUSZÁRTALÁLKOZÓ
XIV. alkalommal rendezik meg a huszártalálkozót
Nyíregyházán. Augusztus 22-én több mint 40 lovas
nyitja meg az eseményt. A hagyományok továbbélését
célzó rendezvényen igazi történelmi kavalkád várja a
látogatókat.
– Huszártalálkozót elõször 1991-ben rendeztek Nyíregyházán. A hagyományõrzõ eseménynek azóta kétévente
ad otthont a szabolcsi megyeszékhely. Az idei múltidézõ
megemlékezésre augusztus 22-én és 23-án kerül sor. A
programot továbbra is a hagyományápolás jegyében állították össze, mégis úgy, hogy a család valamennyi tagja
jól érezze magát – emelte ki dr. Bene János, a Jósa András
Múzeum igazgatója, az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón.

A SKANZENBEN IS
Augusztus 22-én, szombaton katonai díszmenetet követõen 40 huszár vonul majd végig a Móricz Zsigmond Színháztól az Országzászló térig. Az ünnepélyes megnyitón
megkoszorúzzák a Magyar huszár szobrát, valamint ökumenikus hálaadást tartanak a helybeli egyházak vezetõinek részvételével. A hagyományápoló program délután fél
négytõl a Sóstói Múzeumfaluban folytatódik.

BE KELL JELENTENI!

A tarlóégetésre engedélyt kell kérni
növekedés figyelhetõ meg a tûzesetek számát tekintve.
Ezek 99 százaléka ráadásul visszavezethetõ az emberi
tényezõre, tehát megelõzhetõek lennének.
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Az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló rendeletben foglaltak alapján belterületen tilos szabadtéri égetést
végezni, kivéve, ha azt a helyi önkormányzati rendelet
megengedi. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tûzvédelmi hatóság engedélyével egy kérelmen egy
napra legfeljebb 10 hektár egybefüggõ területen irányított
égetését kérelmezheti, amely 3000 forint illeték köteles.
A tarlóégetés során tûzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelõ létszámú, kioktatott személy jelenlétérõl kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a
helyszínen készenlétben kell tartani.

A huszárhagyományok továbbélését célzó eseményen
részt vevõk betekintést nyerhetnek a jelen kor hivatásos
állományainak munkájába is. Bemutatót tartanak a motoros rendõrök, valamint négylábú segítõik. A programot
tûzoltási és mentési gyakorlatok, vívásoktatás, valamint a
modern fegyverek bemutatója is színesíti. Augusztus 23án, vasárnap pedig a Huszár Emlékkertben, a Kéry József
és a Vattay altábornagy utcák találkozásánál koszorúzással zárul a XIV. Nyíregyházi Huszártalálkozó.

KÖZLEMÉNYEK

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. augusztus 19. napján (szerda) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. augusztus 19. napján (szerda) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.
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A HÉT TÉMÁJA

VIDOR 2015

AZ IDÉN IS VIDOR-OG NYÍREGYHÁZA

PROGRAMAJÁNLÓ
Nagyszínpad
augusztus 28.
augusztus 29.
augusztus 30.
augusztus 31.

19.00
19.00
19.00
19.00

Trükkök
Abigail bulija
A Két Korea újraegyesítése
Ketten egyedül

Ketten egyedül: Schell Judit és Csányi Sándor
szeptember 1.
szeptember 2.
szeptember 3.
szeptember 4.
szeptember 5.
Krúdy Kamara
augusztus 29.
augusztus 30.
augusztus 31.
szeptember 1.
szeptember 2.
szeptember 3.

