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SZÁLLT AZ ÉNEK.
Több mint 500 dalnok
ajkáról zengett az ének a
Cantemus jubileumi
koncertjén, mellyel a
világhírû kórus a fennállásának 40. esztendejét ünnepelte meg.

JÓSAVÁROSI IRODA

4
NAGYOBB A FÜSTJE...
Mi is lefutottuk a kötelezõ
köröket az illetékeseknél,
de igazából senki nem
tudott választ adni arra,
mi lehet az eredete a
Nyíregyházán terjengõ
füstszagnak.
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STRAND ELSEJÉIG

12
AUGUSZTUS 20.
Nyíregyháza város a
Kossuth téren emlékezett
meg az államalapítóról. A
hivatalos ünnepségen
kitüntetéseket adtak át. A
megyeszékhely díszpolgára
Dávida István, mérnök lett.

14
VEZÉRNEK LENNI...
Korosztályos bajnoki
címek, válogatottságok,
utánpótlássikerek. Több
tehetséges kosárlabdás
nevelkedett Nyíregyházán. Közülük Lekli József
és Bus Iván is visszatért.

MEGYEI TANÉVNYITÓ KONFERENCIA
A megye 420 köznevelési intézményének vezetõi, a tankerületi igazgatók, a szakképzési centrumok vezetõi is részt
vettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szakmai Tanévnyitó Konferencián. A rendezvényen dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte a résztvevõket. Beszédében azt hangsúlyozta: a városban jól mûködnek az oktatási
intézmények, amelyhez az önkormányzat minden támogatást megad. Az elmúlt két évben 900 millió forintot fordítottak iskolafelújításra, de a fejlesztések folytatódnak.
Az ülésen tájékoztató hangzott el a tanügyigazgatási feladatokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról és a várható
jogszabályi változásokról. A tanévnyitó konferencián részt
vett Pölöskei Gáborné, az Emberi Erõforrások Minisztériumának helyettes államtitkára is.
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ÜNNEPBÕL
FESZTIVÁLBA

A címlapképen még az augusztus 20-ai, önkormányzati ünnepség tûzijátékának egy látványos pillanata
csodálható meg, újszerû nézetbõl, drónról, néhány száz
méter magasságból az éjszaka is fényes városról, a fõtéren szórakozó népes közönséggel.
A múlt heti hosszú hétvégén a Szent István nap mellett
is számos rendezvény várta a nyíregyháziakat, melyekrõl
bõven találni beszámolókat a lapban (12., 13. oldal).

PÉNTEKTÕL VIDOR
Az igazi kavalkád azonban csak most kezdõdik igazán,
hiszen ma, pénteken délután indul és jövõ szombatig tart
a VIdámság és Derû Országos Seregszemléje, immár tizennegyedszer. A kilenc nap alatt félszáz helyszínen négyszáz program várja a szórakozni vágyókat.

TÉVÉMÛSORBAN IS A WEBEN IS
Lapunk az elmúlt hetek beharangozói után egy négyoldalas összeállítással (7–10. oldal) kedveskedik a helyszí-

neket, eseményeket, idõpontokat böngészõ olvasóknak,
ám akik még frissebben szeretnének képet kapni a VIDOR Fesztiválról, nézzék folyamatosan a nyiregyhaza.hu-t, ahol a teljes rendezvényterv mellett a friss
beszámolók is megtalálhatóak majd, rengeteg képpel.
(Fontos iránytû lehet még a vidor.eu oldal is!) S természetesen a Nyíregyházi Televízió is nyomon követi az
eseményeket, a hétvégén 20.30-tól, hét közben pedig
19.30-tól látható majd a VIDOR Magazin, hétfõtõl péntekig 21.25-ös ismétléssel.

MUSICAL VASÁRNAP
A népszerû színházi elõadások és a Kossuth téri délutáni
kavalkád, esti koncertek és éjszakai filmvetítések, valamint
a különbözõ tárlatok, s egyéb, szokott programelemek mellett idén itt lesznek a Színmûvészeti Egyetem hallgatói, egy
cirkuszszerû elõadásnak is tapsolhatunk, valamint egy úgynevezett Gipsy-musicalnek, sztárvendégekkel, a kõszínházon kívül, a Váci Mihály Kulturális Központban, melyre még
vannak jegyek. Sõt, egy félmaratoni távval teljes futófesztivál is tarkítja a programot (5. és 15. oldal).

VIDOR-SZIGET
Vadonatúj elemként VIDOR-Szigetté válik egy hétre
a Szabadság téren lévõ Kultúr-Sziget. Nyíregyháza önkormányzata és a Váci Mihály Kulturális Központ a
VIDOR Fesztivál ideje alatt a VMKK elõtti térre is szervez programokat. Lesznek bábelõadások, koncertek és
gasztronómiai különlegességek is.
– A cél az, hogy a fesztiválra látogatók minél több programon részt vehessenek – mondta dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere. – A másik célunk pedig, hogy
szeretnénk, ha a nyíregyháziak még inkább belaknák a
kulturális központ elõtti szép, megújult, nagy teret.
– A körítés eleve megéri a látogatást, hiszen Zsindelyes pálinkák, DiVino borok és fröccsök, kézmûves belga sörök és az Ízkirályok finomságai csalogatják majd
a nézõket, a színes programok mellett. – A francia sanzonesttõl a rockkoncerten át a zenés gyermekmûsorig
sok minden lesz a Szabadság téren augusztus 29-e és
szeptember 5-e között, ahol esténként Retro DJ-kkel
várjuk a szórakozni vágyókat – tette hozzá Mészáros
Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

AUGUSZTUS 18., KEDD

AUGUSZTUS 19., SZERDA

CSÕTÖRÉS NYÍREGYHÁZÁN

TÜKRÖM, TÜKRÖM

Megsüllyedt az útburkolat a Nagyvárad utcában. Mint kiderült, egy ivóvíz
fõnyomócsõ repedt meg az út alatt és
víz szivárgott a földbe. A szakemberek
a kárelhárítási munkákat forgalomkorlátozás mellett végezték el a napokban.

Nagyméretû parabolatükröket szereltek fel a Hímes utca Vasvári Pál és Galamb utcai keresztezõdésében. Ezzel
biztonságosabb lesz a közlekedés a forgalmas csomópontokban, hiszen a közlekedõk a tükörben is látják a forgalmat.

TÁNCOLJ, NYÍREGYHÁZA!
Igazi karneváli hangulatot teremtettek a II. Free Dance Nemzetközi Táncfesztivál résztvevõi Nyíregyházán, miközben fellépõruhában vonultak végig
a Kossuth utcán. 21 tánccsoport 400
táncosa köszöntötte a megyeszékhely
lakóit, és a Kossuth térre csábították a
nézelõdõket.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK

AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK

PAPOK A PAPOK PADJÁN

MUZSIKUS SIKER

Az augusztus 20-ai ünnepségek után
dr. Gaál Sándor református, dr. Kovács
László Attila evangélikus, Rákóczi Jenõ
római katolikus és dr. Soltész János
görögkatolikus lelkészek a „Papok padján” cseréltek eszmét Nyíregyházán.

A Nívó-díjas Szabolcsi Koncertfúvós
Zenekar és Majorette Csoport nemrégiben Olaszországban, Abruzzo tartomány versenyén lett nagydíjas, majd két
hétre rá Bulgáriában, a Primorsko városában megrendezett Eurograde moderntánc fesztiválon lépett fel.

(Fotó: Mosolygó Béla)

AUGUSZTUS 21., PÉNTEK

AUGUSZTUS 24., HÉTFÕ

ÚJ JÁTÉKSZEREK

PÁLYAFELÚJÍTÁS

A Móricz Zsigmond Általános Iskola udvarán az intézmény alapítványának pénzébõl 200 ezer forint értékben akácfából csúszdákat és mászókákat építenek. Az új tanév kezdetén
már új játszóeszközök várják a kisdiákokat.

A vasúti pályafelújítási munkák miatt
továbbra is érvényben van a vágányzár
Nyíregyháza és Rakamaz között. A korábbi talpfákat beton elemekre cserélik
a sínek alatt. Az utasokat vonatpótló
autóbuszok szállítják a két település
között.

Fõként megyebeli csoportok jöttek a
nemzetközi fesztiválra, de mellettük román, ukrán és török táncosok is színesítették a felvonulók sorát. A Kossuth téren a
város polgármestere köszöntötte a résztvevõket. Dr. Kovács Ferenc arról beszélt,
hogy Nyíregyháza a tánc fellegvára, hiszen
itt mûködik a Nyírség Táncegyüttes, valamint az Igrice és Szabolcs Néptáncegyüt-

AUGUSZTUS 25., KEDD

HALTELEPÍTÉS A BUJTOSON

SZIRÉNAPRÓBA

Haltelepítéssel folytatódott a Bujtosi-tó élõvilágának rehabilitációja.
1250 kg õshonos pontyot szállítottak
Nyíregyházára a Hortobágyi Halgazdaságból. A halak átlagosan 2 kg súlyúak. A telepítés értéke közel egymillió forint.

A polgári védelmi lakossági riasztóés tájékoztatóeszközök, szirénák hangos üzempróbáját tartotta három napig
a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. A hangos próba célja, hogy
ellenõrizzék a riasztóeszközök mûködõképességét.

NEMZETKÖZI FORGATAG
Andóné Kujbus Nóra fesztiváligazgató
úgy véli, a tánc sokoldalú személyiségformáló és azon kívül közösségteremtõ is.
Nem utolsósorban pedig kapcsolatépítõ is,
hiszen egy-egy ilyen fesztiválon barátságok szövõdnek és megismerhetik a résztvevõk egymás kultúráját, és elfogadhatják
azokat – mondta. A fesztiválon Ankara,
Máramarossziget és Ungvár is képviseltette
magát. A szomszédos országból jött táncosok modern táncokat mutattak be.

40 ÉVE SZÁLL AZ ÉNEK
Több mint 500 dalnok ajkáról zengett az ének a Cantemus jubileumi koncertjén. A világhírû kórus a fennállásának 40. esztendejét múlt hét csütörtökön este különleges gálakoncerttel ünnepelte meg.
A negyven év legtöbbet énekelt mûvei
mellett felcsendültek a kórustagok legkedvesebb dallamai is a nyíregyházi Bem József Általános Iskola tornatermében ren-

AUGUSZTUS 24., HÉTFÕ

tes, illetve itt van otthon a 4 for Dance és
az Everdance is. A polgármester hozzáfûzte, a tánc nyelvét mindenütt megértik a
világon, a tánc nemcsak szórakozás, kulturális élmény is. Összeköt bennünket, hiszen a táncban nincsenek nyelvi nehézségek.

dezett jubileumi koncerten. A választott
mûvek és nagy zeneszerzõk közül természetesen Kodály került központba ez alkalommal is, de a nagy klasszikusok közül Handel két oratóriuma is megszólalt
az est folyamán, valamint az államalapítás tiszteletére elhangzott az István, a király záróhimnusza is.
Az esemény különlegessége volt, hogy
a világ minden tájáról sereglettek össze a
jubiláló kórustagok, hogy a jeles alkalomból újra együtt álljanak a dobogóra.

