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VAKÁCIÓ A JAVÁBÓL.
Négy hét, 30 turnus, hét
helyszín, 1760 vidám
mosoly, és több órányi
szabad levegõn eltöltött idõ.
Ez a mérlege a 2015-ös,
önkormányzat által támogatott nyári táboroknak.
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OKOSDIGITÁLIS PROGRAM.
A kormányzat és a
Magyar Telekom – a
nyíregyházi önkormányzattal együttmûködve –
az év elején átfogó
fejlesztéseket indított el
Nyíregyházán.
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„EZ TÉNYLEG SZERELEM”

6
GÁLÁZNAK.
A Cantemus kóruscsalád
igazi nagy koncerttel
ünnepli fennállásának 40.
évfordulóját augusztus
20-án. Minderrõl Szabó
Dénes, Kossuth-díjas
karnagy mesélt.
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KÖZELEDIK A VIDÁMSÁG

10
VB-RE KÉSZÜLNEK.
Két nyíregyházi
kerekesszékes vívó is részt
vehet az Egerben rendezendõ világbajnokságon.
Veres Amarilla és Tarjányi
István is javában készül a
versenyre.

TÛZIJÁTÉK AZ ÜNNEPEN
A hosszú hétvége programkavalkádja már szerdán elkezdõdik,
amikor a Free Dance Táncfesztivál 21 együttesének 400 fellépõje
szórakoztatja a belvárosba érkezõket. Augusztus 20-án, csütörtökön Kenyérünnepre várják az érdeklõdõket a Sóstói Múzeumfaluba, délután hattól pedig Nyíregyháza önkormányzata várja Szent
István napi rendezvénnyel a Kossuth térre érkezõket, ahol átadják a Díszpolgári címet és az Életmûdíjakat is, s fél tíztõl tûzijáték
is lesz az utcabál után. Közben este fél nyolctól a Cantemus ad
jubileumi nagykoncertet a Bem iskolában. Augusztus 21-én, pénteken a Rozsréti vigasságokra várják a szórakozni vágyókat, ahol
18 órától Antal Timi énekel. Augusztus 22-én, szombaton több
mint 40 lovas nyitja meg a 14. Huszártalálkozót. De a vasárnap
sem marad program nélkül, hiszen Sárosi Dániel ad orgonakoncertet Karasszon Dénessel 19 órától a Római Katolikus Társszékesegyházban. Részleteirõl az újság különbözõ oldalain.
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SZERELMESEK AZ
ANCONAIBA...

Fotó: Trifonov Éva

...a nézõk. Csakúgy, mint a legendás elsõ rész másfél héttel ezelõtti heti elõadásán, a most hétvégi folytatáson is
zsúfolásig megtöltötték a nézõteret, jegyszerzésre hetek óta nem volt esély. A produkció különlegessége, hogy
az azóta már színházigazgató is a képünk baloldalán Kuthy Patrícia és Puskás Tivadar társaságában látszó
(játszó) Schlanger András, aki az elõadás elõtt jelezte: az Anconai szerelmesek 2-t a nagy érdeklõdés miatt
szeretnék továbbra is mûsoron tartani. A szabadtéri programja szombaton a Testõr címû komédiával zárul,
ragyogó szereposztással, hétfõn pedig már az évadnyitó társulati ülést tartják. S ami legalább ilyen fontos: 9 nap
múlva indul a VIDOR! (8. o.)

ÉRKEZNEK AZ ISKOLÁKBA A TANKÖNYVEK
A diákok szomorúságára rövidesen véget ér a nyári szünet. Ezt mi sem jelzi jobban, mint az üzletek polcain
megjelenõ tanszerek tömkelege, és az a szülõi kötelezettség, hogy hamarosan tájékozódniuk kell, mikor vehetõ át gyermekeik tankönyve a következõ tanévre.
Szerzõ: Sipos Marianna
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete által fenntartott nyíregyházi székhelyû nevelési-oktatási intézményekbe augusztus 25-éig szállítják
ki az intézmények által megrendelt tankönyveket – tudtuk meg Kõhegyi Edit tankerületi igazgatótól, aki arról is
tájékoztatta a Nyíregyházi Naplót, hogy az elmúlt évek
gyakorlatához hasonlóan, az idén is intézményvezetõi
hatáskörbe tartozik, hogy mikor kezdik osztani, árusítani
a tankönyveket. A tankerülethez tartozó alapfokú köznevelési intézményekben a 2015/2016. tanév elsõ napját

megelõzõ héten az intézmény vezetõje által kihirdetett
idõpontban, míg a középfokú intézményekben – a korábbi gyakorlat szerint – a tanév elsõ tanítási napján történik
a tankönyvek átadása.
Gyakori kérdés a szülõk részérõl, hogy az ingyenes tankönyvre való jogosultságot milyen módon kell igazolni az
oktatási intézmények felé? Erre azt a tájékoztatást kaptuk,
hogy alapfokú köznevelési intézményben 1–3. évfolyamon jogszabály biztosítja valamennyi tanuló számára a
térítésmentes tankönyvellátást. Felsõbb évfolyamokon és
a középfokú intézményekben a normatív kedvezményre
való jogosultságot, a 2015. október 1-jei állapotra vonatkozóan 2015. október 15-éig kell a szülõnek igazolnia az
érvényes dokumentumok (például szakorvosi igazolás,
határozat) bemutatásával.
Mint nemrégiben jeleztük: a nyíregyházi önkormányzat önként vállalva is segíti a tanévkezdést, például bérlettámogatással és ingyenes tanszercsomaggal. Utóbbit

minden 1–4. osztályos, nyíregyházi lakcímkártyával rendelkezõ kisiskolás kapja majd, függetlenül a fenntartótól.

NYÍREGYHÁZA IS SEGÍT
Emellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult családoknak Nyíregyháza önkormányzata gyermekenként 5800 forint értékû Erzsébet utalványt biztosít,
az 4500 gyermeket érint. A támogatást, melynek folyósítása automatikus, augusztusban, postai úton kapják meg
az érintettek, ezt követõen decemberben ismét megkapják. A gyermek étkezéséért sem kell fizetni bölcsõdében,
óvodában, valamint elsõtõl nyolcadik évfolyamig azoknak a családoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapnak. Azok a családok, akik 3 vagy több gyermekesek, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ középiskolások a térítési díj 50 százalékát fizetik.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK

AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK

TÁVHÕMUNKÁK

ÚJ FORGALMI REND

Az Északi körút és a Vasvári Pál utca
csomópontjában a távhõvezeték hibaelhárítását követõen helyreállították az
útburkolatot. A munkák ideje alatt lezárták a forgalmi sávokat, de már zavartalan a közlekedés az útszakaszokon.

Az Etel közben, a 10 emeletes tömbháznál a forgalmi sávokban tilos a megállás, erre a célra csak a parkolót használhatják az autósok, hogy szükség
esetén a tûzoltók meg tudják közelíteni az épületet.

FREE DANCE TÁNCFESZTIVÁL
21 együttes 400 táncosa vesz részt
keddtõl szombatig a II. Free Dance
Nemzetközi Táncfesztiválon. A rendezvény célja, hogy minél több tánctípust
megismertessenek az érdeklõdõkkel.
Szerdán este Nyíregyháza a Kossuth
téren örömmel ad helyet a fesztiválozóknak.
Második alkalommal rendezi meg a Free
Dance Nemzetközi Táncfesztivált a Free
Dance, valamint a Bíborka Alapfokú Mûvészeti Iskola. A fesztivál szlogenje: „A
tánc a lélek rejtett nyelve”, amely kifejezi,
hogy különbözõ nemzetek, különbözõ
tánctípusok elõadásával hozzájárulnak a
tánc népszerûsítéséhez.

AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK

AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK

ÉLETTEL TELI FÕTÉR

HÛSÍTETT A PÁRAKAPU

90. SZÜLETÉSNAP

Dr. Ulrich Attila alpolgármester hangsúlyozta, remélhetõleg igazi fesztivál-

A hetekig tartó kánikulában, a megszokottól tovább mûködtek a párakapuk
a múlt héten a belvárosban, hogy a tartós hõségben enyhítse a járókelõk melegét. Mindezeken túl a NYÍRVV Nonprofit Kft. mûködésében lévõ ivókutakból is
kaphatnak frissítõt a közlekedõk.

Szépkorút köszöntöttek Nyíregyházán. Kiss Jenõné számára Andó Károly
önkormányzati képviselõ személyesen
adta át jókívánságait, majd átnyújtotta
Magyarország Kormánya és Nyíregyháza város emléklapját.

AUGUSZTUS 14., PÉNTEK

AUGUSZTUS 15., SZOMBAT

FÉLRELÉPNI SZABAD!

NYÁRI ESTÉK

Pénteken folytatódott a Mandala Nyár
programsorozata. A Félrelépni szabad!
címû vígjáték várta a kikapcsolódni vágyó közönséget a Sóstói Múzeumfaluban.
Már a darab története is megmosolyogtató, és ehhez persze briliáns szereposztás
is párosult. További program: 11. o.

A Nyári Esték programsorozat kicsiket és nagyokat szólított Nyíregyháza
belvárosába. Péntek este a Keleti
Sasfiókákkal lehetett táncra perdülni,
szombaton pedig a T-Dance táncosai
invitálták õket zumbázni.