14. alkalommal ad otthont Nyíregyháza augusztus 28.
és szeptember 5. között a VIdámság és Derû ORszágos
seregszemléjének. Magyarország egyik legnagyobb
összmûvészeti rendezvénye 9 napján 60 helyszínen 400
programot kínálnak a kikapcsolódni vágyóknak.
Szerzõ: Mikita Eszter
Augusztus 28-án, pénteken veszi kezdetét az év legvidámabb hete, a 14. VIDOR Fesztivál Nyíregyházán. Az eseményen rangos színházi versengés folyik. A legkiválóbb hazai
teátrumok játsszák az elmúlt évadban bemutatott legjobb új
vígjátékaikat. Az öttagú zsûri elnöke idén is Makk Károly filmrendezõ lesz. Az egész várost megmozgató kulturális esemény
Magyarország legnagyobb ingyenes világzenei fesztiválja, ahol
hazai és külföldi sztárokkal találkozhat a közönség. Idén Maliról, Kolumbiából és Kínából is érkeznek zenészek a fesztiválra. Nyíregyháza fõtere a VIDOR Fesztivál idejére az ország
legnagyobb szabadtéri mozijává alakul: esténként, a könnyûzenei koncertek után több ezren szórakozhatnak ingyenesen a legújabb magyar vígjátékokon. Filmvetítések nem
csupán a Kossuth téren lesznek, hanem egy kereskedelmi
mozi is bekapcsolódik a rendezvénysorozatba.

NYÍREGYHÁZA (EBBEN IS) TÖBBET AD
A VIDOR Fesztivál eseményeire az ország több pontjából és határainkon túlról is érkeznek látogatók.

KULTÚRA MINDENKINEK
Dr. Tasnádi Csaba, a VIDOR Fesztivál megálmodója azt
mondta az esemény sajtótájékoztatóján, a legfontosabb
hagyomány az, hogy ez a fesztivál az évek alatt a klasszikus, görög értelemben vett összmûvészeti népünnepéllyé
vált. Kifejtette, odafigyelnek arra, hogy a kultúra eljusson
mindenkihez korra, nemre társadalmi állásra, egészségügyi állapotra vagy élethelyzetre való tekintet nélkül.

HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS
Schlanger András, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója azt mondta a Nyíregyházi Televízió Híradójának, a 14.
VIDOR Fesztivál számos újdonságot is tartogat. Három olyan
elem van, amely eddig még nem szerepelt a programban.
Részt vesznek az egy héten át tartó mûvészeti eseményen a
Színház- és Filmmûvészeti Egyetem hallgatói, valamint a
Képzõmûvészeti Egyetem díszlet- és jelmeztervezõ növendékei. A végzõs egyetemisták egy kiállítás keretein belül mutathatják meg fiatalos lendületüket és találkozhatnak a magyarországi színházak képviselõivel. A VIDOR Fesztivál így,
a szórakoztatás mellett újfajta mûvészi kapcsolatokat is generálhat. S lesz egy olyan elem is, amely egy kicsit zene, egy
kicsit színház, egy kicsit tánc és egy kicsit koncert is. Ez pedig az „Újcirkusz”, a ReCirquel Társulat elõadása. Az igazgató hozzátette, produkciójuk nagyon érdekes, egy új mûfaj,
amely egyszerre minden érzékszervre hat.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Bagoly és Cica
Csoportterápia
Romance.com
Agyeldobás
Vidám Kísértet
40! Avagy véges élet
Válótársak
Garzonpánik
A hal nem hal bele
Sex, Drugs, Gods & Rock ‘n’ Roll
Broadway felett az ég

A fenti elõadások 18.00 és 22.00 órakor kezdõdnek.

szeptember 4. 22.00
szeptember 5. 18.00
Kossuth tér – színpad
augusztus 28. 19.00
augusztus 28. 20.30
augusztus 29. 19.00
augusztus 29. 20.30
augusztus 30. 19.00
augusztus 31. 19.00
szeptember 1. 19.00

A csemegepultos naplója
A csemegepultos naplója

Borbély Mihály Balkán Jazz Projekt
Bassekou Kouyate & Ngoni (Mali)
Etnofon Zenei Társulás
Sidestepper (Kolumbia)
Kiscsillag
Ocho Macho
Cimbalikum a Cimbaliband
és a Fricska Táncegyüttes
szeptember 2. 19.00 Romengo és Lakatos Mónika
szeptember 3. 19.00 Quimby