ÚJ FÕIGAZGATÓ A KORMÁNYHIVATALNÁL
Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Lázár János, miniszterelnökséget vezetõ miniszter – a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatalt vezetõ Kozma
Péter kormánymegbízott javaslatára – au-

gusztus 1-jei hatállyal Bogáti Jánost, a
Kisvárdai Járási Hivatal hivatalvezetõjét
nevezte ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal fõigazgatójává.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

KÖZÖSSÉGI RENDÕRÖK IS ÓVJÁK A RENDET
Közösségi rendészeti irodát adtak át a Jósavárosban.
Az Ungvár sétány 1. szám alatt alakított kirendeltségen két rendõr fogadja majd itt az ügyfeleket. A közösségi rendõrök feladata, hogy keressék a kapcsolatot a lakossággal és megtalálják a városrészre jellemzõ
problémák okát. Az irodát az önkormányzat ajánlotta
fel a rendõröknek, a közbiztonságot erõsítõ projekt
pedig a Svájci Hozzájárulás és hazai források felhasználásával jött létre.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Kézfogással adta át dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a közösségi rendészet jósavárosi irodáját a
rendõrkapitányság vezetõinek. Az önkormányzat az Ungvár sétány 1. szám alatti épületben a földszinti lakást alakította át erre a célra, mely több mint egymillió forintba
került. A munkát a NYÍRVV végezte el, mivel a lakást a
Városüzemeltetés kezeli. Két rendõr számára jött létre ügyfélfogadásra alkalmas hely. Az itt dolgozó közösségi rendõröknek az lesz a feladatuk, hogy keressék a kapcsolatot

get zaklató, vagy egy iskolában megjelenõ problémák okait
fel tudják tárni a munkatársai, akkor hatékonyan lehet
közvetíteniük a magánszemélyek és a hatóságok között.
Ez a fajta aktivitás az, ami a közösségi rendészeti programban újdonságot jelent.

ÚJDONSÁG A KAPCSOLATTARTÁS

a városrészben élõkkel és tárják fel az itteni problémák
okát.
Dr. Illés László, a városi rendõrkapitányság vezetõje az
ünnepélyes átadáson elmondta: ha egy-egy, a lakóközössé-

A közösségi rendõrök munkáját a helyi polgárõrök, a
közterület-felügyelõk, a városgondnoki rendszer és térfigyelõ kamerák segítik majd az önkormányzat részérõl. Ezt
már a város polgármestere mondta el az átadón. Hangsúlyozta, hogy a rendõri jelenlét fokozza a közbiztonságot.
Dr. Kovács Ferenc polgármester úgy véli: fontos, hogy legyen a Jósavárosban a közösségi rendõröknek egy bázisa.
Bár nem lesznek állandóan itt, de van egy hely, ahol ügyfélfogadást tartanak és rendszeresen megjelennek. Ezzel
közvetlen kapcsolatuk lesz az itt élõkkel, így megvalósulhat a legfontosabb cél, hogy még biztonságosabb, még
nyugalmasabb legyen városunk.
Az iroda átadásán részt vett Jósaváros két önkormányzati képviselõje is, dr. Horváthné dr. Veisz Katalin és Halkó-

né dr. Rudolf Éva, akik egyaránt fontosnak tartják a közösségi rendészet kialakítását.
Halkóné dr. Rudolf Éva elmondta: a lakótelepeken általában koncentráltan van jelen a bûnözés, nagyon oda
kell figyelni arra, hogy a lakosok biztonságban érezzék
magukat. A lehetõ legjobb idõpontban következett be az
iroda átadása, hiszen az iskolakezdés idõszakára datálódott. Ezzel a gesztussal érezhetik a lakosok azt is, hogy
biztonságban szeretnék tudni a város vezetõi, a rendõrség
képviselõi is a gyermekeket.

SVÁJCI MINTA
Az Ungvár sétány 1. szám alatti társasház lakói azt
mondták, egyelõre még nem tudják milyen ügyeket lehet
majd intézni az irodában, de õket máris megnyugtatja a
rendõrség jelenléte.
A Közösségi Rendõrségi projekt Nyíregyháza mellett
még további három nagyvárosban indult, Miskolcon, Szegeden és Zalaegerszegen. A projektet a Svájci Hozzájárulásból és hazai forrásokból finanszírozzák. Ha a közösségi rendõrség beváltja a hozzá fûzött reményeket, akkor
más településeken is bevezethetik.

MARADNAK A SÁRKÁNYOK SÓSTÓN?

MEGYEI ZARÁNDOKLAT

Az állatpark vezetõi közben arról is beszámoltak, hogy az
indonéz kollégákkal közösen a varánuszok szaporításán
dolgoznak. Egy komoly tudományos kutatómunka indult
el köztük, aminek az a célja, hogy a kihalás szélén lévõ
fajt megmentsék.

A megbékélésért és az egységért szervezett nemzetközi zarándoknapot a katolikus egyház. Nyíregyházáról szombaton reggel két csoport is indult, az egyik
gyalogosan tartott Máriapócsra, míg a másik csapat
biciklivel ment Rakamazra.

VISSZATELEPÍTENÉK AZ UTÓDOKAT

Magyarország mellett Ausztriában, Erdélyben, Felvidéken és Délvidéken is voltak résztvevõi a nemzetközi zarándoknapnak. A Mária utat 25 kilométeres távokra osztották fel, ezek közül választhattak egyet-egyet szombaton a zarándokok.
Idén kiemelt szakaszok is voltak, amelyeket többek között Ukrajna békéjéért, a román–magyar, osztrák–magyar,
szlovák–magyar és lengyel–magyar együttélésért hoztak
létre.
A Székely János püspök által kitalált 1Úton Nemzetközi Zarándoknap egyre népszerûbb a katolikusok körében,
idén már mintegy 10 ezren vállalták a zarándoklatot.

A Nyíregyházi Állatparkba látogatott az indonéz
nagykövet és a jakartai Ragunan Zoo igazgatója. A diplomata és szakember a Zöld Piramisban megtekintette
az itt letétbe helyezett komodói varánuszokat.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Baráti kézfogással üdvözölte a nagyhírû jakartai
Ragunan Zoo igazgatóját Gajdos László Nyíregyházán
hétfõ délután. Az indonéz kolléga az itt letétbe helyezett
varánuszokat jött megtekinteni. Arra volt kíváncsi, jó állapotban vannak-e. Öt éve az õ közremûködésével tették
fel a varánuszokat az Európába tartó repülõgépre.
Dr. Bam Bang Triana, a jakartai Ragunan Zoo igazgatója a Nyíregyházi Televízió riporterének elmesélte, hogy öt
évvel ezelõtt készítettek egy hosszú és nagy dobozt a
komodói sárkánygyíkoknak és ebben küldték el õket Magyarországra.
Hétfõn az indonéz nagykövet is Nyíregyházára látogatott. Személyesen járta végig az állatparkot, majd együtt
vacsorázott a szabolcsi megyeszékhely polgármesterével.
A találkozón szó esett arról az államközi szerzõdésrõl,
ami alapján a varánuszok Nyíregyházán láthatóak. Mivel
az ötéves letétbe helyezés idén lejár, a magyar fél a megújítását szorgalmazza. A nagykövet asszony azt mondta,
a Nyíregyházi Állatpark egy rendezett intézmény, ezért
támogatja, hogy a varánuszok Nyíregyházán maradhassanak. A diplomata reméli, hogy ezt a szerzõdést meg tudják újítani egy újabb idõszakra és bízik benne, hogy a
Nyíregyházi Állatparkban tovább folytatódik az állatgondozóik képzése is, hogy megtanulják hogyan kell menedzselni egy jó állatkertet.
A távol-keleti állatgondozók képzése szintén része a
varánusz-szerzõdésnek. Az indonéz szakemberek fõként
az afrikai állatok tartását tanulmányozzák Nyíregyházán.

Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója büszkén mondta, hogy a világon alig tíz állatkert tart ilyen
varánuszt. Nagyon nagy dolog, hogy Nyíregyháza is kaphatott egy tenyészpárt az indonéz államtól. A cégvezetõ
reméli, hogy ez egy hosszú távú együttmûködés lehet. A
szakember bízik abban, hogy sikerül majd szaporítani is a
ritka állatot, melyeket visszatelepítenének természetes élõ-

helyükre. Ez egy olyan program, amit szeretnének jakartai
szakemberekkel kidolgozni.
Az önkormányzat is fontosnak tartja, hogy a varánuszok
Nyíregyházán maradjanak. Dr. Kovács Ferenc polgármester ezért jelezte a kormánynak, segítsenek a szerzõdés
meghosszabbításában.
2015. AUGUSZTUS 28.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

NAGYOBB A FÜSTJE, MINT A LÁNGJA
A füstnek, aminek nincs lángja. Mi is lefutottuk a
kötelezõ köröket a hatóságoknál, szakértõknél az elmúlt napokban, de igazából senki nem tudott választ
adni arra, mi lehet az eredete annak a fõleg reggelente
érezhetõ füst(szerû) szagnak, ami Nyíregyházán terjeng.

Megkezdõdött a merevfalú szelektív hulladékgyûjtõ edények kiosztása Nyíregyháza belvárosában és a
Hímesben.
A nyíregyházi önkormányzat egy projekt keretében 1,2
milliárd forintot fordít idén a város szemétszállításának korszerûsítésére. Chipekkel látják el a lakossági kommunális
hulladékgyûjtõ edényeket és a kukásautókra is felkerültek
a leolvasásukhoz szükséges berendezések. Ezzel könnyen
ellenõrizhetõvé válnak a szabálytalan jeladó nélküli ürítések, valamint egyszerûen beazonosíthatók a chipes hulladékgyûjtõ edények is.

Gondoltuk: ha egyszer füst van (mert leginkább erre emlékeztet a kesernyés, a nyári reggeleket szennyezõ szag),
akkor láng is kell, hogy legyen valahol. Vagy kellett volna. Eddig az összes „illetékes” a fejét rázta kutató kérdéseinkre, kizárva a szerintük összes számba jöhetõ lehetõséget, beleértve a légi felderítés eredménytelenségét is.

ZSÁKOK HELYETT MEREVFALÚ EDÉNYEK

SZÁRNYALÓ FANTÁZIA
Ez persze teret adott a fantáziálásnak, így egyre újabb
ötletek látnak napvilágot a füst (és a láng, ha egyáltalán
van) eredetét illetõen. Az egyik ilyen a Regionális Hulladékkezelõ Központot (köznyelvben: orosi szeméttelepet)
jelölte meg célpontként, mint potenciális lehetõséget, hiszen ott sok az éghetõ anyag hulladék formájában. Sõt,
egyesek már a füstöt is látni vélték...

LOCSOLNAK, NEM OLTANAK...
Mivel hulladékról van szó, megkérdeztük a szakembert,
a THG (TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI)
Nonprofit Kft. ügyvezetõjét, Petró Árpádot, aki érdeklõdésünkre elmondta:
– Bár a nemrégiben átadott, modern telep az ÉszakAlföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., tehát nem
a városi hulladékkezelõ cég üzemeltetésében van, szak-
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OSZTJÁK A KUKÁKAT

ember kollégáimmal a helyszínre mentünk, hogy a feltevés alapját szemrevételezzük. Kijelenthetjük: ott biztosan
nincs tûz, sem füst, ami nem is igen lehetne. Tudni kell,
hogy a vegyesen gyûjtött (tehát nem szelektíven) beérkezõ hulladék egy lerakótálcára kerül a depóniába, s a tárolás során természetesen keletkezõ csurgalékvizet egy tárolóban összegyûjtik, majd „visszalocsolják” a szeméttengerre. Ez hozzájárul a kupac stabilitásához, s akadályozza a kiporzást is, így a lehetséges szaghatást. Sõt, rendre földrétegek is kerülnek a hulladékra, elõírás szerint, ami
még inkább gátolja az esetleges negatív folyamatot. A füst
lángja tehát biztosan nem itt keresendõ.
Ezzel tehát egy újabb fantazmagória szakmai alapon
kizárva. Pozitívan nézve: egy újabb légbõl kapott teória
semlegesítésével ismét közelebb jutottunk a megoldáshoz.
Amirõl senkinek sincs fogalma...

A szelektív hulladékgyûjtés során jelentkezõ problémákat pedig a zsákos rendszert felváltó 22 ezer gyûjtõedénnyel
oldják meg. Az újításokkal gazdaságosabbá válik a hulladékgyûjtés és a lakosságot érintõ költségek is csökkennek.
A szemétgyûjtõ edényeket a lakosság jó része már átvette. Akik nem tartózkodnak otthonukban a kiszállításkor, a
THG Kft. Bokréta utcai telephelyén napközben, munkaidõben vehetik át az új gyûjtõedényt. (A kiosztási ütemterv elolvasható a nyiregyhaza.hu és a thgkft.hu oldalon.)
A szolgáltató kéri a lakosságot, hogy használatra történõ
átadás után a 240 literes, sárga-kék szelektív hulladékgyûjtõ
edénybe az alábbi hulladékokat gyûjtsék: mûanyag palackok, tisztítószeres flakonok, mûanyag fólia, mûanyag zsák,
mûanyag pohár, italos kartondoboz, fém csomagolási hulladék, habosított polisztirol (Nikecell), kartondoboz, élelmiszerdoboz, újságpapír, folyóirat, prospektus, szórólap, könyv,
boríték, füzet, iroda- és géppapír, papírzacskó, hullámpapír.
Háztartási hulladékot, veszélyes és zöld hulladékot kérik, ne
tegyenek a gyûjtõedénybe!