JÓTÉKONY SZÉPÍTKEZÉS
Szépészeti szakemberek közremûködésével 15 fogyatékkal élõ fiatal újulhatott meg a nyíregyházi Esélycentrumban tartott jótékonysági napon.
Az átváltozásokat fotókiállítás és 2016os naptár örökíti majd meg. A fodrászok
új frizurával, a kozmetikusok alkalomhoz

AUGUSZTUS 15., SZOMBAT

GALLYAZTAK

SZABADTÉRI JÓGA
Szombat reggel is szép számmal érkeztek a mozogni vágyók a Mozdulj
Nyíregyháza programban kedveltté vált
szabadtéri jógafoglalkozásra, a Bujtosi
Városligetbe. A rendszeresen jógázók
soha nem hagynák ki a szabadban végzett testmozgást.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
2015. AUGUSZTUS 19.

illõ sminkkel, a manikûrös ápolt körmökkel, a masszõr rövid stresszoldó kezeléssel járult hozzá a megszépítõ metamorfózishoz, a résztvevõk nagy örömére.
A jótékony célú eseményt elõször hét
évvel ezelõtt rendezték meg. Az örömkönnyektõl csillogó szemeket és vidám
mosolyokat látva, a következõvel már nem
várnak majd ilyen sokáig.

AUGUSZTUS 15., SZOMBAT

A hétvégén a Bocskai utcán emelõkosárból gallyazták a japánakácok
lombkoronáját. A ritkításra azért volt
szükség, mert az ágak ránõttek a villanyvezetékre, a házak ereszeire, valamint
benõtték a közvilágítás lámpáit.
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hangulat lesz a belvárosban, hiszen a városvezetés eltökélt szándéka, hogy minél
több alkalommal töltsék meg „élettel”
Nyíregyháza fõterét. A fesztiválon 18 hazai és 3 külföldi együttes 400 táncosa vesz
részt, Törökországból, Romániából és Ukrajnából érkeznek vendégek.
Az együttesek néptánc, moderntánc és
társastánc elõadásokkal lépnek fel a megye különbözõ településein. Andóné
Kujbus Nóra fesztiváligazgató elmondta,
a rendezvény legfõbb célja, hogy minél
több tánctípust megismertessenek az érdeklõdõkkel, a fiatalok pedig biztosítsák
az együttesek utánpótlását.
A fesztivál programja Nyírtasson kezdõdik, majd szerdán, a Nyíregyházi Fõiskolától felvonulással érkeznek meg Nyíregyháza fõterére, délután négyre. A nemzeti
ünnepen a Sóstói Múzeumfaluban vendégeskednek az együttesek, majd ellátogatnak Kisvárdára és Dombrádra is.

ASZFALTOZNAK A KÓRHÁZBAN
A Jósa András Oktatókórházban a finiséhez közelednek az aszfaltozási munkálatok, ezért az egészségügyi intézmény
vezetése kéri, hogy az elkövetkezõ napokban csak a legindokoltabb, legszükségesebb esetekben, a biztonsági szolgálat szigorú ellenõrzése és útépítési forgalomirányítás korlátozása mellett hajtsanak be a
Jósa András Oktatókórház területére.

Aki teheti, ne hajtson be a területre a
munkálatok ideje alatt. A kivitelezõk kérik, hogy körültekintõen közlekedjenek,
hiszen a kiemelt közmû fedlapok balesetveszélyesek és kárt is okozhatnak a gépjármûvekben. Mivel a munkálatok a kórház közel teljes területét érintik, az esetleges kellemetlenségekért az autósok
megértését és türelmét kérik.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

FOLYTATÓDIK A FEJLESZTÉS A KÓRHÁZBAN
A nagyarányú fejlesztéseknek köszönhetõen, már sok
osztályon 21. századi modern körülmények között
gyógyulhatnak a betegek.
Szerzõ: Sipos Marianna
Dr. Adorján Gusztáv, a megyei
kórházak fõigazgatója a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû
mûsorában többek között arról beszélt, hogy a Jósa András Egyetemi
Oktatókórházon belül egyes osztályok még a régi épületekben dolgoznak, mások pedig a legmodernebb körülmények között végezhetik a gyógyítómunkát. Ez több, párhuzamosan zajló fejlesztés eredmé- Dr. Adorján Gusztáv
nye. A terveknek megfelelõen halad a Tömbkórház projekt, az új onkológiai és gyermekosztály már elkezdte a mûködését, bár még nem teljes
hatásfokkal, hiszen a belsõ berendezések várhatóan augusztus végén, szeptember elején érkeznek majd meg.

JÓL FELSZERELT ONKOLÓGIA
A Tömbkórház projektben szereplõ, 3,5 milliárd forintos
eszközfejlesztés nagy része az onkológiai osztályra került.
Amíg a gépparkot beüzemelték, addig a betegeknek Debrecenbe kellett átjárniuk sugárterápiára, ma viszont már
minden új pácienst itt helyben, a Jósa András Oktatókórházban tudnak fogadni. A fõigazgató rávilágított, ezek az

eszközök abban különböznek a korábbiaktól, hogy a lehetõ legpontosabban meg lehet határozni a daganat helyét,
így az egészséges szövetrészek nem károsodnak. Hozzátette: sajnos sok a beteg, így két mûszakban tervezik a
gyógyítómunkát, melyhez bõvítették az onkológiai osztály szakembereinek létszámát is. A berendezésekkel az
egészségügyi dolgozókat is védik, hiszen a korábbi eszközök használata közben, õk is jelentõs sugárveszélynek
voltak kitéve.

MÛSZEREK A PREVENCIÓHOZ
Dr. Adorján Gusztáv arra is rávilágított, hogy a prevencióban szolgáló technikai berendezések fejlettsége is példaértékû lett Nyíregyházán. Az idõben felfedezett daganatos betegségek között számos olyan van, amely teljes
gyógyulással járhat. Itt említette – szülész-nõgyógyász
szakorvosként – például a méhnyakrákot, mely ma már,
ha idõben felismerik, gyógyítható betegség. Nagyon sokat kell beszélni a megelõzés fontosságáról, a kockázati
tényezõkrõl, az életmódról annak érdekében, hogy ne következzen be a baj. Az onkológus szakorvos által feltételezett daganatgyanút követõen, a kórház, törvényi kötelezettségének megfelelõen, biztosítja betegeinek a két héten belüli képalkotó eljárást, CT, MRI vizsgálatot. Errõl a
területrõl is jó hírrel szolgált a fõigazgató, hiszen egy újabb
MR géppel bõvülhet a kórház eszközparkja.

JÓL HALADNAK A BERUHÁZÁSOK
A Tömbkórház projekt jelenlegi munkálatairól elmondta:
a kész tömbök elõtt már folyik a tereprendezés és a parkosítás. A belgyógyászati tömb építése is ütemszerûen

A fürdõ már várja a rehabilitációra érkezõket
halad, már a belsõ munkálatokat végzik. Ez a tervek szerint október végére elkészül. De ezzel párhuzamosan zajlik egy másik projekt is, mely a rehabilitációs osztályt érinti.
A napokban megtörtént az épületek átadása, zajlik a beköltözés. Ez a program kételemû, hiszen épült egy új,
modern, kétszintes épület, de emellett a korábbi osztályt
is felújították. A Tömbkórház projekttel párhuzamosan
zajlik a Sürgõsségi Központ Projekt megvalósítása, megtörtént a kivitelezõ kiválasztása, a közeli napokban sor
kerül a szerzõdés aláírására is.
Elkészült a gyermekgyógyászati tömb és a sebészeti tömb
közötti folyosó, mely összeköttetésben lesz az új sürgõsségi osztállyal is. Közbeszerzés alatt van a régi gyermekosztály helyére tervezett kétszintes parkolólemez építése, mely
nemcsak a munkatársaknak, hanem a betegeknek is orvosolhatja a parkolási problémáját a kórház területén belül.

VAKÁCIÓ A JAVÁBÓL – VÉGET ÉRTEK A TÁBOROK
biztosításával, nagy segítséget nyújtott. Ezt a szülõk örömmel fogadták idén is – hangsúlyozta.

Négy hét, 30 turnus, hét helyszín, 1760 vidám mosoly,
és több órányi szabad levegõn eltöltött idõ. Ez a mérlege a 2015-ös, önkormányzat által támogatott nyári
napközis táboroknak, amelyek idén, augusztus 8-án
fogadták az utolsó kisdiákokat.

NEKIK A BALATON, A RIVIÉRA

Szerzõ: Bruszel Dóra
Úszás, lovaglás, nyelvtanulás, focizás. Alig néhány
hete számoltunk be arról, hogy elkezdõdtek az idei nyári napközis táborok. A naptárt figyelve az idõ ugyan gyorsan elrepült, de az bizonyos, hogy legalább 1760 nyíregyházi kisdiák tartalmasan töltötte el a szünidõt. Ennyien ugyanis részt vettek az önkormányzati nyári táborokban, közülük pedig 1600-an támogatást is kaptak
rászorultsági alapon, amire idén több mint 20 millió forintot szánt a város. A rászorulókon túl, a szabad kapacitás erejéig, sokan önköltséggel vehettek részt a turnusokban, ez pedig a táborok népszerûségét jelzi.