A Quimby is fellép a VIDOR-on
szeptember 4. 19.00 Supernem
szeptember 4. 20.30 Hanggai (Kína)

ÚJ PRODUKCIÓK SZÍNESÍTI A KÍNÁLATOT
A fesztiválon, a koncerteken, a színházi és a filmszínházi elõadásokon kívül utcazenei, bábszínházi és képzõmûvészeti programok is fogadják az érdeklõdõket. Tárlatok várják a mûvészetkedvelõket a Jósa András Múzeumban, a Váci Mihály Kulturális Központban, a Móricz Zsigmond Színházban, a könyvtárban és a Pál Gyula Teremben. A 14. VIDOR Fesztivál térítéses elõadásaira a jegyértékesítés augusztus 12-én megkezdõdött a Móricz ZsigA Hanggai együttes
szeptember 5.
szeptember 5.
Kossuth tér
augusztus 30.
augusztus 31.
szeptember 1.
szeptember 2.
szeptember 3.

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Schlanger András színházigazgató és dr. Tasnádi Csaba, a VIDOR ötletgazdája
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere a Nyíregyházi Televízió Híradójának elmondta, a
programok 90 százaléka ingyenes, ami az ország más városaiban nem jellemzõ. A város vezetõje hozzátette, a VIDOR
Fesztivált a nyíregyháziak és a megyebeliek már jól ismerik,
de egyre jobban kedvelik a hozzánk érkezõ turisták is. Sokan
erre az idõpontra idõzítik a nyíregyházi látogatásukat.
Idén – a tavalyi 70 millió forinthoz képest – 5 millió
forinttal több jut az események lebonyolítására. A szponzorok és a fõtámogató, az MVM Paksi Atomerõmû mellett
Nyíregyháza is mecénása a kulturális rendezvénynek. A
hagyományokra épülõ VIDOR Fesztivál 14 éve számít Magyarország egyik legrangosabb kulturális versenyének.
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Kora reggeli sorban állás a jegyekért
mond Színház Szervezõ- és Jegyirodájában, a Bethlen
Gábor utca 14. szám alatt, az online vásárlásra pedig szintén augusztus 12-étõl van lehetõség.
A részletes programot kísérjék figyelemmel a
nyiregyhaza.hu, a vidor.eu oldalakon, illetve a Nyíregyházi Naplóban és a Nyíregyházi Televízióban.

19.00 Budapest Klezmer Band
20.30 Bandadriatica (Olaszország)
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30

Swing
Dumapárbaj
Utóélet
Senki szigete
Parkoló

A ZSÛRI TAGJAI
A zsûri elnöke:
MAKK KÁROLY filmrendezõ
Habzsuda Tíria tanuló
Dr. Minya Károly fõiskolai tanár
Dr. Tóthné Baraksó Ágnes magyar szakos tanár
Tóthné Valent Margit gyógytornász
Trakperger Zsolt repülõgép-szerelõ

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS
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EREDMÉNYEK

SPORT

BRAZIL VILÁGBAJNOK
Szeptember 3-án Magyarországra érkezik Edú. A brazil világbajnok labdarúgó jó kapcsolatot ápol Révész
Bálinttal, a Nyíregyháza Spartacus tulajdonosával, és
õt látogatja meg. Edú végzi majd el a Szpari–Cegléd
meccsen a kezdõrúgást is. A korábbi játékos volt az,
aki nyáron – amikor kiderült, hogy nem kapott licencet
a Spartacus – együttérzése jeleként egy Szpari-mezt
tartott a kezében, melyet a világhálón is megosztott.
Sajnálatát fejezte ki, hogy épp egy brazil labdarúgó miatt
került ilyen helyzetbe a Nyíregyháza. A 66 éves futballcsillag, aki hazájában nagy tiszteletnek örvend, egy
hetet tölt majd hazánkban, ennek nagy részét Nyíregyházán.

MARADJON FENT A GÓLLÖVÕ CIPÕ!
A Debrecen után az Újpestet is legyõzte a Nyíregyháza
Spartacus a bajnokságban. Mátyus János vezetõedzõ abban bízik, a folytatásban is megmarad a lendület.

