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ÁLLATI ÚJDONSÁGOK

KEDVEZMÉNNYEL

8-9

PROGRAMOK

NYÁRTERVEZÕ.
Szinte nem telik el úgy
hét – nyáron sem –
Nyíregyházán, hogy
ne várnák programok
az érdeklõdõket.

12

SZÍNHÁZ

RUDOLF PÉTER.
Pokorny Lia lesz Rudolf
Péter felesége a Pletykafészek címû vígjátékban, melyet a Centrál
Színház mutat be.

14

13

TESTÉPÍTÕ

SPORT

EZER EURÓS FÕDÍJ.
Nemzetközi kosárlabdatornát rendeznek
Nyíregyházán. A B33as sorozat egyik helyszíne a Kossuth tér lesz.

SZERDÁN ÉS SZOMBATON: INDUL A „SÓSTÓI PIAC”!
Június 15-étõl a Nyírség Turizmusáért Egyesület újra elindítja a már elõzõ években bevezetett és a turisták körében is közkedvelt garantált programjait, melyek részleteirõl az egyesületi tagok szállodáiban és az attrakcióknál tájékozódhatnak. Ezek között 2016 újdonsága a
„SÓSTÓI PIAC”. Az egyesület és a Városüzemeltetés (NYÍRVV Nonprofit Kft.), Nyíregyháza
támogatásával, az idén elsõ alkalommal várja a helyi lakosokat és a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõre érkezõ turistákat a központi parkban felállított kis piactéren. 2016. június 22.
és augusztus 27. között, minden szerdán és szombaton, 17.00 és 21.30 óra között tart nyitva
a piac. Az állatparki séta vagy a nyári fürdõzés után, kellemes családi program lehet a helyi
termelõket felkeresni. A gondosan válogatott saját termékek biztosítják a jó minõséget, a friss
és finom ízeket. Vásárolhatnak gyümölcsöket, kézmûves sajtokat, lekvárt, szörpöt, mézet,
házi füstölt árut, termelõi borokat és pálinkát. A gasztronómiai kínálat mellett ajándéktárgyak, hagyományos kézmûves és iparmûvészeti alkotások is megtalálhatóak lesznek.
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KISZURKOLTUK!

Elképesztõ érdeklõdés kísérte Nyíregyházán is a magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki bemutatkozását. Az
Ausztria felett aratott 2:0-ás diadalt sokezren ünnepelték szerte a városban, például a Szabadtéri Színpadon (képünkön), ahol a további magyar meccseket is megnézhetik szombaton 18.00 órakor Izland és szerdán délután
18.00 órakor Portugália ellen. De telt ház volt és fieszta a Váci Mihály Kulturális Központ elõtti sátorban és a
sóstógyógyfürdõi Foci Moziban, valamint számos étteremben is. (Folytatás a 3. oldalon.)

EGYEDÜLÁLLÓ JÁTSZÓPARK ÉPÜL SÉRÜLT GYEREKEKNEK IS
A nyíregyházi Rotary Club és a megyeszékhely önkormányzata együttmûködésének köszönhetõen letették
annak a hazánkban egyedülálló, integrált játszóparknak
az alapkövét a Váci Mihály Kulturális Központ elõtti téren, amelyen fogyatékkal élõ és egészséges gyerekek
együtt játszhatnak majd speciális és biztonságos eszközökkel. Az alapkõbe helyezett idõkapszulában a Nyíregyházi Napló legfrissebb száma is helyet kapott.
A több mint 10 millió forint összköltségû park megépítését még 2015-ben határozta el a nyíregyházi Rotary Club.
Ezt követõen együttmûködési megállapodás született a
nyíregyházi önkormányzat és a világszervezet között,
melynek értelmében a Rotary Club adományozók segítségével megvásárolja a park kialakításához szükséges 17
darab játszótéri eszközt, az ütéscsillapító gumitéglákat, a

térburkoló anyagokat és a korlátelemeket, majd átadja
ezeket a városnak.

NINCSENEK KORLÁTOK
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, az önkormányzat vállalta, hogy a játszópark kialakításához szükséges elemeket elhelyezi, beépíti. A kivitelezési munkálatokkal a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t bízta meg. Pták István, a
Rotary Club Nyíregyháza elnöke hangsúlyozta, az egészséges gyerekek bármilyen játékon tudnak játszani, viszont
a fogyatékkal élõk nem. Az új játszóparkkal ezeket a korlátokat szeretnék lebontani azzal, hogy olyan eszközöket
telepítenek, amiket õk elsõdlegesen használhatnak. Az integrált játszóparkot a tervek szerint augusztus végén, a
VIDOR Fesztivál nyitónapján adják át.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Dr. Kovács Ferenc polgármester a városházán fogadta
K. R. Ravindrant, a Rotary Világszervezet elnökét és a
kíséretében érkezõ delegációt

NAPRÓL NAPRA

JÚNIUS

VASÁRNAP
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JÚNIUS

CSÜTÖRTÖK
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LEGJOBB DIÁKRÁDIÓS

AJÁNDÉK LEANDEREK

A Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete idén is megrendezte Sajtófesztiválját, amelyen átadták az év diákrádiósa díjat is. Szikora Tamás, nyíregyházi rádiós mûsorvezetõ Az év diákrádiósa – zenei kategória felsõoktatási szekciójában bizonyult a legjobbnak.