INGYENES BUSZOS UTAZTATÁS
Jászai Menyhért alpolgármester
arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy ezeknek a kisdiákoknak az
étkezésen kívül minden költséget
Nyíregyháza Megyei Jogú Város fedezett. A tízóraikért, az ebédekért és
az uzsonnákért hetente csak 2450
forintot kellett fizetniük. Természetesen azok a gyerekek, akik a tanév
során ingyenes étkezésre jogosultak,
azoknak a támogatás a napközis táJászai Menyhért
bor esetében, és a három- vagy többgyermekes családban nevelkedõ, vagy tartósan beteg gyermek nevelése esetén járó 50 százalékos étkezési kedvezmény is érvényes volt egy tábori turnusra. Ha igényelték,
a buszos oda-vissza utaztatás is ingyenes volt számukra.
A legrászorultabbaknak pedig étkezési díjat sem kellett
fizetni.
A táborokban a gyerekeket gazdag program várta. A
legtöbb kisdiák, összesen 617-en, a Kis Vakond 8 turnusában töltötte el tartalmasan a nyári szünidõt. Emellett az Arany

János Általános Iskola úszótáborában, a múzeumfaluban, a
Szabó Lõrinc Általános Iskola angol-német táborában, a
Nyírszõlõsi focitáborban, a Szõlõskerti angoltáborban, a
Göllesz táborban töltõdhettek fel a gyermekek.

SZAKEMBEREK RÉSZVÉTELÉVEL
Sziky Károlyné programkoordinátor azt mondta, minden helyszínen találkozhattak a kisiskolások szakemberekkel, mint például foci szakedzõkkel, múzeumpedagógusokkal, nyelvtanárokkal, úszásoktatókkal, lovaglásoktatókkal és többek között pedagógusokkal is. Hozzátette,
minden turnusban fontos szerepet kapott a sok mozgás, a
szabad levegõn eltöltött játék, és az, hogy a csoportos foglalkozások vidám hangulatban teljenek.
– Jórészt alsó tagozatos gyermekek vettek részt a táborokban, akiknek a nyári szünidei felügyelet megoldásában az önkormányzat, a napközis táborozási lehetõségek

Noha az önkormányzat által támogatott nyári napközis
táborok augusztus 8-án már véget értek, a város tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévõ
Balaton parti, szigligeti üdülõ még augusztus 26-áig fogadja a nyíregyházi kisiskolásokat. Idén is ezren táborozhatnak ott 11 turnusban. Ennek díja nem változott tavalyhoz képest, a gyerekeknek 30 000 forint/fõ költségtérítést
kellett fizetni turnusonként. A táborozó kisiskolások közül
azonban 10 000 forint kedvezményben részesültek a helyi rendelet alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, a tartós beteg gyermekek, vagy akinek
szülei három vagy több kiskorú gyermekrõl gondoskodnak. Õk az üdülés egy hete alatt megismerkedhettek a
Balaton nevezetes településeivel és a fürdõzés mellett további tartalmas programokon vehettek részt.

OLVASÓI LEVÉL
Tisztelt Szervezõk!
Tavaly már volt kisfiam az úszó napközis táborban, ahol
nagyon jól érezte magát. Idén a Foci tábort választotta,
mert mindene a mozgás és a foci. Osztálytársa is elõzõ
héten volt ebben a táborban, és csupa jót mesélt róla.
Idén az én fiam is nagyon jól érezte magát, az edzõ bácsik és tesitanárok komoly edzéseket tartottak, és sokat
játszhattak is. Reggel a buszmegállóban a tanár néni fogadta a gyerekeket, így én nyugodtan mehettem dolgozni. Délután is megvárták, míg a munka végén érte tudtam
menni, ez is nagyon szuper volt, mert egyébként nem
tudtam volna kivinni gyermekemet a táborba. Este pedig
fáradtan, de vidáman bújt ágyba, nem kellett noszogatni.
Alig várta, hogy másnap ismét mehessen a többiekkel a
napközis táborba. Következõ héten kisfiam a Kis Vakond
táborban volt, arról is csupa szépet és jót mesélt mindennap. Jó programok voltak, és finom volt az ebéd,
uzsonna. Köszönjük ezt a lehetõséget, mely anyagilag
sem volt megterhelõ számunkra, jövõre is menni fog
gyermekem, szeretnénk kipróbálni a többi tábort is.
Tisztelettel: Egy nyíregyházi anyuka
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OKOSDIGITÁLIS PROGRAM – NYÍREGYHÁZÁN INDUL A KÉPZÉS
A kormányzat és a Magyar Telekom – a nyíregyházi
önkormányzattal együttmûködve – az év elején átfogó fejlesztéseket indított el Nyíregyházán. A Digitális
Nyíregyháza program keretében nagy volumenû, szélessávú hálózati fejlesztéssel kezdték a munkát, szeptemberben pedig indul az ingyenes, gyakorlati informatikai tudást nyújtó felnõttoktatási képzés is.
Nyíregyházán indult el március végén a Digitális Magyarország elsõ átfogó fejlesztési alprogramja. Az országos projektnek köszönhetõen 2018-ig Magyarország minden háztartása számára elérhetõvé válik a 30 Mbps sebességû internetszol-gáltatás igénybevételének lehetõsége, azonban ez Nyíregyházán ennél hamarabb, már idén
megvalósul. Az itteni fejlesztések keretében, a tervek szerint a hálózatépítésen túl bõvítik az intelligens városi szolgáltatásokat, fejlesztik a közoktatási intézmények informatikai és infrastrukturális rendszerét, egészségügyi-informatikai beruházásokat hajtanak végre, kiterjesztik az eügyintézést, többfunkciós városkártyát hoznak létre, bõvítik a térfigyelõ kamerarendszert, és 6000 helyi lakos számára biztosítanak informatikai eszközöket. A rászorulóknak gyakorlati informatikai tudást nyújtó felnõttoktatási
program is indul, és a hátrányos helyzetû tanulók számára felzárkózó képzéseket szerveznek.
Ez utóbbiról, mely az Okosdigitális Program nevet kapta, Oláh István, a projekt nyíregyházi koordinátora tájékoztatta lapunkat.
Azzal kezdte, hogy az internet hatalmas segítség a mindennapokban, kimeríthetetlen tudástár és ezernyi lehetõség a kapcsolattartásra, a közösségekkel való együttmûködésre, az inspirációra, a szórakozásra. Ezért fontos, hogy
gondoljunk azokra, akik még nincsenek birtokában az
internethasználathoz szükséges, magabiztos tudásnak. A
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szélessávú internet kiépítését követõen, a Telekom
Okosdigitális Program keretében vállalta, hogy önkéntesei ingyenes elõadásokat tartanak gyerekeknek, pedagógusoknak, szülõknek, nagyszülõknek – bárkinek a digitális világról. Céljuk, hogy az országban minél többen használjuk magabiztosan, tudatosan és biztonságosan az
internetet.
– A programnak több
célcsoportja is
van – mondta
el Oláh István.
Az általános iskolásokkal a
tudatos, biztonságos és etikus mobil- és
internethasználatról beszélgetnek a szakemberek iskolai óra keretében.
A középiskolás diákoknak szóló órákon az internet okos és
biztonságos használatát tanítják meg, míg a szülõknek abban segítenek, hogyan tudnak odafigyelni gyerekeikre a digitális térben is. A pedagógusoknak a 2x45 perces oktatásokon átadják azt a tudást, amire szükségük lehet ahhoz,
hogy az online térben is partnerei lehessenek a diákoknak.
De a kezdõkre is gondoltak, akiknek a legfontosabb alaptudnivalókat adják át, és válaszolnak a kérdésekre is.
Nyíregyházán szeptembertõl öt alkalomból álló, intenzív kurzust kínálnak az érdeklõdõknek, ahol a számítógépes alapismeretektõl indulva elméleti és gyakorlati
tudást szerezhetnek az ingyenes képzésen részt vevõk. Az
elsõ turnus szeptember 4-én indul, melyre várják a jelentkezõket a Váci Mihály Kulturális Központ recepcióján. (A
részletek a cikk melletti hirdetésben találhatóak.)

A HÉT TÉMÁJA
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„EZ TÉNYLEG SZERELEM”… NYÍREGYHÁZÁN IS
INTERJÚ CSÍK JÁNOSSAL, A CSÍK ZENEKAR VEZETÕJÉVEL
Egy zeneszöveg, ami generációkon átívelve, emberek százainak fejezte ki érzelmeit. Egy dal, ami ha bárhol és bármikor felcsendül a cimbalom, a nagybõgõ, a
hegedû, a brácsa és a tangóharmonika együtteseként,
hirtelen mindenki libabõrös lesz. A „Most múlik pontosan” címû szám a legfontosabb slágere lett a Kossuthdíjas magyar népzenei együttesnek, a Csík zenekarnak.
Vezetõjükkel, Csík Jánossal egy számára sokat jelentõ
városban, Nyíregyházán ülhettem le beszélgetni.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A Csík zenekar már lassan három évtizede a magyar
népzenei élet egyik meghatározó szereplõje. Megalakulásuk óta több rangos díjjal jutalmazták már meg a kecskeméti formációt, 2007-ben Fonogram-, 2010-ben Príma
Primissima-, 2013-ban pedig Kossuth-díjat kaptak, hogy
csak néhányat emeljünk ki a hosszú listáról. Adtak már

önálló koncertet a Sziget Fesztivál Világzenei Nagyszínpadán, de
felléptek a Sydney
Olimpián, és részt vettek olasz és amerikai
koncertturnén is. Az
pedig külön öröm számunkra, hogy a zenekar vezetõjének ráadásul kötõdése is van váCsík János
rosunkhoz.
– Életem legfontosabb eseménye köt a megyéhez, Nyíregyházával pedig már több mint 10 éve van kapcsolatom.
A fõiskolán voltam óraadó tanár, majd néhány évvel késõbb levelezõs hallgató. A feleségem is itt tanult, itt ismerkedtünk meg, így elmondhatom, hogy Nyíregyházán találtam meg életem párját – kezdte a beszélgetést Csík János, aki hozzátette, sok kedves barátot szerzett a városban, ráadásul a Csík zenekar egyik tagja, Makó Péter is
Nyíregyházán született. Az pedig külön öröm, hogy a VIDOR Fesztiválon többször felléptek már, és a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban is adtak már nagy sikerû koncertet.
Mi több, a Móricz Zsigmond Színház tavaly bemutatott
Tamási Áron: Énekes madár címû darabjában a Csík zenekar néhány összeállítása is szerepelt.
„A Most múlik pontosan címû szám lett az egyik legfontosabb slágerünk. Ráadásul sikere több generáción
átível. Az pedig külön öröm, hogy nemcsak a mi népszerûségünket generálta és generálja, hanem a Quimby
zenekarét is, ugyanis a frontemberük, Kiss Tibi írta meg
a dalt és a szövegét.”