ÉRDEKESSÉGEK

HIRDETÉS

BONFANTI: „A GYÁRNAK A VÁROS FEJLÕDÉSE IS FONTOS”
Évente több ezer hûtõszekrény gördül le az Electrolux nyíregyházi hûtõgépgyár gyártósoráról, a folyamatos termelékenység növelése, a technológiai és
energiahatékonysági fejlesztések mellett azonban legalább ennyire fontos számukra a társadalmi szerepvállalás is. Az Electrolux Lehel Kft. tavaly októberben
sétányt adott át, idén júliusban hûtõszekrényeket adományoztak a nyíregyházi intézményeknek, néhány
nap múlva pedig futóversenyt rendeznek városunkban.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Az Electrolux Lehel Kft. tizenegy évvel ezelõtt, 2004ben nyitotta meg gyáregységét Nyíregyházán. A nyíregyházi és a jászberényi hûtõszekrénygyár együtt az
Electrolux csoport legnagyobb hûtõkészülék gyártóbázisa Európában. A cég amellett, hogy már évek óta folyamatosan több mint ezer embernek biztosít munkalehetõséget a szabolcsi megyeszékhelyen, aktív szerepet tölt
be a helyi közösségek életében is. Alessio Bonfanti, a
nyíregyházi gyár igazgatója azt mondta, a termelés mellett fontos számukra a város és a gyár kiváló együttmûködése, partnerek kívánnak lenni a városfejlesztésben,
illetve amikor lehetõségük adódik, Nyíregyháza programjainak. Ennek egyik következõ állomása pedig éppen
szeptember ötödikén lesz, amikor reményeik szerint sokan állnak majd rajthoz, hogy fussanak az Electrolux
VIDOR jótékonysági félmaratonon.

„HAGYOMÁNYT KÍVÁNUNK TEREMTENI”
– Tavaly, a 10 éves jubileumi évforduló alkalmából,
amikor átadtuk az Electrolux sétányt és megrendeztük a
10 év 10 km elnevezésû futóversenyünket, megfogalmazódott bennünk, hogy hagyományteremtõ céllal ezt minden évben szeretnénk megszervezni. Nagyon örülök annak, hogy idén ez egy különleges programmal, a VIDOR
Fesztivállal lesz egy idõben – idézte fel az elõzményeket
Alessio Bonfanti, aki 2013 óta vezeti a nyíregyházi gyáregységet és õ maga is szívesen fut szabadidejében a Sóstói-erdõben.
– Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának a kezdeményezésünkhöz, hiszen idén igazán nemes célért
futhatnak majd a versenyzõk. Minden résztvevõ a nevezési
díjából 1000 forinttal hozzájárul a Jósa András Oktatókórház gyermeksebészeti osztályának mûködéséhez. A rajt a
Kossuth téren lesz, és egészen Sóstóig fut majd ki a mezõny,
ezt követõen pedig visszatér a belvárosba. A 21 kilométert
nemcsak egyénileg, hanem 2, illetve 4 fõs váltóban is lehet
teljesíteni. De lesz VIDOR-ka futás is, ahol a gyerekek és a
családok indulhatnak, itt a táv 3 kilométer. A versennyel szeretnénk egyúttal az egészséges életmód fontosságára, a mozgás örömére, a közös, családi és csoportos programokra is
felhívni a figyelmet.
Júliusban már beszámoltunk arról, hogy az Electrolux
228 kis energiafogyasztású kombi hûtõszekrényt adományozott 83 olyan nyíregyházi intézménynek, ahol vagy
egyáltalán nem volt hûtõgép, vagy az már régi és nagy
energiafogyasztású volt.

– Ez az Electrolux hûtõszekrénygyárnak egy kisebb gesztus volt, de tudják, sokaknak mégis nagy segítség, így ha
csak egy kis lépéssel is, de szeretnék jobbá tenni a családok, a nyíregyháziak életét – emelte ki Alessio Bonfanti.
Az Electrolux stabil gyárként van jelen Nyíregyházán és
elõreláthatólag a jövõ évben is több mint ezer embert foglalkoztat majd. Az igazgatótól megtudtam, minden évben vannak új beruházásaik és technológiai fejlesztéseik. Egyik fõ
feladatuk, hogy fejlesztéseikkel hozzájáruljanak a termékek
energiafogyasztásának csökkentéséhez. A statisztikák szerint
jó úton haladnak, hiszen az Electrolux hûtõszekrényeik évrõl évre jobb és jobb energiaosztályba kerülnek.

„ÖRÜLÖK, HOGY ITT ÉLHETEK”
– Jól érzem magam Nyíregyházán, örülök, hogy itt élhetek. Közeleg a VIDOR Fesztivál, jó, hogy mindig ilyen sok,
változatos program van a városban. Az pedig nem elhanyagolható tény, hogy folyamatosak a fejlesztések a megyeszékhelyen, egyre több cég választja bázisának Nyíregyházát, a beruházások száma is nõ. A lányaim idén szeptemberben, vagyis most mennek majd iskolába, úgy gondolom, számukra is sok lehetõséget nyújt városunk, biztosítottnak látom fejlõdésüket itt – emelte ki Alessio Bonfanti,
aki bár nem Magyarországon született, de jól érzi itt magát,
és most már Nyíregyházát tekinti otthonának.
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NAPRÓL NAPRA

HÍREK

MINDEN ÚT SÓSTÓRA VEZET
Zsúfolásig megtelt parkolók, fagylaltot majszoló gyerekek és kéz a kézben sétáló párok a tó körül. Noha
napokon belül becsengetnek az iskolákba, és a meteorológiai nyár is hamarosan véget ér, ebbõl szinte semmi nem érezhetõ Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõn. Hétfõ kora délután is több tucatnyian várakoztak az állatpark jegypénztáránál, de hatalmas volt a forgalom a
fürdõknél és a kondiparkok körül is.
Szerzõ: Bruszel Dóra

be Sóstót. Õk azt mondják, itt hangolódnak rá a hamarosan kezdõdõ iskolára és használják ki az utolsó napokat.
– Az állatparknak rendszeres vendégei vagyunk, nagyon
szeretünk ott sétálni. A mosómedve és a kisfóka a kedvencünk, most is megnéztük õket.

SZÍVESEN VISSZATÉRNEK
– Ha eljövünk a megyébe, Sóstót sosem hagyjuk ki. Szlovákiában is vannak strandok, de az itteni sokkal jobb.

Minden régiónak megvan a maga kis ékszerdoboza,
amit szívesen keresnek fel a turisták, de örömmel látogatnak ki oda a helyi lakosok is, hátrahagyva maguk után a
város zaját. Az ország keleti felének ilyen a mi Sóstónk,
amely évek óta egyre népszerûbb. Vonzza a vendégeket
Bonifác, a kisfóka, Katja, a tigris, de sokan csobbannak a
Parkfürdõ medencéiben, vagy éppen kóstolják meg a pool
bár ízletes koktéljait, esetleg történelmi sétát tesznek a
skanzen Árpád-kori falujában – hogy csak néhányat emeljünk ki a turisztikai attrakciók listájáról.

NEMZETEK TALÁLKOZÓHELYE
Aki hétfõn kora délután kilátogatott Sóstóra, az a lengyel, szlovák, ukrán, német, angol és román rendszámú
autók (és buszok) láttán akár azt is gondolhatta, hogy hamarosan egy nemzetközi fesztiválnak ad helyet a szabolcsi megyeszékhely. Augusztus utolsó napjaiban ugyanis
még mindig egymást érik a külföldi turisták, de sétám során több magyar családdal is találkoztam, akik az ország
különbözõ feleirõl érkezve, nálunk töltik el szabadságuk
fennmaradó napjait.
Ildikó férjével és gyermekeivel a szomszédos Nagykállóból ugrott át Nyíregyházára. Õk azt mondják, nem
kérdés, hogy jövõre is visszatérnek ide, hiszen a kicsik nagy
kedvence volt a Sóstói-tó, a kalandpark és a kondipark.
Ráadásul az idõjárás is kedves volt hozzájuk, így kellemes
emlékekkel térnek majd haza.
A sétányon haladva Antóniával és Karlával találkoztam,
akik Romániában, Nagyváradon élnek.
– Itt lakik a nagymamánk, így rendszeresen eljövünk a
nagynénénkkel. Sóstón a kedvencünk a kalandpark, mert
itt mindig jókat lehet mókázni.
Lili és Anna a Vajáról érkezett nagyszüleiknek mutatták

Ráadásul, ha esik az esõ, a gyerekek akkor sem unatkoznak, mert tudnak pancsolni az élményfürdõ medencéiben. Szerencsére sikerült szállást is kapnunk a közelben,
és a belváros is pár percnyire van, így minden adott egy jó
pihenéshez – errõl már a családjával Nyíregyházán nyaraló Zuzana beszélt.
Miközben egyre távolodtam a most nyüzsgõ sóstói parktól, egy rohanó családot pillantottam meg. Elöl két gyerek
szaladt, mögöttük egy hûtõtáskát cipelõ nagymama és
nagypapa korú pár, néhány méterrel arrébb pedig egy fiatal anyuka és apuka. Hamar megtudtam, hogy Budapestrõl érkeztek. Felmenõik itt születtek Nyíregyházán, de ha
tehetik, látogatásuk során sosem hagyják ki a strandot. Így
volt ez most is, szinte már az idõvel versenyt futva rohantak a jegypénztár felé.
A meteorológiai elõrejelzések szerint az elkövetkezendõ napokra még tartós meleg várható, így valószínûleg a
külföldi rendszámú autók sem tûnnek el a parkolókból
Sóstón. Sõt, bizonyára feltûnnek majd egyre többen a belvárosban is, hiszen ma kezdetét veszi Magyarország legnagyobb ingyenes összmûvészeti fesztiválja, a VIDOR.
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Az idõjárás a napokban már néhányszor inkább õszire
emlékeztetett, mint nyári melegre, de a szabadtéri strandok még szeptember elsejéig nyitva tartanak, hogy a diákok élménydúsan fejezhessék be a nyári szünidõt. A vízimádóknak azonban nincs okuk keseregni, hiszen az egész
évben nyitva tartó fürdõk továbbra is várják a látogatókat
idõjárástól függetlenül, az úszni vágyók pedig róhatják a
köröket õsszel is, hiszen a Parkfürdõben található 50 méteres úszómedencét az élményfürdõn belépve továbbra is
használhatják. De nemcsak a strandolás nyújtott élményeket az idén a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. létesítményeiben,
hanem számos program is színesítette Sóstón a nyári napokat. Az éjszakai fürdõzéseken túl, az idén is volt
SóstóFeszt, Országos Strandfoci Bajnokság, Úszó Alkalmatlanságok Tréfás Vetélkedõje és Tóparti Bogrács-Party,
SóstóSerFeszt, Sóstó Noise és Coca-Cola Strandparty is.

Még szeptember 30-áig lehet szavazni az év fürdõjére a
www.azevfurdoje.hu oldalon. Az üzemeltetõ arra biztat
minden nyíregyházit és városunkat szeretõ kedves vendéget, hogy szavazzon Nyíregyháza valamelyik fürdõjére,
hogy elhozhassuk a pálmát a nevezett közel kétszáz fürdõ
közül. A weboldalon az Aquarius Élményfürdõ mellett leadhatják voksukat a Júlia fürdõre és a Fürdõházra is.