JUBILEUMI SZEZON
A Szpari és Pölöskey Péter is jól kezdte a bajnokságot

– Elsõként gratulálok valamennyi résztvevõnek, aki legutóbb a melegben a mérkõzés részese volt, a játékosoknak, a játékvezetõknek, a szurkolóknak. Nem volt egyszerû ilyen körülmények között futballozni. A bajnokságban két gyõzelmünk van, és talán kijelenthetjük, hogy jól
sikerült a rajtunk – értékelt Mátyus János vezetõedzõ.
A tréner számára külön öröm, hogy Pölöskey Péter gólokat szerzett az elmúlt fordulóban. Három találata mellett egy gólpasszt is adott.
– Nagyon bántotta a támadót, hogy az elsõ meccsen
nem tudott gólt szerezni, pedig voltak lehetõségei. Leültem, beszélgettem vele, és nagyon örülök, hogy most ilyen
eredményes volt. Megtalálta a góllövõ cipõjét, most már
maradjon is rajta – mondta Mátyus János.
A Nyíregyháza Spartacus vasárnap a megyei rivális
Nyírbátor otthonába látogat. A találkozót a Nyíregyházi
TV hétfõn este 20.30-tól, felvételrõl közvetíti.

VÉGY EGY JÓ KAPUST!
Jubileumi évad vette kezdetét a kispályás szezonban.
Augusztus 10-én immáron 50. alkalommal indult az
Intersport Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás
Labdarúgó Bajnokság a Városi Stadion villanyfényes pályáin. A tavalyi esztendõhöz képest bõvült a nevezettek száma és már 113 csapat rúgja majd a bõrt esténként, egészen október végéig. A kispályás foci nagyon
népszerû, hetente több ezren fordulnak meg a Városi
Stadionban, és a megyeszékhely mellett a környezõ településekrõl is neveztek együttesek.

EZÜSTÖK KAZANYBAN
Bár múlt vasárnap befejezõdött az úszó világbajnokság, a medencékben hétfõn is nagyüzem volt az oroszországi Kazanyban. Elkezdõdött ugyanis a 16. FINA

Dr. Szokol Dianna (jobbra) ezüstéremmel a nyakában
Masters VB, melyen több korcsoportban versenyeznek a
világ legjobb senior úszói. Már az elsõ két nap is hozott
magyar érmet, a nyíregyházi dr. Szokol Dianna a második helyen végzett 800 és 200 méteres gyorsúszásban is,
a 40–44 éves korosztályban. A Nyírsenior 97 SE háromszoros Európa-bajnok versenyzõje épp a Sóstón rendezett senior bajnokságon teljesítette a kiküldetési szintet
a világbajnokságra, ahol most többször is dobogóra állhatott. További két számban áll még rajthoz a sportoló,
melyet lapzártánk után rendeztek. A versenyen számos
olyan sportoló mérkõzik meg, akik már többszörös világbajnokok.

Végy egy jó kapust – hangzik a régi klasszikus intelem. És való igaz, talán minden csapatsportágnál, ahol
van hálóõr, az egyik legfontosabb szerep a kapusé. Irányítja a védekezést, támaszt ad a csapatnak, kritikus
helyzetben pedig átlendítheti a holtponton. Tudják ezt
a Nyíregyházi KC-nál is, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a kapusok felkészítésére.
Külön kapusedzõ foglalkozik a hálóõrökkel a Nyíregyházi KC-nál. A férfi kézilabdások a következõ szezonra
készülnek, ahol szeretnének dobogón végezni. Ebben
kulcsszerepük lehet a kapusoknak.
– Megtiszteltetésnek tartom, hogy felkértek erre a
munkára. Három nagyon jó kapussal dolgozhatok
együtt, akik fogékonyak a módszereimre és minden feladatot végrehajtanak. A mai modern kézilabdában nagyon nagy hangsúly van a védekezésen, a kapusok pedig ebben kulcsszereppel bírnak – mondta Grandjean
Gábor kapusedzõ.
A tavalyi kapusok közül csak Nagy Levente maradt,
Goran Andjelic és Oláh Zoltán viszont most érkezett a
csapathoz. Utóbbi nem titkoltan azért, mert szeretne a
Nyíregyházával feljutni a legmagasabb osztályba.
– Tudom, hogy valamelyik dobogós hely megszerzése
a cél, én azért abban bízom, hogy ez a legmagasabb foka
lesz. Alkalmasnak tartom erre a keretet, és remélem, az
eredmények is jól alakulnak. Most ugyan még a felkészü-