Fotók: Dr. Kincses Gyula

Hogy mi a sikere Magyarország egyik legnépszerûbb
népzenei együttesének? Csík János szerint az, hogy õk
õszintén muzsikálnak, emellett pedig meg tudták találni a
magyar népzene és a könnyûzene egészséges arányát. A
közönségünk többgenerációs, akiknek jó minõségû zenét
adva, meg tudunk érinteni, és nekünk az õ szeretetük a
legnagyobb elismerés.

„MINDENKINEK ZENÉLÜNK”
Csík János zenekarának elsõ formációja noha 1988-ban
alakult meg, mégis jelenlegi összeállításukban jutottak el a
pálya csúcsára. Így, ahogy õ mondja, az utóbbi 10 év nagyon fontos a zenekar életében, hiszen elkezdték összeötvözni a magyar népzenét más mûfajokkal. – A legfontosabb
számunkra az, hogy a közönség még mindig nagy szeretettel fogad minket határon innen és túl is, de bevallom, az elért
eredmények és a közönség szeretete, amit a legnehezebb
szinten tartani. Mi mindenkinek játszunk. Felnõtteknek és a
fiatal korosztálynak egyaránt. A koncerteken széles a közönség, hiszen maga a muzsika, amit játszunk, a magyar népzene, egész generációkat szolgált és szolgál ki – hangsúlyozta.

SZERESSÉK A MAGYAR NÉPZENÉT
Hogy a Csík zenekar ennyi év után is óriási népszerûségnek örvend, ahhoz nem fér kétség, mivel pedig õszintén muzsikálnak, így kívánjuk, hogy sikerük a jövõben is
csak fölfelé íveljen. – A jövõre nézve az a célunk, hogy a
zenékkel jelezzük, éreztessük, az emberek minél jobban
kulturált minõségben, igényesebben éljék meg az életüket, szeressék a magyar zenét. Azt akarjuk sugallni, hogy
lehet másképpen is élni. A dalok szövege ezt tükrözi: éljenek szépen és értékesen az emberek – hangsúlyozta.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. szeptember 4. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.)
ügyfélfogadási idõben.
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GÁLÁZIK A NEGYVENÉVES CANTEMUS
A Cantemus kóruscsalád igazi nagy koncerttel ünnepli fennállásának 40. évfordulóját augusztus 20-án.
A kezdetekrõl és a grandiózusnak ígérkezõ hangversenyrõl Szabó Dénes, Kossuth-díjas karnagy mesélt a
Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsorában.
Szerzõ: Sipos Marianna
A kezdetekrõl szólva elmondta, hogy a negyvenes, kerek szám nem a valós „születési” dátuma a világhírû kóruscsaládnak. Jóval korábbra datálódik az énekkar megalakulása, de akkor még nem gondolták, hogy õk jó és
kedvelt énekegyüttes lesznek, és a társulásnak egyáltalán
lesz jövõje. Azonban 1975-ben a Magyar Rádió, rendkívül izgalmas, országos versenyében, a nyíregyházi énekkar eljutott a döntõig. Bár a nagydíjat nem kapták meg, de
mégis a legnagyobb énekkarokkal együtt készítettek velük hanglemezt, kéthetes balatoni jutalom „edzõtáborozást” kaptak Zánkára (ma már mulatságos emlék hogyan
maradtak le a vonatról...), és még élõ adásos koncerten is
részt vehettek a rádióban. Ez váratlan és nagyon nagy siker volt – mesélte Szabó Dénes. Ekkor gondolták úgy, hogy
ettõl a pillanattól kezdve már számolhatják a kórus történetét. De valójában már 1958 óta mûködött Nyíregyházán emelt szintû énekoktatás, kodályi elvek alapján.
Nyolc év után az induló két énekkar már a legjobbak
közé tartozott a megyében. Ezt még Petneházy Ferenc és
Kovács Lászlóné Judit néni vezette akkor. Szabó Dénes
még ma is nosztalgiázik a kezdeteken, ha kezébe kerül
annak az idõszaknak az énekkari naplója, mely a régi
kórustagok nevén kívül, a fellépések emlékét is õrzi. Az
elsõ naplókból is látszik, hogy már akkor számos rendezvényen léptek fel a legkisebb iskolai rendezvényektõl a
legnagyobb volumenû fellépésekig. Bár megfordult a fejükben, hogy jó lenne egy hasonló emlékkönyvet kiadni,
de ez lehetetlen, hiszen a taglétszám mellett, az évenkén-

ti események, koncertek, fesztiválok, utazások száma is
több ezerre tehetõ az évtizedek alatt.

MÁSFÉL ÓRA ÖRÖMZENE
Szabó Dénes, Kossuth-díjas karnagy a tervezett jubileumi programról szólva hangsúlyozta, hogy a valójában
majdnem fél századot nem lehet egy koncertbe összesûríteni. Lesznek olyan pillanatok, amelyeket a legrégebbi
kórustagok is nosztalgikusan fognak hallgatni, és vannak
olyan pillérei is az elmúlt negyven évnek, melyet valamennyi korábbi énekes is bármikor tud énekelni felkészülés nélkül, és természetesen a mai énekkarok változatos
repertoárjából is felvillantanak néhányat. A bõ másfél órás
jubileumi hangversenynek a Bem József Általános Iskola

Idén 45. alkalommal rendezték meg a Jósavárosi Napokat. Az esemény gyermekprogramokkal már pénteken elkezdõdött.
A kulturális eseményt szombaton a Szabolcsi Koncert
Fúvószenekar mazsorettjeinek parádéja nyitotta meg. A
Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület tagjai pedig a spanyol
pasodoble táncukkal igazi mediterrán hangulatot teremtettek a Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium udvarán felállított színpadon. A színes programokkal tarkított rendezvényen részt
vett Halkóné dr. Rudolf Éva, a lakókörzet egyik képviselõje is, aki hangsúlyozta, a kétnapos rendezvény évek óta
a közösség összetartását hivatott erõsíteni.

TERMÉKENY MÚLT ÉV
Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin, a városrész másik önkormányzati képviselõje kiemelte, a Jósavárosban az elmúlt
esztendõben jelentõs fejlesztések valósultak meg, amelyek
még élhetõbbé tették azt a lakóközösség számára.

tornacsarnoka ad otthont augusztus 20-án 19.30 órától.
Az érdeklõdõk legalább húsz mûsorszámra számíthatnak,
melyben nemcsak a dal, de emlékezõ beszédek is hallhatóak lesznek majd az elmúlt 40 év mozgalmas éveibõl.
De nem csak a kórustagok ajkáról szól majd a dal. Szabó
Dénes reméli, hogy a koncert fináléjában sikerül megénekeltetni a közönséget is.

A XIV. NYÍREGYHÁZI HUSZÁRTALÁLKOZÓ ELÉ
A magyar huszárságot, a nyíregyházi huszár lelkét oly
jól ismerõ Splényi Géza huszárõrnagy, kinek apja is Nyíregyházán szolgált mint a császári és királyi 14. huszárezred tisztje, azt írta könyvében, hogy a II. világháborúban
a huszár letette a fegyvert. Nem igazán ellenségei, hanem
a technika elõtt. A modern, tömegpusztító fegyverekkel
vívott háborúban már nem igazán találták meg a lovas
fegyvernem helyét. Az elmúlt évszázad közepén a magyar huszár megszûnt létezni, de a huszárok köztünk
maradtak. Viselkedésükön, tartásukon nem fogott az idõ,

45 ÉVE ÜNNEPELNEK

ezt a tartást, ezt a viselkedést a beléjük oltott, évszázadokon át kikristályosodott hagyományos magyar huszárszellembõl merítették, melyet így jellemzett Splényi Géza Az
utolsó magyar huszárok címû könyvében: „A huszártiszt
soha se volt csak parancsnok, hanem századának, szakaszának apja, papja, tanítója. Apja, aki minden körülmények között gondoskodik. Papja, akihez minden alárendeltje, minden bajával, gondjával fordulhat. Tanítója, aki
megtanította a legfontosabbra, a hagyományos huszárszellemre, bajtársiasságra, jóban, rosszban az önfeláldozásig.
Ez forrasztott össze tisztet, altisztet, huszárt egy családdá... Ebbõl származik a tiszteleten, megbecsülésen alapuló fegyelem, melyet nem változtat se súlyos harchelyzet,
se hadifogság, se civilruha. A magyar huszár megszûnt
lenni, de a huszárszellem él, és élni fog, amíg a legutolsó
öreg huszárra rá nem húzzák a koporsó fedelét.”
Ezt a huszárszellemet õrzik és örökítik át a hagyományõrzõ huszárok, akik a mostani huszártalálkozón is szép
számmal jelennek majd meg, hogy a szombat délelõtti, a
Magyar huszár szobra elõtti díszelgésen, majd a délutáni,
a Sóstói Múzeumfaluban tartott gyakorlatokon mutassák
be lovastudásukat, rátermettségüket, fegyelmezettségüket.
Mint egykor a végvári vitézek, ma õk adnak „emberségbõl példát, vitézségbõl próbát.”
Bene János
(Részletes program a 11. oldalon.)