ELKÉSZÜLT A HÍD
Folyamatosan zajlik a „Fenntartható és komplex szolgáltatásfejlesztés Sóstógyógyfürdõn” elnevezésû projekt
elemeinek megvalósítása Sóstógyógyfürdõn, amelynek
keretein belül már az elmúlt évben is számtalan fejlesztés
könnyítette meg az üdülõövezetbe érkezõk kényelmét.
Ezek értelmében teljesen megújul a Csónakház, a sziget és annak hídja is, melyet már a napokban birtokba
vehettek az arra járók, s mint képünkön is látszik, kedvelt
hely lett a fotózásra. Mindezek mellett a Csónak utca és
Szódaház utca keresztezõdésében lévõ erdõs területen egy
központi parkot, valamint egy olyan játszóteret alakítanak ki, ahol a nagyobbak is eltölthetik szabadidejüket. A
kikapcsolódást kézilabdapálya és kosárlabdapalánk is segíti a jövõben. Az új játszóparkban térfigyelõ kamerarendszert is kiépítenek a szakemberek.

Pezsgõ hangulat uralta a Kolozsvári Magyar Napokon a Fesztivál utcát, ahol Nyíregyháza elsõ alkalommal mutatkozott be önálló sátorban augusztus 20–23.
között az erdélyi közönségnek. A rendezvényre a kezdeti rossz idõjárás ellenére még a tavalyi évhez képest
is többen látogattak ki: naponta 15 000 ember kapcsolódott be a gazdag programkínálatba.
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A fürdõzés szerelmesei igazán nem panaszkodhatnak az idei nyárra, hiszen volt strandidõ bõven. A kánikulai napok eltöltéséhez számtalan helyszínt választhattak a vizek szerelmesei Nyíregyházán, hiszen az
egész évben nyitva tartó élményfürdõ, Fürdõház és a
Júlia fürdõ mellett a Park- és a Tófürdõ is várta a vendégeket. Ez utóbbiak még szeptember elsejéig várják
a fürdõzõket.

LEGYEN NYÍREGYHÁZI AZ ÉV FÜRDÕJE!

NYÍREGYHÁZA KOLOZSVÁROTT

A „Nyíregyháza élményt” több attrakció és az ínyencségek, hungarikumok kóstoltatása tette különlegessé.
A nyíregyházi standot megtisztelte látogatásával dr.
Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter és Horváth
Anna, Kolozsvár alpolgármester asszonya is, akiket a rendezvényre kilátogató dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere fogadott. A város megjelenését a magyar kormány is támogatta.
A Nyíregyházi TDM és a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. munkatársai Nyíregyháza látnivalóiról és szálláslehetõségeirõl
nyújtottak felvilágosítást, ezen kívül számos érdekes program is várta az érdeklõdõket. A felnõttek körében közkedvelt volt a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. masszõrei által nyújtott
„Gyógyító kezek” frissítõ masszázs, a gyerekek és a fiatalok szívesen fotózkodtak a Helló Nyíregyháza fotófalnál.
Nemcsak az urak, hanem a hölgyek is szívesen megkóstolták szilvapálinkánkat, a táncos lábú vendégek pedig a szombati napon együtt rophatták a Szabolcs Néptáncegyüttes

KEDDIG STRANDOLHATUNK

táncosaival, akiknek fellépését a Földmûvelésügyi Minisztérium Hungarikum Bizottsága támogatta.

JÖNNEK HOZZÁNK NYARALNI
A nagy sikerû rendezvény ideje alatt voltak, akik szeptemberi „utónyaralásukat” is kiválasztották, így a közeljövõben a Magyar Napokon részt vevõ vendégek közül
sokan látogatnak majd el Nyíregyházára – tájékoztatott
Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

KULTÚRA

VIDOR

MOSOLYRA MOSOLY A VÁLASZ
A „vidámság és derû országos seregszemléjének” kilenc napja alatt összesen negyvenkilenc helyszínen
csaknem négyszáz programot rendeznek, ezek kilencven százaléka – hasonlóan az elmúlt évekhez – ingyenesen látogatható.
A fesztivál világzenei színpadán idén külföldrõl az olasz
BandAdriatica, a Maliból érkezõ Bassekou Kouyate & Ngoni
Ba, a kolumbiai Sidestepper, valamint a kínai Hanggai lép
fel, a hagyományos színházi programban pedig tizenhat,
az elmúlt évben bemutatott vígjátékot tekinthet meg a közönség a legismertebb hazai színtársulatok elõadásában.

ÚJDONSÁGOK
Schlanger András, a szervezõ Móricz Zsigmond Színház igazgatója a teátrum és a fesztivál megújulásának fontosságát és a hagyománytiszteletet hangsúlyozta. Elmondta,
idén három újítással jelentkeznek a szervezõk, ilyen lesz
a Színmûvészeti Egyetem hallgatóinak városi „közönséggyûjtõ” mûvészeti megmozdulása, a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem díszlet- és jelmeztervezõ szakos hallgatóinak kiállítása, illetve a fesztivál történetében elõször lesz
cirkuszi elõadás is: a Recirquel Újcirkusz Társulat elõadásában a cirkusz, színház és kabaré elemeit vegyíti majd.

VÁLTOZATLAN KONCEPCIÓ
– A hagyományos alapkoncepció nem változott, a fesztivál gerincét továbbra is a hazai és világzenei koncertek, a

színházi, az utcaszínházi és a játékfilmes versenyprogram,
valamint a rengeteg kísérõprogram alkotja – közölte Tasnádi
Csaba ötletgazda, a nyíregyházi teátrum korábbi igazgatója.
A színielõadásokat a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán és kamaraszínpadán rendezik, a versenyprogramban – melynek zsûrijét Makk Károly vezeti – tizenöt
elõadás szerepel, egy darabot pedig versenyen kívül tekinthet meg a közönség.
A kilenc utcaszínházi és öt bábelõadás mellett esténként kilenc magyar játékfilmet vetítenek le a Kossuth téren és a Cinema Cityben. A fesztivál kísérõprogramjait
Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye huszonkét kistelepülésén rendezik meg.
A VIDOR Fesztiválon idén is rendelnek a bohócdoktorok, lesz Dumaszínház, félmaraton, irodalmi kávéház, civil sátor, szabadtéri könyvtár, gyermekkoncertek, büntetés-végrehajtási intézetekben tartott zenés elõadások, esténként pedig a VIDOR- és Móricz-kertben szórakoztatják a közönséget a helyi amatõr zenei együttesek.

KITÁRT KAPUK
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere így invitálta a fesztivállátogatókat:
A VIDOR Fesztivál egy olyan színfoltja Nyíregyháza kulturális életének, amire méltán lehet büszke a város vezetése, a Móricz Zsigmond Színház és Nyíregyháza teljes mûvészetkedvelõ nagyközönsége. Ilyenkor nemcsak színházunk, de városunk is még jobban kitárja kapuit, megmutat-

ja magát az ide érkezõ mûvészeknek és a közönségnek. A
fesztivál ideje alatt mosolyra garantáltan mosoly a válasz,
és a vidámság további derûs perceket szül. S ezek a vidám napok „komoly” kulturális értéket és olyan feledhetetlen élményeket jelentenek mind a nyíregyháziaknak,
mind az ide érkezõ vendégeknek, amelyekbõl sokat lehet
meríteni a dolgos hétköznapok során.

A NYITÓNAP PROGRAMJA
KOSSUTH TÉR
10.00–20.00 Észak-Magyarország–Kalandhegyek
15.30–19.00 Utcazenészek
18.30 Megnyitó ünnepség
19.00 Borbély Mihály Balkán Jazz Project elõadása. Koncertjeiken a népzene, jazz és világzene rajongói különleges élményre számíthatnak.
20.30 Bassekou Kouyate & Ngoni Ba (Mali) – A Maliban
született mûvész a lant õsének tekinthetõ ngoni mestere.
NAGYSZÍNPAD
19.00 Trükkök, a Recirquel Újcirkusz Társulat és a MÜPA
közös produkciója.
VIDOR-KERT
22.30 Funk Off koncertje. A csapat 2013 októberében
alakult, nem kisebb céllal, minthogy minõségi funky zenét nyújtson az éjszaka szerelmeseinek.
MUSTÁR FM, FM 89,6
6.00–24.00 Best of VIDOR – 13 év, 100 lemez a legjobbak közül, avagy világzene minden mennyiségben a
Mustár FM-en
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PROGRAMOK

FILM
KOSSUTH TÉR
Swing, augusztus 30. 20.30
Dumapárbaj, augusztus 31. 20.30
Utóélet, szeptember 1. 20.30
Senki szigete, szeptember 2. 20.30
Parkoló, szeptember 3. 20.30

SZÍNHÁZ
NAGYSZÍNPAD
Trükkök, augusztus 28. 19.00
Abigail bulija, augusztus 29. 19.00
A két Korea újraegyesítése, augusztus 30. 19.00
Ketten egyedül, augusztus 31. 19.00
Bagoly és Cica, szeptember 1. 19.00
Csoportterápia, szeptember 2. 19.00
Romance.com, szeptember 3. 19.00
Agyeldobás, szeptember 4. 19.00
Vidám kísértet, szeptember 5. 19.00
KRÚDY KAMARA
40! Avagy véges élet, augusztus 29. 18.00, 22.00
Válótársak, augusztus 30. 18.00, 22.00
Garzonpánik, augusztus 31. 18.00, 22.00
A hal nem hal bele, szeptember 1. 18.00, 22.00
Sex, Drugs, Gods & Rock ‘n’ Roll, szeptember 2. 18.00,
22.00
Broadway felett az ég, szeptember 3. 18.00, 22.00
A csemegepultos naplója, szeptember 4. 22.00, szeptember 5. 18.00
KOSSUTH TÉR
Vizsgabemutató, augusztus 29. 17.00–18.30
VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Somnakaj, augusztus 30. 20.30 (Lásd plakát a 15. oldalon)
VÁROSALAPÍTÓK TERE
„Nem jól van ez így, asszonyok!”, szeptember 1. 17.00
Rovarok, szeptember 4. 17.00

KONCERTEK
KOSSUTH TÉR – SZÍNPAD
Borbély Mihály Balkán Jazz Project, augusztus 28. 19.00
Etnofon Zenei Társulás, vendégek: Ágoston Béla, Szabó
Dániel, augusztus 29. 19.00
Kiscsillag, augusztus 30. 19.00
Ocho Macho, augusztus 31. 19.00
Cimbalikum – a Cimbaliband és a Fricska Táncegyüttes,
szeptember 1. 19.00
Romengo és Lakatos Mónika, vendég: Dresch Mihály,
szeptember 2. 19.00
Quimby, szeptember 3. 19.00
Supernem, szeptember 4. 19.00
Budapest Klezmer Band, szeptember 5. 19.00
Bassekou Kouyate & Ngoni Ba (Mali), augusztus 28. 20.30
Sidestepper (Kolumbia), augusztus 29. 20.30
Hanggai (Kína), szeptember 4. 20.30
BandAdriatica (Olaszország), szeptember 5. 20.30
Nemadomfel Együttes, szeptember 2. 17.00

Ed is on, augusztus 30. 21.00
Folkfusion Band, szeptember 4. 22.30
MûSuck, szeptember 5. 22.30
Táncház – Ham ko Ham, augusztus 30. 22.00

CINEMA CITY
Argo 2 Közönségtalálkozóval, augusztus 30.
Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, augusztus 31., szeptember 2.
Argo 2, augusztus 31., szeptember 2.
Liza a Rókatündér, szeptember 1. és 3.
Mancs, szeptember 1. és 3.