Két arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szereztek
a nyíregyházi sportolók a 120. Atlétikai Magyar Bajnokságon. Bakosi Péter idei legjobbjával nyerte a férfi
magasugrást.

Augusztus 16., vasárnap 18.00 Lelátó,
benne: Nyíregyháza Spartacus–Putnok labdarúgó Magyar Kupa mérkõzés közvetítése
Augusztus 17., hétfõ 20.30 Nyírbátor–Nyíregyháza
Spartacus labdarúgó-mérkõzés közvetítése
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A kapusok tudják, sok múlik majd rajtuk a bajnokságban
A mezõnyjátékosoknak Bécsi János tartott edzést. Az
átlövõ idén is segíti a szakmai munkát is, de ha kell, pályára is lép. A hétvégén azonban õ biztosan nem játszhat
a balmazújvárosi felkészülési tornán, ahol NB I-es együttesek ellen játszhat a csapat, Bécsi János pedig az utánpótlás együttessel utazik Eperjesre egy nemzetközi eseményre. A felnõtteknél az eddigi eredmények biztatóak,
legutóbb csak két góllal kapott ki az NYKC a román bajnokság tavalyi negyedik helyezettjétõl.

KÉT ARANY AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

lés közepénél tartunk, de optimista vagyok – mondta Oláh
Zoltán, az NYKC egyik új kapusa.

Bakosi Péter az idei legjobbjával gyõzött magasugrásban

Több számban is éremeséllyel vágtak neki a bajnokságnak a Nyíregyházi Sportcentrum atlétái. Ónodi Dávid
100 méteren második lett, 200-on viszont megsérült, így
nem tudta befejezni a versenyt. Bakosi Péter viszont nagyszerû formában versenyzett, és a magasugró – beállítva
idei legjobbját – 222 centiméterrel nyert. Gyõzött a 4x400as nõi váltó is, Pál Robin pedig hármasugrásban lett második. A nyíregyházi csapat egyetlen bronzérmét a diszkoszvetõ Kerekes Dóra szerezte. A szakemberek szerint
nehéz egy éven belül ilyen sokszor formát idõzíteni.
– Azok a versenyzõk, akik nemzetközi versenyeken is
indultak, már nincsenek csúcsformában. Egy évben egykét alkalommal lehet kihozni a versenyzõkbõl a legjobb
eredményt, ezen már túl vagyunk. De ez a vetélytársakra
is igaz, és mivel szeptemberben rendezik a csapatbajnokság döntõjét, még akkor is jó teljesítményt kell nyújtani –
mondta Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetõedzõje.
A csapatbajnokságon Debrecennel közösen indít csapatot a Sportcentrum, és bíznak abban a vezetõk, hogy
dobogón végeznek.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

KENYÉRÜNNEP
Augusztus 20-án 10.00 és 17.00 óra között Kenyérünnepet tartanak a Sóstói Múzeumfaluban. A belépés
ingyenes!
A program része a múzeumfalu legújabb idõszaki
kiállításának megnyitása (20-án 13.00 óra) is, amelyen
Szegedi K. Aliz Torella gyékényfonó népi iparmûvész
válogatott dizájndarabjai kerülnek tárló alá.
Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.