Mészáros Szilárd, Halkóné dr. Rudolf Éva,
dr. Horváthné dr. Veisz Katalin és dr. Kovács Ferenc
1970. augusztus 20-án, a lakótelep elsõ épületének átadásával ünnepelt elõször a városrész lakossága. Az elmúlt közel fél évszázad alatt folyamatosan fejlõdött a Jósa
Andrásról elnevezett lakótelep, a jövõ is errõl szól majd –
hangsúlyozta köszöntõbeszédében Nyíregyháza polgármestere. A nagy múltú rendezvény programját mediball
és harcmûvészeti bemutató színesítette. Jósavárosról írt
versével köszöntötte a résztvevõket Vaskóné dr. Süle Ildi-

kó író, country zenével és tánccal szórakoztatták a látogatókat az Eastern Eaglets táncosai, de volt mentõkutyás
bemutató, táncház, kézmûves foglalkozások, testfestés,
valamint a nap folyamán többször eldördült a legkisebbek kedvence, az elmaradhatatlan cukorágyú is.

A 100 ÉVE SZÜLETETT ÕSZ DÉNESRÕL
Keveset beszélünk róla, ismereteink is gyérebbek arról,
hogy a 100 éve született, tehetséges nyíregyházi festõmûvész, rajztanár, Õsz Dénes a „nagy idõkben”, fõleg apósa, dr. Spányi Géza fõorvos elveivel való azonosulása és
saját meggyõzõdése révén komoly közéleti szerepet is
vállalt. A Jósa András Múzeum irattárát kutatva találtunk
nyomokat arra, hogy a II. világháború végét, a város kétszeri el-, illetve visszafoglalásával járó veszedelmeket a
múzeum gazdag gyûjteménye ládákba csomagolva a
Megyeháza pincéjében érte meg. Az utolsó napokban,
pontosabban 1944. október 30-án a Megyeháza is belövést kapott, az ablakok kitörtek. Még ma sem tudni pontosan, hogy kik, de azokban a napokban fosztogatók lepték
el az épületet, az asztalokat, szekrényeket, ládákat feltörték – ám jószerével semmit sem vittek el!
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Õsz Dénes

A harcok idején Budapestre rekedt dr. Kiss Lajos múzeumigazgató helyettesítését
az újonnan kinevezett fõispán, dr. Erõss János elõbb Õsz
Dénesre, majd Mikita Ilona
rajztanárnõre bízta, akik a
fûtetlen, hideg, romos helyiségekben sok mindent nem
tudtak tenni, feladatuk inkább
az összedobált anyag õrzése,
rendezése volt. Tevékenységüket lelkiismeretesen végezték 1945. március 28-áig, Kiss

Lajos hazatértéig. Így tehát Õsz Dénest a Jósa András
Múzeum múzeumõrei (igazgatói) között is tisztelhetjük!
Mindezek mellett Õsz Dénesnek volt ideje a város közéletében való szereplésre is. 1945. február 18-án a zömében orvosok, ügyvédek, tanárok, Nyíregyháza mûvészeti
életének reprezentánsai által a Korona Szálló kistermében megalakított Polgári Demokrata Párt vezetõségében
dr. Spányi Géza elnök mellett Õsz Dénesre bízták a szervezõtitkári feladatokat. Ez a párt kifejezett céljaként fogalmazta meg a demokratikus közszellem megvalósítását.
Közéleti munkássága 1946-ig, a nyíregyházi Szabadiskola megindításáig tartott, s ettõl az idõtõl kezdve már
csak a mûvészetnek élt.
Bene János

KÖZLEMÉNYEK

DÍSZPOLGÁR A TV-BEN – PÉCSI ILDIKÓ
Nyíregyháza 2004-ben Pécsi Ildikónak címezte a Díszpolgári oklevelet. A Kossuth- és Jászai-díjas, érdemes és
kiváló mûvész életében a város meghatározó szerepet töltött be. Az egykori zrínyis diák már kicsi gyermekként színésznõnek készült. Tanárai –
tehetségét hamar felismerve – támogatták õt célja elérésében, csakúgy
mint családja. 1962-ben, a fõiskola
elvégzése után a Pécsi Nemzeti Színházba került, ám a pécsi után meghódította a fõvárosi közönséget is. Jó
szerepeket kapott, amelyekben tökéletes alakítást nyújtott. Nem csoda,
hogy számára mindig kínálkozott
valami új kihívás, sõt egyszerre több
is. Nemcsak a színpadon, a képernyõn, a mozivásznon is
keresett arc volt az övé. Az Aranyember címû film igazi
áttörést hozott számára. Tulajdonképpen a férjét is ennek

az alakításnak köszönheti. Szûcs Lajos olimpiai bajnok
labdarúgó ugyanis beleszeretett a Jókai Mór által megalkotott Noémibe. Emellett óriási népszerûséget hozott számára a Tenkes
kapitánya, az Indul a bakterház és a
Linda címû sorozat is. De nemcsak
színészként ért el sikereket, rendezõként is kiemelkedõt nyújtott,
emellett könyveket írt és szerkesztett, készített hangoskönyveket és folyamatosan jelen van mindenhol,
ahol a magyar nyelv szépsége kerül
a középpontba. Pécsi Ildikó és férje
jelenleg is Gödöllõn élnek, ahol a
mûvésznõ napjainkban is alkot, éppen két új könyvön dolgozik. Mindketten Gödöllõ város díszpolgárai.
Vetítések a Nyíregyházi Televízióban: csütörtök 21.25,
péntek 9.30, szombat 18.00, vasárnap 20.30.

HIRDETÉS

SZIRÉNAPRÓBA
A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. augusztus 25-2627-én 9.00 órától a Nyíregyháza Megyei Jogú Városban
található polgári védelmi lakossági riasztó- és tájékoztatóeszközök (szirénák) hangos üzempróbáját végezzük,
melynek során (30 másodperces folyamatos, állandó
hangmagasságú szirénahang, 30 másodperc szünet, majd
újból 30 másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang) riadó elmúlt jelzést adunk le.
A hangos próba célja, hogy ellenõrizzük a riasztóeszközök mûködõképességét. A jelzéseket ellenõrzés
keretében adjuk le, semmilyen veszély bekövetkeztét
nem jelzik, a lakosság részérõl semmiféle teendõ nem
szükséges.
A próbával együtt járó kellemetlenségekért szíves
megértésüket kérjük, annak végrehajtása az Önök biztonságát szolgálja.
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A HÉT TÉMÁJA

VIDOR 2015

KILENC NAP MÚLVA VIDOR
Megkezdõdött a visszaszámlálás, alig több mint egy
hét múlva felpezsdül Nyíregyháza és kezdetét veszi a
14. VIdámság és Derû ORszágos seregszemléje. Augusztus 28. és szeptember 5. között 60 helyszínen 400
programja várja a nevetésre vágyókat.

könnyûzenei koncertek után több ezren szórakozhatnak
a legújabb magyar vígjátékokon. Filmvetítések nem csu-

Ahogyan már megszokhattuk az évek folyamán, az idén
is rangos színházi versengés folyik majd a fesztivál 9 napja alatt, melyek közül a Makk Károly vezette zsûri és a
közönség dönti el, melyik mosolyogtatta meg leginkább a
Móricz Zsigmond Színház és a Krúdy Kamara nézõit. Az
viszont már borítékolható, hogy a szabadtéri, ingyenes
programok az idén is tízezreket fognak vonzani, hiszen
az egész várost megmozgató kulturális esemény Magyarország legnagyobb ingyenes világzenei fesztiválja is. Nyíregyháza fõtere a VIDOR Fesztivál idejére az ország legnagyobb szabadtéri mozijává is alakul: esténként, a

A ROMENGO MÁR 19 ORSZÁGBAN JÁRT
Szeptember másodikán, 19 órától a hazai roma folk
egyik legrangosabb, magyarországi oláhcigány zenét
játszó együttese, a Romengo is színpadra lép a VIDOR
Fesztiválon. A zenekar tagjai bíznak benne, hogy a
tõlük megszokott jó hangulatú, õszinte dalaikkal sokakat megmozgatnak majd.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Szerelem, bánat, lakodalom és szöktetés. A 2004-ben
alakult Romengo zenekar többek között ezekrõl a témákról muzsikál, ráadásul teszik mindezt határon innen és túl
is. Az elmúlt 10 évben 19 országban igyekeztek Magyarország jó hírét vinni – 2010 elõtt szinte csak külföldön
léptek fel. A „Kétháné” és a „Nagyecsed-Budapest” albumuk is a World Music Charts Europe Világzenei Toplista
top 10-es listáján szerepelt. Rostás Mihály, az együttes
alapítója, zenei motorja és mozgatórugója megkeresésünkre elmondta, nagyon büszke arra, hogy a Romengóval idáig
el tudtak jutni. Az pedig külön öröm számukra, hogy 2014ben Lakatos Mónika, a zenekar vokalistája és táncosa az
autentikus roma zenei és néptánc hagyományok ápolása,
megõrzése és átadása területén végzett tevékenységéért
Állami Kitüntetést vehetett át Balog Zoltántól, az emberi
erõforrások miniszterétõl és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelõs államtitkártól.