KIÁLLÍTÁSOK
MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ GALÉRIA
Fotófogyatkozás, Visszapillantás – Keleti Éva kiállítása, augusztus 29–szeptember 5. 18.30
MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ EMELETI ELÕCSARNOK
Függöny mögött, augusztus 29–szeptember 5. 9.00–
18.30
MEGYEI KÖNYVTÁR
Szabadtéri Könyvtár, augusztus 29–szeptember 5.
9.00–19.00
„...Õrült is egy kissé...” – Karádi Nóra és Karádi Zsolt
fotókiállítása, augusztus 29–szeptember 5. 9.00–
19.00
SORSfotók – Sipos László kiállítása, augusztus 29–
szeptember 5. 9.00–19.00

NYÍREGYHÁZI ZSIDÓ HITKÖZSÉG ZSINAGÓGÁJA
populÁria, augusztus 30. 17.00
EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOM
Trombita és orgona, szeptember 1. 17.30
MÓRICZ KERT
Bluesers és Dirty Lyle, augusztus 31. 21.00
Hobo és bandája, szeptember 1. 21.00
Operentzia, szeptember 2. 21.00
VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Szotyizmus – Hadron Mûvészeti Egyesület kiállítása,
augusztus 29–szeptember 5. 8.00–20.00

KORZÓ SZÍNPAD
Katáng zenekar, augusztus 29. 16.00–17.00
Salamon Beáta és a Méta együttes, augusztus 30. 17.30–
18.30
Petruska András, augusztus 29. 17.30–18.30

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM
A magyar aktivizmus rajzmûvészete – az Antal-Lusztig
Gyûjtemény kiállítása, augusztus 29–szeptember 5.
9.00–17.00

VIDOR-KERT
Funk Off, augusztus 28. 22.30
A SZFE hallgatóinak koncertje, augusztus 29. 22.30

PÁL GYULA TEREM
2014. évi képzõmûvészeti ösztöndíjasok bemutatkozó kiállítása, augusztus 29–szeptember 5. 9.00–17.00

8

2015. AUGUSZTUS 28.

KULTÚRA

DUMASZÍNHÁZ

UTCASZÍNHÁZ

KOSSUTH TÉR
Rítus, augusztus 29. 16.00
Varázstükör II rökütszáraV, augusztus 30. 16.00
Elemek, avagy tûzön, vízen, földön, égen, augusztus 31.
16.00
Pulcinella szerelmes, szeptember 1. 16.00
Jelenetek egy házasságból, szeptember 2. 16.00
Játék Dávid királyról, szeptember 3. 16.00
A soknevû, szeptember 4. 16.00
Tengertánc, szeptember 5. 16.00

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Duma Aktuál – Fellépõk: Hadházi, KAP, Litkai, Lovász,
augusztus 31. 20.00
DumaJam – Fellépõk: Aranyosi, Badár, KAP, szeptember
1. 20.00
Dumaszínház – Fellépõk: Kõhalmi Zoltán és a
Szomszédnéni Produkciós Iroda, szeptember 2. 20.00
ONYX CASINO
Stand Up elõadások: Rekop György, Bruti, szeptember 2. 19.00
Stand Up elõadások: Lorán Barnabás, Somogyi András,
szeptember 3. 19.00

VIDOR

GYERMEKELÕADÁSOK
MÛVÉSZ STÚDIÓ
Babszem Jankó, augusztus 31. 10.00
Szekrénymesék, szeptember 1. 10.00
A só, szeptember 2. 10.00, 15.00
Röfi Malac kalandjai, szeptember 3. 10.00
Szõlõszem Kálmán, szeptember 4. 10.00
KORZÓ SZÍNPAD
Színezd át, augusztus 30. 11.00–16.00
Bognár Szilvi és zenekara, augusztus 30. 16.00–17.00
MUSTÁRHÁZ
Ovi Buli Dió Trió, szeptember 4. 10.00
Ovi Buli Dongó Együttes, szeptember 2. 10.00

SZÍNEZD ÁT! CSALÁDI NAP
Falusi Mariannal, Oláh Gergõvel, Papadimitriu
Athinával és Szakcsi Lakatos Bélával is találkozhatnak azok, akik részt vesznek augusztus 30-án a Színezd át! címet viselõ ingyenes családi napon, melyet
a VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódva rendeznek meg
Nyíregyházán, a Nagy Imre téren, a Korzó Színpadnál. A kilencállomásos országos programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet egymás megismerésének
és elfogadásának fontosságára, valamint arra, hogy
mennyi mindent adnak hozzá kultúránkhoz a nemzetiségek. A színpadi programok mellett cigány ételkóstolóval és nemzetiségi tánctanítással is várják az érdeklõdõket. 16 órától Bognár Szilvia és zenekara ad
koncertet. Az egész napos programot a Váci Mihály
Kulturális Központban 20.30-kor kezdõdõ Somnakaj
címû roma musical elõadása zárja, melyben Oláh
Gergõt elõször láthatják az érdeklõdõk színházi darab szereplõjeként. / 5.

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ –
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
INTERJÚ KOVÁCS BLANKÁVAL ÉS SZEKERES GEORGINÁVAL
– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idõ alatt nulláról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is
szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló
nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem,
de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt egy
számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás
jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az
után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot,
90 százalék körüli eredménnyel a nap legjobb
szóbeli vizsgáját produkálta – felsõfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35–40 órát
tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy
már az elsõ lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált.
Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet
a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt
mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének
kulcsa? Mitõl igazán újszerû és hatékony a
Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nem találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma
ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk számára, illetve akik rendszerezni vagy
felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul
egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy
egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó,
aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.

– Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz,
de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így
gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul
nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktatócsomag és a CD-minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív
Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol,
svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland,
eszperantó és horvát nyelvre készült tananyag,
az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 21
990 forint, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
– Úgy tudom, Nyíregyházán is lesz vásárlással egybekötött termékbemutató.
– Igen, a tananyagokat bárki megtekintheti:

Nyíregyháza:
Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális
Központban (Szabadság tér 9.)
2015. szeptember 2-án (szerda) és
szeptember 9-én (szerda) 17–19 óráig.
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Szeretettel várunk minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel, akár problémáival!
(x)
Hudi Tibor

Infó és megrendelés: www.kreativnyelvtan.hu, telefon: 06-30/318-4953
2015. AUGUSZTUS 28.
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MEGTISZTELTETÉS ELSÕKÉNT FELLÉPNI
Fesztiválhangulat teremtésére, vidám és oldott muzsikálásra készül Borbély Mihály és az általa vezetett Balkán Jazz Project, amely közvetlenül a megnyitó ünnepség után, elsõként lép a VIDOR Fesztivál Kossuth téri
színpadára. A kifejezetten utcára illõ, táncos darabokat
a közönség augusztus 28-án 19 órától hallgathatja meg.
– A zenekar által játszott zenét leginkább etnojazznek
szokták hívni, hangzásban nagyon fontos a Kárpát-medence és a Balkán zenei, népzenei öröksége. A Balkán szó
bizonyos ritmikai, dallami fordulatokra és megoldásokra
vonatkozik, ötvözve a jazz sajátos dallamával, lüktetésével – írja le Borbély Mihály a zenekar stílusát.
Fõképp saját számokkal lépnek színpadra, de ezek

mellett szerepelnek a repertoárban bizonyos népzenei ritmushoz köthetõ dallamok és táncok újragondolása, ismert
jazz sztenderdek átdolgozása, balkánosított változata is.

KELLEMES ÉLMÉNY A VIDOR FESZTIVÁL
Õ maga is számos alkalommal lépett fel Nyíregyházán,
néhány éve a VIDOR-on játszott az idén már 41 éves
Vujicsics együttessel – innen a balkáni hatás –, emellett
vendégszólistaként is hallhatta már korábban a város közönsége.
A Balkán Jazz Project vidám, kifejezetten utcára, fesztiválokra illõ zenéivel, táncos darabjaival készül a megnyitó ünnepség utáni elsõ koncertre, amelyen igyekeznek
visszaadni a fesztivál kellemes, oldott hangulatát, a városszerte tapasztalható sajátos légkörét.

ÚJ GONDOLATFOLYOSÓ NYÍLIK
Augusztus 29-én 19 órai kezdettel elõször ad koncertet a VIDOR Fesztiválon az Etnofon Zenei Társulás. Kiss Ferenc zenekarvezetõnek azonban nem ez
lesz az elsõ látogatása a szabolcsi megyeszékhelyen,
korábbi fellépései hangulatát szeretné felidézni idén
a Kossuth téri színpadon.
Az idõsebb generáció tagjai talán még emlékezhetnek
ezekre a hajdan volt klubkoncertekre a 70-80-as évekbõl,
ahol ez a népzenei indíttatású zene – ahogy Kiss Ferenc fogalmaz – még a munkásmûvelõdést szolgálta, de nagy sikert

aratott velük a közönség soraiban. Ekkor még a Vízöntõ zenekarral lépett színpadra, aztán a legendás Kolindával.
Most az Etnofonnal érkezik ismét Nyíregyházára.
Sok minden köti ehhez a vidékhez Kiss Ferencet. Jó kapcsolatot ápol többek között Schlanger Andrással, a Móricz
Zsigmond Színház igazgatójával, a Nyírség Táncegyüttessel és több, a városban tevékenykedõ mûvésszel is.

SAJÁTOS ZENEI VILÁG
– Hivatalosan világzene, de nem tartom szerencsésnek
ezt az elnevezést. Inkább identitás- vagy azonosságzenének hívnám, aminek az a lényege, hogy valamilyen nép
folklórkincsébõl táplálkozik. Nálunk elsõsorban a magyar
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folklór archaikus rétege dominál, amit kortárs gondolatokkal és zenei motívumokkal vegyítünk. Így, írott környezetbe ágyazva az eredeti szövegek és dallamok új gondolatfolyosókat nyitnak meg a hallgatóságnál, ezáltal inkább érezheti úgy, hogy a dalok róla is szólnak – jellemzi
Kiss Ferenc a zenekar sajátos stílusát.
A zenekar másik sajátossága és különlegessége az elnevezésben rejlik, nem véletlen a Zenei Társulás kifejezés. Az öt állandó zenekari tag mellett számos vendégzenésszel adott koncertet az Etnofon szerte az országban, és
ez a VIDOR-on sem lesz másképp: a Kossuth téren Ágoston Béla és Szabó Dániel mûködik közre mûsorában.
A saját szerzemények mellett a nagy elõdöktõl is hallhat dalokat a nyíregyházi közönség: népi ihletésû dallamok, folklorizálódott vagy népdalokra írt modern szövegû dalok elevenednek meg, többek között a Kex együttes
vagy Cseh Tamás munkásságából.
Az interjúkat készítette: Sipos Tamás

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
KOSSUTH TÉR
Meglepetés flashmobok, augusztus 29. 11.00–13.00
VIDOR az egész (bel)város, augusztus 29–szeptember 5.
15.30
Utcazenészek, augusztus 28–szeptember 5. 15.30–19.00
Tûzzsonglõrök, augusztus 29–szeptember 4. 22.00
BESSENYEI TÉR
Térzene, augusztus 29–szeptember 5. 18.40
KORZÓ SÉTÁNY ÉS SÉTÁLÓUTCA
Karikaturisták és pantomimesek, augusztus 29–szeptember 5. 15.30
KORZÓ SÉTÁNY, BANK ELÕTT
Aszfaltakrobaták, augusztus 29–szeptember 5. 15.30–
19.00
BMX akrobaták, szeptember 2. 15.30–17.00, szeptember 3. 17.00–18.15
VÁROSHÁZA ELÕTT
Street Comedy Show, augusztus 29–szeptember 5.
15.30–19.00
HÁZASSÁGKÖTÕ TEREM ELÕTT
Ugrókötelesek, augusztus 30. 17.00–18.00, augusztus
31. 15.30–17.00
OTP ELÕTT
Varázs Tamás bohóc mûsora, augusztus 29. 17.30–18.00,
szeptember 1–szeptember 4. 17.30–18.00
Agni Triom vidám zsonglõr mûsora, augusztus 30-31.
17.30–18.00

VIDOR-SZIGET
Az újszerû kezdeményezés részletes programjának
plakátja az 5. oldalon, beharangozója a címlapon található.