PROGRAMOK
A kegykép könnyezésének 300. évfordulója – Nagyboldogasszony-napi búcsú augusztus 15-16-án a Máriapócsi
Nemzeti Kegyhelyen. Részletek: www.mariapocskegyhely.hu.
XXIV. Mandala Nyár – Sóstói Múzeumfalu. Augusztus 14én 21.00 Félrelépni tilos! (vígjáték). 16-án 21.00 Mágnás Miska (operett). 19-én 21.00 „István, a király” (rockopera).
A Burattinó Bábszínház elõadása: augusztus 15-én 16.00
óra: Rejtély az erdõben. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont
2. emeleti bábszínházterme (Mókus játszóház mellett).
Szabadtéri Nyár 2015. Augusztus 15. 20.30 Anconai szerelmesek 2 – zenés vígjáték. Augusztus 18. 21.00 Dínó kaland – filmvetítés (ingyenes!) színes, magyarul beszélõ, amerikai–dél-koreai családi animációs film. Augusztus 22. 20.30
A testõr – komédia (fõszereplõk: Stohl András, Eszenyi Enikõ, Kern András).
Mard Issa, az Irakban született, Nyíregyházán élõ festõmûvész képei augusztus 22-éig fogadják a látogatókat, keddtõl
szombatig 9.00 és 17.00 óra között a Pál Gyula Teremben.

Rozsréti vigasságok augusztus 21-én 10.00 órától a sportpályán. A rendezvény focibajnoksággal és fõzõversennyel
kezdõdik, 18.00 órától a sztárvendég Antal Timi, 18.30 és
24.00 óra között pedig utcabállal végzõdik. Információ: 20/
314-7998, www.vacimuv.hu.
Nyári koncert a Nyíregyházi Római Katolikus Társszékesegyházban augusztus 23-án 19.00 órától. Közremûködik:
Sárosi Dániel (orgona), Karasszon Dénes (gordonka), Fischer
Annie ösztöndíjas.
Grafikai lapok és bronzgyûjtemény. A Nyíregyházi Városi
Galéria földszintjén a 10 éve alakult Nemzetközi Fametszõ
Mûvésztelep grafikai lapjaiból (29 mûalkotás), az emeleti termekben a 38 éve létrejött Sóstói Nemzetközi Éremmûvészeti
és Kisplasztikai Alkotótelep bronzgyûjteményébõl állítottak
össze egy válogatást (30 érem és 43 kisplasztika). A tárlat
augusztus 30-áig látogatható, keddtõl szombatig 9.00 és
17.00 óra között. Információ: 42/408-720.
A tûz és a föld mûvészete címmel ifj. Fazekas István, nádudvari fazekas munkáiból nyílt idõszaki kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban, a múzeum Jármi kisnemesi házában. Megtekinthetõ: november 8-áig, hétfõ kivételével mindennap
10.00–18.00 óráig.

A Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.) újból
indulnak a jógafoglalkozások Sasvári Erzsébet vezetésével,
csütörtöki napokon este fél 6-tól. Információ: 42/491-295.
A Jósa András Múzeum és a Bessenyei Társaság várja az érdeklõdõket A Nyírségi irodalmi múzeum – A Nyírség literátorainak nagyjai Tiszaberceltõl Szatmárcsekéig címû kiállításra a Jósa
András Múzeumba, mely megtekinthetõ az év végéig.

TÁNCFESZTIVÁL A TÉREN
A II. Free Dance Nemzetközi Táncfesztivál zajlik jövõ
héten megyeszerte, a Free Dance és a Bíborka Alapfokú Mûvészeti Iskolák szervezésében, melynek van egy
kiemelt nyíregyházi eseménye is. Augusztus 19-én, szerdán délután 15 órakor indulnak a Nyíregyházi Fõiskoláról a szabolcsi csapatok mellett több országból (például Törökországból és Romániából) érkezett fiatalok,
s „betáncolnak” a Kossuth térre. Így már a fõbb utak
mentén is részesei lehetnek a nyíregyháziak a látványos kavalkádnak. A belvárosban aztán a tervek szerint 16 órától egy egész délutánt betöltõ gálamûsort
adnak, melyre szeretettel várják a nézõket. További információk részletes megyei programmal a nyiregyhaza.hu oldalon.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