„NAGY ÖRÖM ITT JÁTSZANI”
– A VIDOR Fesztiválról már nagyon sokat hallottunk,
nagy öröm számunkra, hogy játszhatunk Nyíregyházán.
Korábban már zenéltünk a városban, például 2013-ban
az evangélikus roma szakkollégiumban, a Kaláka zenekarral közösen. 2014-ben pedig visszahívtak minket és
akkor csatlakozott hozzánk Szalóki Ági, Artisjus-díjas énekesnõ is. Most sem ígérhetünk mást, mint egy sajátos hangzásvilágú, jó hangulatú koncertet, a Romengótól megszokott stílusban – csalogatta a közönséget Rostás Mihály.

Szerzõ: Bruszel Dóra
A Cimbaliband 2006-ban alakult, zenéjükben a modern
kelet-európai életérzés keveredik a népzenével. Évente
több mint 100 koncertet adnak, külföldön és Magyarországon egyaránt. A mostani, nyíregyházi koncertjükre
Forrás: cimbaliband.hu
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Az Electrolux Lehel Kft. és Nyíregyháza város kiváló együttmûködésének újabb bizonyítéka, hogy a VIDOR Fesztivál részeként szeptember 5-én, szombaton délelõtt családi programokkal kiegészített futóverseny otthona lesz a Kossuth tér – és a város.
9 órakor kezdõdik a 3 kilométeres Családi VIDOR-ka
futam, melyre kortól és nemtõl függetlenül várják a mozogni vágyókat. 9.40-tõl rajtol a félmaraton, melyre egyénileg, 2 és 4 fõs váltóban lehet nevezni. A táv a Kossuth
térrõl indulva Sóstógyógyfürdõ nevezetességeit érintve
21,097 kilométer.

PROGRAMOK, AJÁNDÉKOK
A rendezvényen a futás mellett számos kiegészítõ program (játszósarok, arcfestés, lufihajtogatás, ovis vetélkedõ,
táncos bemutatók) és 11 órától Kaláka koncert várja a versenyen indulókat és a térre kilátogatókat.
A versenyszámok helyezettjei értékes díjazásban részesülnek. A távokat teljesítõk befutóajándékot és az eredményhirdetéskor nyereménysorsolásra feljogosító kupont
kapnak.
A VIDOR-ka futamra a legtöbb indulót nevezõ iskolák
sportszerutalványt nyerhetnek, a legviccesebb jelmezes
futók pedig külön díjazásban részesülnek.

nei ranglistára, ahol az elõkelõ nyolcadik helyet foglalják
el. Ez pedig óriási sikernek számít, hiszen elmondásuk szerint eddig csak körülbelül 10 magyar elõadó lemeze érdemelhette ki ezt a fajta elismerést.

ZENEÉRTÕ KÖZÖNSÉG
Unger Balázs, a zenekar alapító tagja – talán nem túlzás
azt mondani –, hogy „hazajön” a VIDOR Fesztiválra zenélni, hiszen a Nyíregyházi Fõiskola énekzene–népzene szakos hallgatója volt négy éven keresztül. Ráadásul már két
alkalommal lehetõségük is nyílt arra, hogy zenéljenek Magyarország egyik legnagyobb összmûvészeti fesztiválján.
– Mindig pozitív a visszhangja a nyíregyházi fellépéseinknek. Nagyon szeretünk ide járni. Jó a légkör és az itteni közönség igazán zeneértõ. Egy különleges koncerttel
készülünk. Egy olyan programmal állunk elõ, amit még
nem mutattunk be eddig soha Nyíregyházán. A Fricska
táncegyüttessel lépünk fel. Nagyon készülünk rá, nagyon
várjuk, hiszen tudjuk, a VIDOR-on mindig hatalmas sereglet gyûlik össze – hangsúlyozta a zenekar alapítója,
Unger Balázs.

„KÖZELEBB VINNI A NÉPZENÉT”

pedig nagy örömmel készülnek, hiszen a közelmúltban
derült ki: augusztusban, a Cimbaliband legújabb lemeze,
a Moldva címû, felkerült a 100 lemezt számláló világze-

FESZTIVÁL-FUTÁS

Forrás: romengo.com

A CIMBALIBAND SZERETNÉ MEGÉNEKELTETNI NYÍREGYHÁZÁT
Nagy, közös robbanásra készül Unger Balázs bandája, a Cimbaliband, a VIDOR Fesztivál ötödik napján, szeptember elsején, 19 órától Nyíregyházán. A
koncert különlegességét az is adja majd, hogy fellép
mellettük a színpadon a Fricska táncegyüttes, akik tavaly világrekordot állítottak fel: 120 másodperc alatt
õk tudják a világon a legtöbb leütést, illetve csapást
végrehajtani.

pán a Kossuth téren lesznek, hanem egy kereskedelmi mozi
is bekapcsolódik a rendezvénysorozatba. Szinte lehetetlen lenne felsorolni, hogy mivel találkozhatnak még a városlakók. Csak a teljesség igénye nélkül: karneváli hangulat költözik a városba. Utcaszínházi elõadások, állandó
zenei aláfestés a város több pontján, karikaturisták, táncosok népesítik be Nyíregyházát. De lesz kiállítás, számos gyermekelõadás és koncert, duma színház, de még
futóverseny is. A részletes programról tájékozódhatnak a
nyiregyhaza.hu és a vidor.eu oldalakon. A Nyíregyházi
Napló azt vállalta, hogy igyekszik kedvcsinálóval szolgálni az olvasóinak. Máris bemutatunk önöknek két együttest, akik fergeteges hangulatú koncertet ígérnek. Következõ lapszámunkban, mely már a megszokott idõben,
augusztus 28-án, pénteken jelenik meg, több oldalon kínálunk programokat és érdességeket a VIdámság és Derû
ORszágos seregszemléjérõl.

Amellett, hogy a Cimbaliband egy igazi hungarikum hangszer, a cimbalom csodálatos világába kalauzolja majd el a
nyíregyházi közönséget, a vidorozóknak lehetõségük lesz
arra, hogy közelebbrõl is megnézzék a cimbalmot, hiszen a
banda célja, hogy minél több fiatallal megszerettessék a népzenét. Unger Balázs megígérte, a koncert végén egy hatalmas robbanás várható, hiszen az Oppadiridá címû dalukkal
szeretnék megénekeltetni majd egész Nyíregyházát.

JÓTÉKONYSÁGI CÉL
A versenyen testvérvárosaink is aktívan részt vesznek,
a Városháza csapata 4 fõs váltóban mérkõzik meg Iserlohn,
Rzeszow, Eperjes és Nagybánya váltóival. Az idei futás
jótékonysági célt is szolgál, hiszen az Electrolux Lehel Kft.
futóverseny bevételét a Beteg Gyermekekért Alapítvány
támogatására ajánlja. A futóversenyen minden részt vevõ
futó a nevezési díjából 1000 forinttal hozzájárul a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház Gyermeksebészeti
Osztályának laparoszkópiás eszköz vásárlásához.
A versennyel kapcsolatos bõvebb információ, nevezési
díjak, útvonaltervek és díjazás részletei a nyifuse.hu és a
nyiregyhaza.hu oldalon olvashatóak.
Találkozzunk szeptember 5-én városunk fõterén! Fussunk együtt az egészségért és a gyermekek mosolyáért!

VIDOR-SZIGET
Lesz még egy új elem az idei VIDOR-on, pontosabban bemutatkozik a fesztiválon is egy kipróbált helyszín.
A Váci Mihály Kulturális Központ elõtt a rekonstrukció
jegyében megújult tér már többször bizonyította, hogy
alkalmas rendezvényhelyszín, így most egészen eddig
elér a belvárosi pezsgés. Azonban nemcsak az ide tervezett kisszínpad fellépõi (például Nagy Ricsi, a LIKE tehetségkutató helyezettjei, s a Burattino Bábszínház) várják a lazítani vágyókat, hanem a Nyírségi Ízkirályok által készített finomságok is. Szomjazni sem kell, hiszen
egyebek mellett kézmûves sörök és minõségi pálinkák
teszik teljessé a mûélvezetet. Azaz: gasztronómia és programok egy helyen, akár étellel és nedûvel a kézben, mindennap, délután négytõl estig, a Szabadság téren. (Részletek a jövõ héten.)