KULTÚRA

INTERJÚ

MEGÚJULÓ SZÍNHÁZ, KÖZÖNSÉGBARÁT MÛSORTERVVEL
Az évadnyitó társulati üléssel megkezdõdött Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Színház 2015/2016-os
évada. Az új évadban három népszerû zenés elõadás,
az Anconai szerelmesek 2, a Szibériai csárdás és a Hair
repertoáron marad, amelyek mellett 12 új elõadást láthat a nyíregyházi közönség.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
Schlanger András színházigazgató az évadnyitó társulati ülésen elmondta, sikeres volt a Nyíregyházi Szabadtéri Nyár idei programsorozata. Míg 2014-ben 18 elõadást
összesen 5250 nézõ látott, és a jegyárakból 11 millió forint bevétel származott, addig 2015-ben 13 elõadást nézhetett meg a közönség, a közönségszám elérte a 7050 fõt,
a bevétel pedig 19,5 millió forint volt. Schlanger András
az idei évad elõadásairól elmondta: a teátrum új igazgatójaként olyan közönségbarát mûsortervet igyekezett
összeállítani, amely, amellett, hogy a közönség tetszését
elnyeri, jó szerepeket kínál a társulat tagjainak és a vendégmûvészeknek.
– Ez a jövõ évi mûsorfüzetünk, egy nagy piros felkiáltójel – mutatta a prospektust Schlanger András színházigazgató. – Azt szeretnénk ezzel bemutatni, hogy változik a
színház. Klasszikusokat, kortársakat játszunk, zenéset,
gyerekdarabot, mindent, amit egy vidéki színháznak játszani kell, de úgy érzem, hogy a benne szereplõ mûvé-

szek, vendégek, rendezõk garanciái annak, hogy egy jobb
minõségû, egy megújuló színházat láthatnak.

SZILVESZTERKOR IS JÁTSZANAK
Az évadnyitó társulati ülésen Schlanger András színházigazgató bejelentette: a nyíregyházi teátrum ebben az évben
egy újdonsággal is elõrukkol. A társulat szilveszterkor is játszik, az óévbúcsúztató bemutató egy kabarészerû elõadás
lesz. Az elõadásról még tárgyalások zajlanak, de úgy néz ki,
hogy ennek szerkesztõje, mûsorvezetõje Hajós András lesz.

A Móricz Zsigmond Színház idei évadában több vendégmûvész is színpadra lép. Többek között Józsa Imre is,
aki már a teátrum évadnyitóján is részt vett. A színmûvész
a Dollárpapa címû komédiában címszerepet játszik, a
gazdagnak hitt kanadai bácsi szerepe kedvéért jött Nyíregyházára.
A Móricz Zsigmond Színház évadnyitó társulati ülésén
részt vett dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere
is, aki elmondta: az önkormányzat, mint fenntartó, minden támogatást biztosít ahhoz, hogy a nyíregyházi teátrum ebben az évadban is sikeresen mûködjön.

NYÍREGYHÁZI PREMIER VILÁGHÍRÛ RENDEZÕVEL
Szász János Kiváló és Érdemes Mûvész állítja színpadra a Hedda Gabler címû bosszúdrámát a Móricz
Zsigmond Színházban. Az õ filmjét, A nagy füzetet jelölte tavalyelõtt Magyarország Oscar-díjra.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Alig volt több 30 évesnél, amikor megkapta a columbiai filmfesztivál legjobb rendezõi díját, s azóta is számtalan elismerés jelzi tehetségét. A múlt század végén egyik
lapszámunkban azt jövendöltem, hogy egy évtizeden belül felkerülhet valamelyik filmjével az arany szobrocskára
jelöltek listájára. Ha negyvenesként nem is, de ötvenesként hajszál választotta el tõle: a legjobb hat helyett a kilencben volt benne a Kristóf Ágota regénye nyomán készült mozijával. Ugyanakkor színházban is rendezett már
darabokat Washingtontól Oslóig többfelé. Évekkel ezelõtt
olyan legendássá vált elõadások megszületése felett bábáskodott városunkban, mint A vágy villamosa és a Ványa
bácsi. Hogyan emlékszik vissza erre az idõszakra? – kérdeztem tõle.
– Engem nagyon sokfelé sodort azóta az élet Magyarországon és külföldön, de semmi nem fogható ahhoz, aho-

Balra Szász János rendezõ, az Oscarra jelölt
A nagy füzet címû film forgatásán
gyan ebben a városban, ezzel a társulattal, szellemiséggel, végtelenül szabadon tudtam dolgozni. Életem legjobb
periódusa volt. A Ványa bácsinál szerintem azóta sem csináltam különbet, pedig már elég sok elõadást rendeztem.
A legjobb munkám, amit az életemben csináltam. Nagyon
közel vagyok ehhez a városhoz s a színészekhez. Ide
visszajönni egy hazatalálás. Jó barátok vagyunk Tasnádi
Csabával, de abban az idõszakban nem hívtak rendezni,

amit én elfogadtam. Schlanger Andrással, az új igazgatóval is õsrégi idõktõl fogva ismerjük egymást. Õ tudja, milyen ide visszatalálni, újrakezdeni. Ez nála is mélyen érzelmi dolog.
Mint elmondta, mind a két elõadás „megszülése” nehéz
volt, ahogyan mindegyiké, nem adtak be „érzéstelenítést”
maguknak, szigorúan szembenéztek az életükkel... Mind
Tennessee Williams, mind Csehov darabja nagyon alkalmas
arra, hogy kérdéseket tegyen fel az ember önmagának, de
azért csodálatos idõszak volt. Egyszer nagyon összevesztek
az akkori igazgatóval, Verebes Istvánnal, mert rendezõként
azt akarta, hogy a Krúdy Kamarába ne elöl jöjjenek be a
nézõk, hanem hátul, s mivel ez egy vidéki darab, a közönség bárányokon keresztül érkezzen be a színházba. Nagyon
megsértõdött, amikor Verebes István ezt elutasította, de este
már újra próbált. Ezt soha nem fogja elfelejteni, de azért szerinte ez is nagyon rendben volt.
Nem csak Nyíregyházán dolgozik ezekben a napokban.
Szeptember elején lesz egy premierje a Pesti Színházban,
ahol a Jó estét nyár, jó estét szerelem címû darabot mutatják be. Az itteni bemutatója után pedig megy vissza Pestre,
mert egy filmkészítés kellõs közepén járnak...
(A teljes interjú a nyiregyhaza.hu oldalon olvasható.)

ESZENYI ENIKÕ IGAZGATÓKÉNT SEM FELEJTI GYÖKEREIT
A Vígszínház mûvészeinek elõadásában Molnár Ferenc A testõr címû darabját láthatták a szerencsések a
Szabadtéri Nyár csúcspontjaként 23-án, vasárnap este.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
Minden jó, ha a vége jó – tartja a mondás. Az volt!
Valóságos megkoronázása a nyárnak! A fõbb szerepeket
Eszenyi Enikõ, Kern András és Stohl András játszották zsúfolt nézõtér elõtt, lenyûgözõen. Bár az esõ lehetetlenné
tette az eredeti, a szombati játékot, másnap már csillagos
égbolt és kellemes hõmérséklet járult hozzá a remek szórakozáshoz. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Eszenyi Enikõvel, a Vígszínház igazgatójával elõzõ nap, a szemerkélõ esõ elõl a takarás védelmébe elvonulva beszélgettünk.

jat kaptam a legjobb nõi alakításért. A Vígszínház társulatának az idén különösen sûrû a programja, így bármennyire
szeretnénk eljönni a mostani seregszemlére is, az egyeztetések lehetetlensége miatt nem tudunk.
Közismert, hogy mekkora elánnal dolgozik, de vajon
hogyan telt a nyara, jutott-e ideje pihenésre? Mint megtudtuk, Szentpétervárott rendezte Albee Nem félünk a farkastól címû fantasztikus darabját, majd egy „picikét” nya-

ELSÕ NYÍREGYHÁZI ÉLMÉNYEK CSECSEMÕKÉNT
– Ebben a megyében, Csengerben születtem – emlékszik vissza a kezdetekre. – Sokszor jártam már Nyíregyházán, elõször hat-hét hónapos koromban, a kórházban.
Édesanyám itt végzett a tanítóképzõ intézetben. Felléptem például néhány éve a Combok csókja címû mûsorommal a Móricz Zsigmond Színházban, de a VIDOR
Fesztiválon is szerepeltem, ahol 2004-ben Colombina-dí-

ralt. Most már indul a szezon, így akad teendõje bõven.
Izgalmas évaduk lesz, ünnepi: a 120. Mindig 3-3 bemutatójuk van nagyszínpadon, illetve azon kívül, de most 4-4

lesz. Hamarabb is kezdenek: e hónap végén már játszik is
az Össztáncban. Évad végén megsérült, ezért nem tudott
próbálni benne, de reméli, nem lesz semmi gond most
már. Egy fiatal, tehetséges kolléganõjével, Szilágyi Csengével van lekettõzve, de reméli, 28-án õ szerepelhet. A
Pesti Színházban már próbálják a színészek a Jó estét nyár,
jó estét szerelem címû darabot Szász János rendezésében,
utána pedig õ viszi színre Nádas Péter Találkozás címû
darabját, amit elõször a Pesti Színházban Valló Péter rendezett. A Vígben az Óz, a csodák csodáját láthatják a nézõk, ami különleges elõadás lesz Kentaur gyönyörû díszletei között.
– Keveset játszom és rendezek, hogy kellõképpen tudjak vezetõi feladataimra koncentrálni. Színészként tavaly
két bemutatóm volt, elõtte két évig, ahogyan az idén is,
egy sem. Egy-két régi szerepem még megvan, így a
Mikvében is játszom, ami az egyik legnagyobb sikere a
Pesti Színháznak: most már túl vagyunk a 125. elõadáson. Tavaly Szentpétervárott állva tapsolt a közönség. Most
Nyíregyházán Molnár Ferenc A testõr címû darabját adjuk elõ, amit több mint 100 éve mutatott be elõször a Vígszínház. Ebben Stohl András játssza a férjemet, Kern András pedig a barátunkat, a kritikust. Én a pályafutásom alatt
ilyen mérnöki pontossággal megírt darabbal még nem találkoztam.
(A teljes interjú a nyiregyhaza.hu oldalon olvasható.)
2015. AUGUSZTUS 28.
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AUGUSZTUS 20. NYÍREGYHÁZÁN
A következõ négy évben minden iskolát, óvodát,
bölcsõdét és szociális intézményt szeretnénk megújítani Nyíregyházán – ezt mondta dr. Kovács Ferenc
az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Nyíregyháza város a Kossuth téren emlékezett meg az államalapítóról, Szent Istvánról. A hivatalos ünnepségen kitüntetéseket adtak át. A megyeszékhely új díszpolgára Dávida István, mérnök lett.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Múlt hét csütörtök este a Városháza elõtt felállított színpadon dr. Kovács Ferenc méltatta elsõ szent királyunk örökségét. A polgármester hangsúlyozta, István királynak köszönhettük a függetlenségünket, a törvényhozást és azt,
hogy megszilárdult a magyar állam.
– A hagyományaink és értékeink megóvása mellett,
azokra építkezve rugalmasan és gyorsan kell alkalmazkodnunk a változó társadalmi, gazdasági és politikai környezethez. Az egyik fontos feladatunk az, hogy élõ és mindennapi kapcsolatot tartsunk a Kárpát-medencei magyarÁllami kitüntetéseket vehettek át Balog Zoltántól, az
emberi erõforrások miniszterétõl augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban: Dragony Gábor citerás, a Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola tanára, Tóth Istvánné,
a Jósa András Múzeum nyugalmazott gazdasági igazgatója, N. Szabó József, a Nyíregyházi Fõiskola Társadalom- és Kultúratudományi Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Intézeti Tanszékének professor emeritusa.

sággal, legyenek akár Kárpátalján, a Felvidéken, a Délvidéken vagy Erdélyben. Az elmúlt években sokat tettünk
Nyíregyházán ezeknek a kapcsolatoknak az építéséért,
mert mi együvé tartozunk.
A polgármester Nyíregyháza jövõjérõl beszélve elmondta, a városvezetés az elmúlt években megkezdett munkáját
fogja folytatni. Többek között fejleszteni kívánják a közlekedési infrastruktúrát és a közbiztonságot, ugyanakkor hozzáfûzte, a következõ négy év alatt minden városi óvodát,
iskolát és szociális intézményt is fel szeretnének újítani.