DR. PÁVAI VAJNA FERENC, A „HÉVIZEK ATYJA”
A Fürdõház térrõl szóló cikk megjelenését követõen egy kedves olvasó Pávai Vajna Ferencre hívta fel a figyelmem,
akinek nagyon sokat köszönhet Sóstó.
Pávai Vajna Ferenc (1886–1964) geológus, a föld- és ásványtani tudományok
kandidátusa, a magyar kõolaj- és földgázkutatások egyik úttörõje. Neki köszönhetjük több jelentõs gyógy- és hévizünk feltárását (pl. Szeged, Hajdúszoboszló, Karcag, Berekfürdõ, Debrecen,
Szolnok), amelyek eredményeképpen
csodálatos gyógyító erejû meleg vizes
fürdõk sora született.
Városunkban is nagy visszhangot keltettek a hajdúszoboszlói fúrások eredményei, amelyek során a földgáz után
kutatva 73 °C-os hévíz tört a felszínre 1925 októberében.
Egy évvel késõbb Vajna és csapata már Nyíregyháza határában végzett fúrásokat. Tapasztalatait így foglalta össze:
„meleg, illetve forró ásványos vizekre csak nagyobb mélységbõl számíthatunk és pedig nem a Sóstó, hanem a város
közvetlen közelében megejtett mélyfúrások árán, ha azokkal sikerül a vastagabbnak ígérkezõ harmadkori agyagokat keresztülfúrni, amelyek alatt földgázok és más szénhidrogének is lehetnek felhalmozva”. Nemcsak Pávai,
hanem a város javát akarók is nagy reményeket fûztek a

mélyfúrásokhoz: „Nyíregyházának az a
férfiú lesz második megalapítója, aki
megfúratja a sóstói melegforrást!” –
összegzett Vertse K. Andor a Nyírvidék
hasábjain, 1929 elején.
Pávai Vajna 1929 szeptemberében
járt újra Nyíregyházán. Ekkor a vele készített interjúban újra megerõsítette,
hogy a „Bujtoson, a téglagyár mellett
földgázt vagy ásványos hõforrást kaphatunk”. Megállapítását arra alapozta,
hogy itt „olyan redõzése, boltozódása
van a földrétegeknek, mint Szoboszlón,
vagy Karcagon és e boltozódás átfúrásával megkapnók az eruptive kitörõ földgázt vagy ásványos hõforrást”. Azt is valószínûsíti, hogy „magasabb szinteken
még ivóvíznek alkalmas felszállóvizeket is lehetne feltárni”. Ezek igazolásához legalább 1500 méter mélyre kellene fúrni. A gazdasági válság azonban romba döntötte ezt
az álmot.
Egészen 1957-ig kellett várni, amikor Pávai Vajna Ferenc tanácsára megfúrták Sóstón az elsõ 998 méteres kutat, amely 50 °C-os, kloridokban és karbonátokban gazdag gyógyhatású vizet adott. Késõbb még további 3 kút
mélyítésére került sor.
Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)

Hulladékszállítás
augusztus 20-án és 21-én
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2015. augusztus 20-án és
21-én a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik.
A Regionális Hulladékkezelô Üzem
augusztus 20-án és 21-én zárva tart.
A Korányi F. u. 3., illetve a Kerék utca 1. sz. alatti Hulladékudvarok
augusztus 20-án zárva, 21-én és 22-én nyitva tartanak.
Elérhetôségeink:
Tel./fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Tisztelt
Fogyasztóink!
Tájékoztatjuk a szolgáltatásunkat igénybe vevõ
fogyasztóinkat, hogy véleményeik, elvárásaik
megismerése érdekében 2015. augusztus-szeptember hónapban diákmunkások alkalmazásával
a lakosság körében felmérést végzünk.
A felmérést készítõ diákok fényképes, határozott idõtartamra szóló megbízással rendelkeznek,
amelyet a felmérés megkezdése elõtt kötelesek
felmutatni.
Köszönjük, hogy válaszaikkal segítik munkánkat!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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