ÉRDEKESSÉGEK

EGY SEREGNYI NYÍREGYHÁZI BÉBI
Szinte nincs olyan hét, hogy a Nyíregyházi Állatpark ne számolna be arról: újabb állatkölykök születtek.
A teljesség igénye nélkül egy csokorba szedték a látogatók legnagyobb idei kedvenceit:
Az idei év sztárja
az afrikaielefánt-borjú. Az országban csak
a Nyíregyházi Állatparkban bemutatott
afrikaielefánt-bébi
igazi kedvenc, hiszen
a vendégek a fogantatástól végigkísérhették fejlõdését – még
nevet is a látogatók
javaslataiból választottak gondozói. Kito
– mely szuahéli nyelven féltett gyermeket
s drága kincset jelent
– kiváló egészségnek
örvend, s Kwanza, a
mamája féltve vigyázza minden mozdulatát kicsinyének.
S ha már a vastagbõrûekrõl van szó, szépen cseperedik
a márciusban született törpevíziló is, s mivel ennél a fajnál fogságban valamiért sokkal több nõstény születik, mint
hím, nagy öröm, hogy kis bikáról van szó. Gyarapodik a
Nyíregyházi Állatpark rénszarvasállománya is, hiszen egy
héten belül négy kis állat látott napvilágot. Hogy nyugodt

körülmények között fejlõdjenek, külön szarvasóvodát kerítettek el nekik. Amint azonban felerõsödnek, csatlakoznak a tenyészcsapathoz, ami a picikkel együtt már 16 tagot számlál.
Érdemes hosszasan elidõzni a kifutók elõtt, hiszen akár
egy állat születését is végignézhetjük; ez történt idén nyáron a kétpúpú teve kifutónál – ahol egy fehér tevekanca

világrajövetelét és lábra állását nézhette végig a nagyközönség – és a sarkvidék élõvilágát bemutató borjúfóka
medencénél is. A különleges pillanatokat egy leleményes
látogató fel is vette – így a mozgóképeket megoszthatták
az érdeklõdõkkel.
A park igazi kedvencei a csíkos farkú katta és a sárgaszakállas makik, akik kölykei leginkább aprócska manókra hasonlítanak – a kicsiket testközelben is megtekinthetjük, hiszen a makierdõkbe bárki beléphet, s közöttük sétálhat.
A világ legnagyobb macskáinál is kopogtatott a gólya,
szibériai tigrisek születtek. A két kis kölyök, Katja és Vladim
szépen növekszik, 1 hónaposan 4 kilogramm testsúlyúak,
de ivarérett korban pár év múlva akár 300 kilogrammosak is lehetnek majd.

HIRDETÉS

MÉG VAN VIDOR JEGY
Már augusztus 12-én, szerdán kígyózó sor várta a pénztárnyitást a Móricz Zsigmond Színház Szervezõ- és Jegyirodája elõtt, hiszen ekkor kezdõdött a VIDOR Fesztivál
térítéses elõadásaira a belépõk értékesítése. Ahogy minden évben, néhány darabra percek alatt elkapkodták a
jegyeket, de akad még olyan vígjáték, melyre érdemes
belépõt váltani. Ezt továbbra is megtehetik a Bethlen Gábor utca 14. szám alatti jegyirodában, valamint online
vásárlásra is van lehetõség a Móricz Zsigmond Színház
weboldalán, kezelésiköltség-mentesen. Szinte percenként
változik, mely elõadásokat van még lehetõségünk megnézni. Lapzártánkkor (hétfõn) a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadára hirdetett elõadásokra szinte valamennyi jegy elkelt, de akadnak még helyek a Krúdy Kamarában és a MÛvész Stúdióban látható darabokra. Jó hír
a stand-up comedy szerelmeseinek, hogy van még belépõ a Váci Mihály Kulturális Központban látható Duma
színházi elõadásokra.
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EREDMÉNYEK

SPORT

KARNEVÁL KUPA

VILÁGBAJNOKSÁG ELÕTT A VÍVÓK
Két nyíregyházi kerekesszékes vívó is részt vehet az
Egerben rendezendõ világbajnokságon. Veres Amarilla és Tarjányi István is javában készül a VB-re. Többek
között az esélyekrõl kérdeztük Pákey Bélát, a sportolók edzõjét.

25. alkalommal rendezték meg Debrecenben a Karnevál Kupa labdarúgó tornát. A fiúknál a Nyíregyházi
Sportcentrumot három együttes képviselte, és a 12 évesek a harmadik helyen végeztek. A lányoknál a nyíregyházi Nyírség NSC címvédõként lépett pályára, és
ezúttal sem talált legyõzõre. Kósa János együttese megnyerte a kupát, megelõzve a Debrecent, a Hajdúböszörményt és a romániai FC Bihor gárdáját. A nyíregyházi hölgyek augusztus 30-án hazai környezetben játszanak, a Tiszavasvári úti pályán a Budapest Honvéd
együttesét fogadják NB II-es bajnokin.

BOKSZOLÓK A TÍZBEN

– Közeleg a világbajnokság. Hogy halad a felkészülés?
– Hazánkban, Egerben rendezik meg a Kerekesszékes
Vívó Világbajnokságot szeptember 18–23. között. Több
mint 30 nemzet képviselteti magát országa 3 legjobb versenyzõjével fegyvernemenként, mivel a világkupa versenyekkel ellentétben a világbajnokságon nemzetenként egy
fegyvernemben csak hárman indulhatnak, nyilván minden ország a 3 legjobbját indítja. Mindkét NYVSC-s versenyzõ a hazai válogatott oszlopos tagja, így Veres Amarilla és Tarjányi István indulnak kardban és párbajtõrben,
egyéniben és csapatban egyaránt. Erre egy 6 hetes célirányos felkészülési programmal edzünk, aminek az elsõ
hetében az egyéni iskoláztatás mellett egy komoly
kondicionális edzés szerepel itthon, aztán 2 hét edzõtábor a válogatottal Budapesten, majd az utolsó 3 hét ismét
mûhelymunkával telik Nyíregyházán.

EDZÉS TRX-SZEL
– Hogyan lehet mozgássérült sportolókat kondicionálisan edzeni?
– Amikor elkezdtem Nyíregyházán edzõsködni, vívó
szakedzõi diplomám mellé elvégeztem itt, a fõiskolán a
testnevelõ tanári mester szakot is, ahol a két félév alatt, a
tanáraim és a csoporttársaim között kiváló szakemberekkel dolgozhattam. Itt ismertem meg dr. Pucsok József tanár urat is, aki a Testnevelési Tanszéken tanít és itt, a városban „a TRX guru”-ként ismert sportolói körökben. Lejött hozzánk edzésre, megnézte hogyan mozognak a
kerekesszékes vívók és azonnal átbeszéltük, hogy mi a
lényeg. Gyakorlatsorozatokat állított össze, amelyek speciálisan erõsítik a has- és hátizmokat, valamint fejlesztik
az állóképességet is, speciális eszközökkel. Mindkét válogatott versenyzõ fél évig hetente egyszer járt hozzá a

A HARMADIK EZÜST

SPORTPROGRAM
Augusztus 22., szombat 17.30 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Jászberény labdarúgó-mérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Augusztus 23., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: Nyíregyháza Spartacus–Jászberény labdarúgó-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
10

2015. AUGUSZTUS 19.

Veres Amarilla több érmet is nyert
nemzetközi versenyeken
olimpiai bajnok. Most jön a kérdés, hogy kik döntik el azt,
hogy ki az, aki mozgássérült sportoló, illetve, hogy ki kap
A vagy B kategóriát? Ha valaki versenyezni szeretne Magyarországon mint mozgássérült sportoló, akkor el kell
mennie egy elõre meghirdetett orvosi vizsgálatra, ahol eldöntik, hogy versenyezhet-e a mozgássérültek között. Ezzel az engedéllyel csak itthon indulhat versenyeken. Ha
valaki el akarja kezdeni a nemzetközi versenyzést, akkor
be kell jelentkeznie az elsõ versenye elõtt a nemzetközi
kategorizálásra külföldön, ahol 3 különbözõ nemzetiségû
kategorizáló orvos vizsgálatának egybehangzó véleménye
dönt.

BETEGSÉG ÉS IZOMSZAKADÁS

Két nyíregyházi ökölvívó is az elsõ tízben található a
WBO boksz világszervezet legfrissebb világranglistáján. Nagy Márk már hónapok óta elõkelõ helyen van,
jelenleg az ifjúsági világbajnok az 5. a rangsorban. Az
elsõ tízbe került Kovács Zoltán is, aki szintén az NYVSCBig Boxing ökölvívója. Õ nagypehelysúlyban a 9. a
ranglistán. A szervezetnél összesen négy magyar bokszoló szerepel a legjobbak között, a nyíregyházi sportolók mellett Bedák Zsolt a negyedik, Nemesapáti Norbert a 15.

Harmadik versenyszámában is ezüstérmet szerzett
dr. Szokol Dianna Kazanyban, a 16. Master úszó világbajnokságon. A nyíregyházi sportoló a 800 és a 200
méteres gyorsúszás után 400 méteren is második lett a
40–44 évesek korcsoportjában. A gyõzelmet ezúttal is
a hongkongi Jane Kelsey szerezte meg, míg a harmadik
az orosz Okszana Bronyickaja lett.

ben versenyeznek. A nemzetközi mezõny csak kb. 30 százalékát teszik ki azok, akik kerekesszékben élik az életüket. A 70 százaléknak egyéb más mozgásszervi veleszületett vagy balesetbõl adódó sérülése van. Megkülönböztetnek A és B kategóriát. Gyakorlatilag B kategóriában azok
versenyeznek, akik nehezen tudnak elõre és hátra dõlni a
székben gerincsérülésük miatt. Mind a két kategóriában
van külön világranglista és lehet valaki Európa-, világ- és