KENYÉRÜNNEP

Elsõfokú, piros pollenriasztás van érvényben
Nyíregyházán. A pollenhelyzet az ország keleti
határszakasza mellett a
legsúlyosabb, de szinte az
egész ország területére figyelmeztetést adtak ki.
Nyíregyházán nagyon
magas a parlagfû, a gomba és a kenderfélék pollenkoncentrációja.
Dr. Magyar Veronika,
megyei tisztifõorvos elmondta: az elsõfokú riasztási szintnél a parlagfûre
érzékenyek tünetei állandósulnak, illetve erõsödnek. Az allergiásoknál jelentkezhetnek enyhe tünetek, tüsszögés, orrfolyás, enyhe fejfájás, a
szem könnyezése és általános fáradtságérzet, súlyos esetekben viszont
köhögési roham és fulladás is elõfordulhat. A parlagfû augusztustól a fagyok jelentkezéséig folyamatosan virágzik, pollenje szeptember közepéig
nagy mennyiségû.
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Hulladékért
virágot akció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2015. szeptember 7-e és szeptember 19-e között, ismét megszervezi a
Hulladékért virágot elnevezésû akciót. A két hét során a különválogatott papír-, mûanyag-, öblösüveg-, fém-, csomagolási
hulladékokért, valamint italos kartondobozokért utalványt vagy
növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevôk.
Az akció ideje alatt a Bujtosi Szabadidô Csarnok, Bujtos utca
felôli parkolójában adhatóak le a hulladékok, hétfôtôl péntekig 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra között.
Az utalványok a következô helyeken válthatóak be:
– a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati irodáján és központi telephelyén,
– a Tulipa Kft. üzleteiben,
– az Oázis Kertészeti Áruházban,
– a Júlia fürdôben, a Fürdôházban, valamint az Aquarius Élményfürdôben,
– a Lap-X Könyvesboltban,
– a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél,
– a Póny Játéküzleteiben (Nyírfa u. 1., Pazonyi út 15., Szegfû u.
49.),
– a Kurcz Bt. Kis- és Nagykereskedésben, (a Prima dog üzletben) Nyh., Korányi Frigyes u. 92. sz.,
– az Arany Optika Kft. üzletében (Nyh., Kossuth tér 1.),
– a MasterMind Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz üzletében, (Nyh., Korányi Frigyes u. 74/A sz.),
– a Móricz Zsigmond Színházban (itt kizárólag 500 és 1000
forint értékû utalvány váltható be).
A hulladékokért kapható utalványok értékérôl a www.thgkft.hu
oldalon tájékozódhatnak.
További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: 42/594-508; Fax: 42/594-539
E-mail: pr@thgkft.hu; Web: www.thgkft.hu

A polgármester ünnepi beszéde után a történelmi egyházak képviselõi megszentelték és megáldották az új kenyeret, amellyel megkínálták a rendezvény résztvevõit.
A hagyományokhoz híven kitüntetéseket is átadott az
önkormányzat a nemzeti ünnep alkalmából. Nyíregyháza idei díszpolgára Dávida István vállalkozó lett, aki többek között a rendszerváltás után sokat tett azért, hogy Nyíregyházán tovább mûködhessen a reptér.

ELISMERTÉK AZ ÉLETMÛVÜKET

Hogyan lesz a búzából liszt, és a lisztbõl kenyér – ez
derült ki a Sóstói Múzeumfaluban augusztus 20-án. A skanzenben ünnepi istentiszteletet tartottak, volt kiállításmegnyitó és felléptek a II. Free Dance Nemzetközi Táncfesztivál résztvevõi is. A látogatók még ajándékot is kaptak a
Magyarok Kenyere akció jóvoltából. Azonban nem csak
pékek által sütött, kész kenyeret lehetett látni. A vendégek megtekinthették hogyan, milyen munkafázisok után
került az asztalra a mindennapi betevõ.

POLLENRIASZTÁS

NYÍREGYHÁZÁÉRT DOLGOZTAK

Inczédy György életmûdíjat vehetett át Földesi Jánosné,
nyugdíjas pedagógus, dr. Keresztyén István szülész-nõgyógyász, Molnár Antal fõenergetikus, Sallai József nyugdíjas testnevelõ tanár, Zagyva László szobrászmûvész.
A kitüntetések átadása után a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színészei léptek színpadra, õket pedig az
Igrice Néptáncegyüttes követte. Az ünnepi mûsor a Polip
Music Band utcabáljával és tûzijátékkal zárult.

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.

ESEMÉNYEK

ÉLÕ HUSZÁRSZELLEMISÉG
Idén immár XIV. alkalommal rendezték meg a Huszártalálkozót Nyíregyházán. Az Országzászló téren
több mint 40 lovas felvonulása nyitotta meg az eseményt. A hagyományok továbbélését célzó rendezvényen igazi történelmi kavalkád várta az érdeklõdõket.
A katonai díszmenetet követõen 40 huszár vonult végig a Móricz Zsigmond Színháztól az Országzászló térig,
a Magyar huszár szobrához. Huszártalálkozót elõször
1991-ben rendeztek Nyíregyházán, a hagyományõrzõ

MAGYAR FEGYVERNEM
Az ünnepélyes megnyitón köszöntõt mondott dr. Ulrich
Attila, Nyíregyháza alpolgármestere. Hangsúlyozta, a
magyar huszár már Nyíregyháza értéktárába is felvételt
nyert. Egy tipikus magyar fegyvernem, és büszkék lehetünk arra, hogy az egyik legnagyobb ezred állománya itt
volt városunkban. Ezért Nyíregyháza vezetése is fontosnak tartja, hogy a hagyományõrzés tovább folytatódjon.
Ünnepi beszédet tartott dr. Benkõ Tibor vezérezredes,
a Honvéd Vezérkar fõnöke, amelyben a huszárok erényeit méltatta. Kiemelte a haza iránti hûséget, az elkötelezettséget, a bátorságot, a helytállást, a leleményességet és
a bajtársiasságot. Az ebben a fegyvernemben szolgálók
voltak azok, akik a magyar nemzetért áldozták fel életüket. Mindezeket az értékeket ápolnunk kell.

HIRDETÉS

ROZSRÉTI VIGASSÁGOK
Megszentelt kenyérrel, kispályás labdarúgó-bajnoksággal, fõzõversennyel és színes kulturális programokkal emlékeztek a keresztény magyar állam alapítására
múlt pénteken Rozsréten.
A hagyományos esemény pénteken reggel kispályás labdarúgó-bajnoksággal kezdõdött, majd fõzõversennyel folytatódott. Ajándékkal jutalmazták a leghagyományosabb,
a legízletesebb, a legkreatívabb és a legszebb tálalásban
elkészült ételeket. A nap folyamán az egyházak képvise-

TÖRTÉNELMI KAVALKÁD

eseménynek azóta kétévente ad otthont a szabolcsi megyeszékhely. Dr. Bene János, a Jósa András Múzeum igazgatója elmondta, annak idején szerették volna összegyûjteni azokat az embereket, akik a legmagyarabb fegyvernemnél, a huszárságnál szolgáltak. Az elsõ találkozón még
300-an voltak, ma már csak néhányan vannak.
Az idei találkozóra már csak egy egykori nyíregyházi
huszár jött el, a 94 éves Tomasovszki Mihály, aki Nagycserkeszen él.

Ezt követõen ökumenikus hálaadást tartottak a helybeli
egyházak vezetõinek részvételével, majd megkoszorúzták a Magyar huszár szobrát. A hagyományápoló program délután a Sóstói Múzeumfaluban folytatódott. A skanzenben a magyar huszár- és katonai hagyományõrzõ szövetség tagjainak jóvoltából egy sajátos, emberközeli történelemórán ismerkedhettek meg az érdeklõdõk az elsõ
világháborús huszárok szellemiségével és mindennapjaival. A huszárhagyományok továbbélését célzó eseményen
a résztvevõk betekintést nyerhettek a jelen kor hivatásos
állományainak munkájába is. Bemutatót tartottak a rendõrök, de volt tûzoltási és mentési gyakorlat, vívásoktatás,
valamint megismerkedhettek a modern fegyverekkel is.

lõi ökumenikus szertartás részeként szentelték meg az új
kenyeret, amit a résztvevõk meg is kóstolhattak.
A rendezvényen részt vett Vassné Harman Gyöngyi,
Rozsrétszõlõ önkormányzati képviselõje is, aki az ünnephez kötõdõ beszédében hangsúlyozta, a magyarságnak
ápolnia kell hagyományait, tisztelnie kell õseit. Kiemelte
továbbá, hogy a jövõ a jelen társadalmán múlik, s hogy a
ma emberének kell példát mutatnia a következõ nemzedék számára. A rendezvényt utcabállal koronázták meg a
szervezõk.
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EREDMÉNYEK

SPORT

BEFEJEZIK
Befejezheti pályafutását a Fatum-Nyíregyháza röplabdacsapatának két játékosa is. Roma Flóra és Berényi
Eszter is jelezte, nem folytatja tovább. Mindketten a csapattal kezdték a felkészülést, de Roma Flóra már az elsõ
napokban sérüléssel bajlódott, így nem tudott teljes értékû munkát végezni. Az ütõ Berényi Eszter is jelezte,
nem röplabdázik tovább.

BRONZÉRMEK
Az atlétáknak még mindig tart a szezon. Az elmúlt
hétvégén a Nyíregyházi Sportcentrum két versenyzõje
állt rajthoz Kaposváron. Szalka Géza tanítványai végül
bronzéremmel térhettek haza a Szuperliga versenyrõl.
Tasi T. Dávid 400 méteres síkfutásban, míg Vígvári Szabolcs 100 méteren ért célba harmadikként.

MECCSES MÚLTIDÉZÕ
A kétezres évek elején zsinórban nyerte a bajnoki
címeket a nyíregyházi nõi röplabdacsapat. Aztán
2003 után megtört valami, és nem sikerült visszaülni
a trónra. A 2007-es év sem úgy indult, hogy a Betonút-NRK az esélyes, de elõbb februárban, a Magyar
Kupában diadalmaskodott Ludvig Zsolt csapata, majd
a bajnoki döntõben lépett pályára a Gödöllõ ellen.
A csapat az utolsó 12 tétmeccsén csak egy játszmát
veszített, így érkeztünk el 2007. május 15-hez, a
bajnoki döntõ harmadik találkozójához. A BetonútNRK–Gödöllõ meccs izgalmait ismét átélhetik, vasárnap 18 órától a Nyíregyházi TV-n.
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FIATALKÉNT KELL VEZÉRNEK LENNI
Korosztályos bajnoki címek, válogatottságok, utánpótlássikerek. Több tehetséges kosárlabdás nevelkedett Nyíregyházán. Közülük Lekli József és Bus Iván is visszatért
most a szabolcsi megyeszékhelyre. Utóbbinak régi álma
teljesült ezzel. Komoly feladat vár rá, Brane Savic és Molnár Marcell mellett neki kell irányítania a mérkõzéseken.

szerû, pláne úgy, hogy nagyon jó irányítók voltak még a
csapataimban. A helyükön pályára lépni nem volt könnyû,
és bár igyekeztem, ezekben az erõs csapatokban kevesebb lehetõséget kaptam. Idén talán többet játszhatok, és
igyekszem élni az alkalommal.