A nyíregyházi versenyzõk edzõikkel,
Pákey Bélával és dr. Pucsok Józseffel
mindennapos vívóedzések mellett, és mindez pozitív hatással volt erõnlétükre. Ezért beterveztem az elsõ felkészülési hét minden napjára. Egyébként tanár urat felkértem arra is, hogy szeptemberben az alapozási idõszakban
az ép utánpótláskorú versenyzõknek is tartson néhány kiegészítõ edzést. Ma már nem állja meg a helyét a régi
szlogen, hogy a vívás kiegészítõ sportja a vívás. Régebben a „szép vívás” filozófia volt jellemzõ, most már a vívástudás mellett átlagon felül gyorsnak, robbanékonynak
és atletikusnak is kell lenni, az ép és a kerekesszékes vívásban egyaránt.
– Ha a két válogatott nyíregyházi kerekesszékes vívót
nézzük, akkor szembetûnõ a különbség. Az egyikõjük két
lábon jár, a másik kerekesszékben él. A nemzetközi mezõnyben is ilyen különbségek vannak versenyzõk között?
– A kerekesszékes vívást mozgássérültek ûzhetik, nõk
és férfiak egyaránt, de külön versenyeznek. Ami a legfontosabb, hogy nem minden mozgássérült vívó kényszerül
szerencsére kerekesszékes életvitelre, de õk is kerekesszék-

– Tarjányi Pisti gerincsérülése ellenére A kategóriát kapott, pedig B-re számítottunk. Ennek ellenére Pisti derekasan küzd, edz, harcol és így is szépen araszol felfelé a világranglistán az A-sok között, már a középmezõny élén tart.
Fõállásban munkahelyen dolgozik informatikusként, napi
kétszer jár edzésre, reggel munka elõtt és este munka után.
Hozzáállása tiszteletet érdemel. Ha letelik az elsõ kategorizálása utáni 2 év, újra megpróbáljuk a B-t. Pisti 17 éves
korában kényszerült kerekesszékbe betegsége révén, rendkívül rokonszenves fiatalember. Veres Amarilla az utca
embere számára egy dekoratív fiatal hölgy, akin elsõre semmi nem látszik. Aminak a születésekor elszakadt a baloldali hátizma, nem mozgott a bal karja. A szülei pénzt és energiát nem kímélve vitték hazai és külföldi specialistákhoz,
és gyermekkorában több hónapot töltött külföldi rehabilitációs intézetben. Megérte. Behatároltan, de tudja mozgatni
a bal karját, bár teljesen kinyújtani nem tudja, ezért kapaszkodó hosszabbítóval versenyez a székben, nyilván jobb
kézzel vív. Gyerekkora óta heti rendszerességgel jár gyógytornászhoz, a Dévény Anna módszert csinálják, ami állítólag felnõttkorban már fájdalmas, de mozgás nélkül kezdene visszasorvadni a bal hátizma. Hát ez a jól kinézés ára...
Az orosz vívók közt van szintén egy fiatal lány, akinek
ugyanez a baja, csak az övét elhanyagolták gyerekkorában. Óriási a kontraszt. Amarilla nemcsak kiváló parasportoló, de okos is, mivel másodéves nappali tagozatos
hallgató itt, a fõiskolán matematika–fizika szakon.
– Milyen eredményekre lehet számítani a világbajnokságon?
– Egy világbajnokságon már nagyon sûrû a mezõny,
ahogy említettem, nemzetenként és fegyvernemenként a
3 legjobb indul. Ráadásul ezen a szinten a versenyzõk
már ismerik is egymást, több éve egy mezõnyben versenyeznek és fel is készülnek egymásból. Ehhez még hozzájön az aznapi forma, ami szintén sokat számít. Elsõ körben a cél a sikeres felkészülés, aztán a versenynapokon
pedig, hogy mindkét versenyzõ tudása legjobbját adja.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

XIV. NYÍREGYHÁZI
HUSZÁRTALÁLKOZÓ

PROGRAMOK

rõl szól, majd bemutatja a Véghseõ Tamás szerkesztésében
megjelent Görögkatolikus papok történeti névtára címû kötetet. A délután háziasszonya Henzsel Ágota fõlevéltáros.

A XXIV. Mandala Nyár keretében augusztus 19-én, szerdán 21.00-tól, az ünnep elõestéjén: Sólyom szárnyán – rockoperáról rockoperára a magyar történelemben. Augusztus 28án, pénteken 20.00-tól: A csúnya lány – zenés vígjáték.

„Játékos vetélkedõ, korhatár nélkül”. A Szociális Intézmények és Szakemberek Egyesülete (SZISZE) a Nemzeti
Együttmûködési Alap támogatásával „Játékos vetélkedõt” szervez az Erdei Tornapályán. Az augusztus 26-ai (10.00 óra) rendezvény során az „Örökké fiatalon”, 27-én (14.00 óra) pedig a Legügyesebb „õszülõ” csapat és „Ki tud többet” programelemre kerül sor.

Torella Gyékényvilága. Szegedi K. Aliz Torella gyékényfonó népi iparmûvész válogatott dizájndarabjaiból nyílik kiállítás Gyékénybõl font történetek címmel a Sóstói Múzeumfaluban augusztus 20-án 13.00 órától. Megtekinthetõ: november 8-áig, hétfõ kivételével, 10.00 és 18.00 óra között.
A Burattinó Bábszínház elõadása: augusztus 22-én 16.00
óra: A Kincskeresõ Manó. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont
2. emeleti bábszínházterme (Mókus játszóház mellett).
A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi
Fõiskola és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti
Egyesület várja az érdeklõdõket augusztus 24-én 13.00 órától
a Szent Atanáz Görög Katolikus Fõiskola Könyvtárába (Nyh.,
Bethlen Gábor utca 13–19.). A délutánon Terdik Szilveszter
mûvészettörténész a görögkatolikus egyházmûvészeti értékek-

Bíró Tamás festõmûvész és dizájner játéktervezõ „Nyíregyháza és Sóstóhegy képei” címû kiállítása látható a Váci
Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában. A tárlat augusztus 29-éig várja a látogatókat, naponta 8.00–20.00 óráig. Információ: www.vacimuv.hu, 42/411-822.

ORGONAPONT NYÍREGYHÁZÁN
Nyári koncert a Nyíregyházi Római Katolikus Társszékesegyházban augusztus 23-án 19.00 órától. Közremûködik: Sárosi Dániel (orgona), Karasszon Dénes
(gordonka), Fischer Annie ösztöndíjas.

A Magyar Huszár Alapítvány és a Jósa András Múzeum szervezésében augusztus 22-23-án rendezik meg a
XIV. Nyíregyházi Huszártalálkozót.
Programok: 22-én 11.00 óra: Ünnepélyes megnyitó
a Magyar huszár szobornál (Országzászló tér). A köszöntõk és ünnepi beszéd után ökumenikus hálaadás a
helybeli egyházak vezetõinek részvételével, majd koszorúzás és díszmenet. 15.30-tól: Huszárgenerációk
találkozója a Sóstói Múzeumfaluban; Ismerkedés a
modern fegyverekkel, közelharc- és technikai bemutató; Tûzoltási és mentési gyakorlatok; Motoros rendõrök
és rendõrkutyák bemutatója; Vívásoktatás.
23-án 9.30-tól: Megemlékezés a Huszár Emlékkertben (a Kéry József és Vattay altábornagy utcák találkozásánál).
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 Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.) újból indulnak a jógafoglalkozások Sasvári Erzsébet vezetésével, csütörtöki napokon este fél 6-tól. Információ: 42/491295.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A SZENT JOBB NYÍREGYHÁZÁN
A 34. Eucharisztikus Kongresszus és Szent István király halálának 900 éves jubileuma alkalmából 1938-at Szent István
Emlékévvé nyilvánították és országos megemlékezéseket rendeztek. Ezek egyik leglátványosabb és nagy tömegeket megmozgató eseménye a Szent Jobb
országjárása volt. Nyíregyháza
és Szabolcs vármegye népe
1938. július 3-án és 4-én róhatta le tiszteletét nemzeti ereklyénk elõtt.
A Szent Jobbot vivõ aranyvonat szerelvényét egy szalonkocsiból építették át. A képünkön
is látható üvegfalakkal oldották
meg, hogy az ereklyét ott is jól láthassák, ahol azt nem
emelték le a vonatról, hanem csak áthaladt a szerelvény.
A képen felfedezhetõk még az 1038-as és 1938-as évszámok, amelyek a szent király jubileumát hirdették,
valamint Szent Imre és Szent István alakjai, a kocsi tetején pedig az aranyozott Szent Korona nagyméretû másolata a térdeplõ angyalokkal.
Az aranyvonatot Szabolcs vármegye határán, Újfehértó
vasútállomásán egy díszes küldöttség fogadta. Az õ vezetésükkel érkezett meg a vonat a tervezett esti 9 óra 39

perc helyett mintegy félórás késéssel, a virágokkal és zászlókkal feldíszített nyíregyházi vasútállomásra. A zivataros idõ miatt a Szent Jobb ereklyetartóját
egy katonai teherautó szállította, míg magát a szent ereklyét
arany-üveg tokjában Mészáros
János érseki helynök, a Szent
Jobb õre egy kocsiban ülve vette magához. „Zászlók, virágos,
fénylõ ablakok, ezrek sorfala között vonult be a Szent Jobb” a
római katolikus templom elõtti
térre. Itt visszahelyezték az ereklyét tartójába, majd vitéz dr. Jékey Ferenc fõispán egy beszédben méltatta a Szent István-i
gondolatnak jelentõségét. A beszédet követõen az ereklyét a templom szentélyébe vitték, ahol az alabárdos
díszõrségen kívül félóránként négy-négy katolikus képviselõ-testületi és vallásos egyesületek tagjai álltak õrt,
hajnali négy órától pedig szentmiséket mondtak a fõoltárnál. A reggel 7 órától tartott tábori misén Török Dezsõ
kanonok búcsúztatta a nemzet ereklyéjét, amelyet aztán
újra díszes menet kísért a vasútállomásra, hogy tovább
folytathassa a nemzetet egyesítõ országjárását.
Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)
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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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