Szerzõ: Dankó László
– Isten hozott itthon! Sikerült már megszokni a hazai
légkört?
– Furcsa, hogy öt év után nem azzal telt az augusztusom, hogy költözök. Könnyebb is volt így elkezdeni a felkészülést, ráadásul mindenkit ismertem a csapatból. Jó a
hangulat, és nagyon örülök, hogy visszatérhettem. Nem
titkolom, szerettem volna Nyíregyházán játszani. Vágytam vissza, mindig is álmom volt, hogy nevelõegyesületem felnõttcsapatában játszhassak.
– Itt nevelkedtél, de nagyon fiatalon elkerültél másik
csapathoz. Furcsa volt, hogy nagyon korán saját lábra
kellett állni?
– Paksra Czinger Zoltánnal együtt igazoltam, így tudtunk egymásnak segíteni. Ráadásul Zoli nagyon házias,
így megkönnyítette a dolgomat. Az igazi mélyvíz Sopronban volt, oda már egyedül kerültem, de négy év után kijelenthetem, hogy teljesen megszoktam az önálló létet.
– Nagy tervekkel indultál útnak, és korosztályod egyik
legnagyobb tehetségének tartottak. Mit sikerült megvalósítani a célkitûzésekbõl?
– Nehéz helyzetem volt, mert az irányító az egyik legfelelõsségteljesebb poszt. Ezt fiatalon betölteni nem egy-

– Ez is szólt a Nyíregyháza mellett?
– Mindenképp. Sitku Ernõ számít rám nemcsak 1-es,
hanem 2-es poszton is. Fiatal csapatunk lesz, szeretne
mindenki bizonyítani, de sok múlik a légiósokon is. Az
edzések nagyon jó iramúak, bár eddig fõként erõnléti tréningek voltak.
– Sokat számíthat a helyi kötõdés?
– Nagyon sokat. Ha valaki a szülõvárosának a csapatáért küzdhet, az már egy plusz motiváció. Ez mellettünk
szól. A cél a legjobb nyolcba kerülés, de nehéz elõre
megjósolni az erõviszonyokat, mindenképp meg kell várnunk az elsõ két-három fordulót. Hazai környezetben szeretnénk minél több élcsapatot meglepni, ha ez sikerül, ott
lehetünk a felsõházban.

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

BALCZÓ ÉS BALCZÓ
A JAM-BAN

PROGRAMOK
„Örökké fiatalon” – Legjobb mozgásformák. A Nefelejcs
Egyesület rendezvénysorozatot indított prevenciós célból,
mozogni vágyó idõskorúak számára. Idõpontok: szeptember
2., 9., 16., 23., 10.00–12.00 óráig. Helyszín: a DE Egészségügyi Fõiskolai Kar tornaterme. A foglalkozások ingyenesek.

MÚLTIDÉZÉS
A 30 esztendõs Nyíregyházi Televízió jubileumi mûsorsorozatának elsõ felében ezúttal színháztörténeti kalandozásra invitáljuk a nézõket. Egy 2003-ban készült
filmünk ugyanis a Móricz Zsigmondról elnevezett teátrumunk addigi históriáját dolgozta fel, többek között dr.
Margócsy József nyugalmazott fõiskolai tanár, helytörténész segítségével. A történelmi kezdetek feltárása után
megszólalnak a társulat akkori neves, színész tagjai és a
színház dolgozói – ma már ez is kordokumentum. A
mûsor második részében újra barlangászásra csalogatjuk Önöket. 2002-ben a Nyíregyházi Denevér Barlangjáró Csoport és az NYTV stábja egy különleges feladatra vállalkozott. Addig még nem született film a fõváros
alatt húzódó barlangrendszerekrõl, különösen a Józsefhegyi kristálybarlangról, mely fokozottan védett természeti érték. Vetítések: szombat 19.30 és vasárnap 8.30.

A 66 éves Utasellátó múltját felidézõ Fedélzeti Utasellátó
vándorkiállítást tekinthetik meg az érdeklõdõk a VOKE Vasutas Mûvelõdési Házban szeptember 3–23-áig, hétköznap
8.00–18.00 óráig. A gyûjtemény bemutatja az Utasellátó szolgáltatás II. világháború utáni elindulását, a vitrinekben a büfé-,
étkezõ- és hálókocsi H0-ás modelljei is láthatóak lesznek,
illetve számos érdekesség is megtekinthetõ (pl. belsõ használatú menükártyák, szakácskönyvek, utas-szótár vagy 1973ból származó étlap; emellett Utas üdítõs üveg, bambis üveg
és különbözõ étkészletek). A belépés ingyenes.
A Bencs Villa programja: szeptember 8-án 18.00 óra: nagybányai festõk (Iulia Babas, Mariana Calean és Vizi Ernõ) kiállításának megnyitója. Közremûködik a nagyszalontai születésû színész, Rák Zoltán és az Ukulele trió. Vendég: Kígyósi
János és Tatai Pál világbajnok 3. helyezett gyümölcsfaragók,
akik elképesztõ õszi kreációkkal érkeznek Biribõl.

A Jósa András Múzeum különleges találkozóra invitálja a kedves érdeklõdõket 2015. augusztus 29-én 18
órától. A múzeum vendége lesz Balczó András többszörös olimpiai és világbajnok öttusázó, ki gyermekéveit Nyíregyházán töltötte, és aki 1991-tõl városunk
díszpolgára. A legendás sportoló elõadásában életérõl,
sikereirõl, küzdelmeirõl, sportról, hitrõl, a társadalmi
szerepvállalás fontosságáról osztja meg gondolatait a
vendégekkel.
Balczó András leánytestvére, Balczó Edit keramikusmûvész volt, akinek munkái többek között a Janus Pannonius Múzeumban, az Iparmûvészeti Múzeumban, a
siklósi Kerámia Gyûjteményben, valamint a Victoria and
Albert Museumban (London) vannak kiállítva, illetve
szeptember 13-áig a Jósa András Múzeumban is megtekinthetõ egy válogatás alkotásaiból.
Balczó András elõadása után a komolyzene kedvelõit Suhanyecz Viktória hegedûmûvész és Takács Júlia
zongoramûvész kísérik „idõutazásra a zenében”.
A rendezvény helyszíne a múzeum kertje, rossz idõ
esetén a múzeum dísztermében korlátozott számban
van lehetõség a részvételre. A belépés ingyenes.

Szüreti Bálra várja az érdeklõdõket az Alvégesi Népdalkör
szeptember 12-én 14.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házba. A bál batyus jellegû, a zenét Palicz István szolgáltatja.
Torella Gyékényvilága. Szegedi K. Aliz Torella gyékényfonó népi iparmûvész válogatott dizájndarabjaiból nyílt kiállítás Gyékénybõl font történetek címmel a Sóstói Múzeumfaluban. Megtekinthetõ: november 8-áig, hétfõ kivételével,
10.00 és 18.00 óra között.

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.

SUNSHINE SZÜLINAP

AUGUSZTUS 29., SZOMBAT
„Sunshine szü- hölgye mutatja meg bájait bikiniben, esletésnap” – nincs télyi és utcai viseletben a délután folyaolyan nyíregyházi, mán. A szülinapi bulin a látogatókkal ünaki ne tudná mit is nepelnek a megyeszékhely kedvencei, az
takar ez a szóösszetétel. A megyeszék- öt kontinens 40 országát megjárt sikercsahely egyik meghatározó kereskedelmi rá- pat, a 4 for Dance. Fellép a Rising Star
diójaként, a 99.4 Sunshine FM 14 éve a tehetségkutató gyõztese, Várhegyi Lucas
legismertebb hazai sztárok és több ezer Palmira és ezüstérmese, Czibi Norbert;
helyi lakos részvételével rendezi meg a Dér Heni, Radics Gigi, a magyar popzene egyik legszerényebb és legszimpatikunyári szezon utolsó, legnagyobb durrasabb énekese, Caramel; rappelnek a Hõnását, a rádió születésnapját. Ebben az
sök, valamint élõ koncertet ad az ózdi feévben fõtámogatóként a rádióval ünne- negyerek, Majka. Nem maradhat el a
pel a Telekom is. A telekommunikációs szülinapi torta, amit a rádió munkatársai
vállalat kiemelt figyelmet fordít idén a több ezer vendéggel közösen fogyaszNyíregyházára, ahol jelentõs hálózati tanak el, az estét pedig a megye legnafejlesztést hajt végre, illetve programo- gyobb tûzijátéka koronázza meg. Aki pekat szervez a digitális kompetenciák fej- dig nem táncolta ki magát rendesen, az a
lesztésére a Digitális Magyarország pro- város egyik belvárosi klubjában szórakozjekt keretében.
hat a 99.4 Sunshine FM stábjával és a
„bulibáró” Kis Grófóval.
A Sunshine szülinap programja délelõtt
családi nappal indul a Nyír Plaza parkolójában, ahol a kilátogatók a megyeszékhely kulturális és mûvészeti csoportjaival is találkozhatnak. A helyszínen a
Telekom interaktív játékokkal és a digitális világ érdekességeivel várja sátrában az
érdeklõdõket. A berendezett „okos” nappaliban megismerhetik a látogatók, hogy
a szélessávú internet és a hozzá kapcsolódó okoseszközök hogyan segíthetik
mindennapjaikat. A Telekom Okosdigitális foglalkoztatóban tableten böngészhetnek és játékkonzolokon játszhatnak a
fiatalabbak, míg a szülõk a biztonságos
és tudatos internethasználatról, a közösségi média veszélyeirõl beszélgethetnek
szakértõkkel.
Idén második alkalommal rendezik
meg a Miss Summer Sunshine szépségversenyt, amelyen a régió legszebb 12
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

AZ ELSÕ „FOOTBALL-MATCH” VÁROSUNKBAN
Képünkön az elsõ hazai football-ábrázolás látható,
amely Molnár Lajos Atlétikai gyakorlatok címû könyvében jelent meg 1879-ben. Késõbb napvilágot láttak a sportág szabályismertetõ füzetei, majd 1897. május 9-én lejátszották az elsõ hivatalos mérkõzést is, 1901-ben pedig
megalakult a Magyar Labdarúgók Szövetsége.
Városunkban 100 évvel ezelõtt, 1905. augusztus 12-én
játszották le az elsõ „football-matsch”-et, amely leginkább
a sportág népszerûsítésére vállalkozó és clubba tömörülõ
ifjak bemutató mérkõzése volt. A meccsre az Evangélikus
Fõgimnázium „játszóterén” került sor. Ezt a régi vásártérbõl kiszakított területet még a város adományozta a gimnáziumnak, amely tornapályának használta. Késõbb ezen
a területen alakították ki a Volán sporttelepet, ahol nívós
salakmotor-versenyeket is rendeztek. Ma az Orosi útból
nyíló Sport utca vezet oda.
A Nyírvidék tudósítója a játék céljának összefoglalásával igyekezett nézõközönséget toborozni: „Gyönyörû látványt nyújt, mikor az izmos játszók a labda körül összemérik erejüket és ügyességüket s nagy a diadal, mikor a
labda az ellenfél kapuja felé kirepül. Ilyenkor aztán neki
ereszkednek a csatárok s igyekeznek berúgni az ellenfél
kapuján, hogy így goalt szerezzenek. De ott van ám az
éber kapus s az õ ügyességén meghiúsul a támadás, s ha
néha-néha sikerül is beadni a goalt, van akkor nagy üdvrivalgás s a berúgót számosan üdvözlik”. Augusztus 12-én
azonban az esõ és a hideg szél miatt kevesen látogattak ki
a mérkõzésre, amelyen a két csapatot piros és zöld szalag
különböztette meg egymástól. A „lelkes játszók” 4 gólt
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értek el, így az elsõ mérkõzés a piros csapat gyõzelmével
ért véget. Sajnos neveket nem közölt a tudósító, de azt
még feljegyezte, hogy az ifjak „vacsorával egybekötött
estélyt rendeztek a cédulaháznak nevezett kis vásártéri
épületben”.
A visszavágót augusztus 20-án, ismét csekély számú
közönség mellett játszották le, amit a tudósító a játék szokatlanságával magyarázott. Komikus jelenetekben sem volt
hiány, amikor a labdáért folytatott küzdelemben „a játszók sok port s egymást rúgták fel”. Az elsõ meccshez
képest már fejlõdés is tapasztalható, amennyiben a csapatok játékában „már meglehetõs az összjáték”. Ezúttal is
a piros csapatok örülhettek 1:0-ás gyõzelmüknek.
Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)
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