Tíz ajándék leandert helyezett ki a
NYÍRVV Nonprofit Kft. a Kossuth téren.
Ezeket egy nyíregyházi hobbikertész,
Pál Gabriella ajánlotta fel a városnak.
A cserjébõl egy további felajánlás is
érkezett Pataki Lászlótól. Ez ugyancsak
a városközpontot díszíti.

JÚNIUS

CSÜTÖRTÖK
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JÚNIUS
PÉNTEK
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EZÜST JUNIÁLIS

HÕSÖK NAPJA

Ezüst Juniálissal köszöntötték a nyarat a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ ellátottjai. Az intézményben
minden évben zenés, táncos mulatsággal és kulturális programokkal ünneplik az új évszakot. Közel száz ellátott
szórakozott a délutáni programon.

A Hõsök Napja alkalmából a polgármesteri hivatal munkatársai is koszorúztak az Északi temetõ fõbejáratánál lévõ
parkban, és az Északi temetõben lévõ
emlékmûnél. A szervezõ román nagykövetséget Monika Radu és Birta Albert
tanácsos képviselte.

TÁMOGATJÁK A HALLGATÓKAT

44 rászoruló hallgatónak adott 20 és 50
ezer forint közötti pénzbeli támogatást a
nyíregyházi önkormányzat Rászoruló
Hallgatókért Közalapítványának Kuratóriuma. Az egyszeri, vissza nem térítendõ
juttatásra a felsõfokú tanulmányaikat folytató tanulók pályázhattak.
Még 1996-ban hozták létre a Rászoruló
Hallgatókért Közalapítványt azzal a céllal, hogy támogassák a jó tanulmányi eredményt elérõ, ám anyagilag hátrányosabb
helyzetben lévõ nyíregyházi fõiskolásokat,
egyetemistákat.
Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, Nyíregyháza egy dinamikusan fejlõdõ

város. Az itt mûködõ cégek és vállalkozások számos új munkahelyteremtõ beruházást valósítanak meg. Az önkormányzat
célja az, hogy a fiatalok tanulmányaik befejezését követõen visszatérjenek Nyíregyházára, itt találjanak munkát és megélhetést, itt alapítsanak családot. Ez a támogatás egy szerény, de elég hatásos eszköz,
hiszen a félévente meghirdetett pályázati
összegbõl a jó tanulók tudnak részesülni.
A megadott határidõig 47 hallgató nyújtotta be pályázatát, és 44-en feleltek meg a
kiírt feltételeknek. Az alapítvány összesen
1 millió 610 ezer forinttal támogatja a felsõoktatási intézményben tanulókat.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

VERSENYEZTEK A VÁROSVÉDÕK

JÚNIUS
PÉNTEK
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JÚNIUS

SZOMBAT
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CSEH VENDÉGEK

GURUL A LABDA

A kazinczysok immár negyedik alkalommal látták vendégül cseh testvériskolájuk diákjait. A közösen eltöltött
napokban életre szóló barátságok szövõdtek, s már alig várják a jövõ évi viszontlátást, amikor 15 kazinczys diák
utazik Csehországba.

Gurul a labda címmel rendeztek
családi napot a Sóstói Múzeumfaluban
annak tiszteletére, hogy 1972 után ismét részt vesz a magyar válogatott az
Európa-bajnokságon. Az újlétai magtár épületében a Szpari múltjának legfontosabb állomásait is bemutatták.

JÚNIUS

SZOMBAT
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TISPOL ELLENÕRZÉS

NYÍRSZÕLÕSI JUNIÁLIS

A hétvégén TISPOL ellenõrzést tartottak a megyében. A rendõröknek
már az elsõ napon hat ittas jármûvezetõvel szemben kellett intézkedniük.
Közülük két segédmotor-kerékpárost
és egy autóst szabálysértési õrizetbe
vettek.

11. alkalommal rendezték meg a
Nyírszõlõsi Juniálist, ahol volt kispályás labdarúgó-bajnokság és gasztronómiai verseny is. Az eseményen
részt vett Jászai Menyhért (képünkön)
alpolgármester és Ágoston Ildikó önkormányzati képviselõ is.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Három általános iskolai csapat mérte
össze tudását kedden a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület gyermekeknek szóló
vetélkedõjének döntõjében.
A verseny a 2015-16-os tanév elején
kezdõdött. Négy fordulót az internet segítségével teljesítettek a gyerekek, a végsõ
megmérettetésre a Jósa András Múzeumban került sor. A döntõbe a Jókai Mór Református Általános Iskola egy csapata (képünkön), valamint a Nyíregyházi Egyetem
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola

két csapata jutott be. Végül a jókaisok
gyõzedelmeskedtek, s jutalmul az önkormányzat felajánlásaként a szigligeti táborban tölthetnek egy hetet.
Cservenyák Katalin, a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület elnöke elmondta, a versenyt már második alkalommal szervezték meg és idén is nagyon népszerû volt,
hiszen közel 80 diák jelentkezett. A cél pedig mostanra sem változott: fontos, hogy a
fiatalok minél jobban megismerjék a várost és annak hagyományait is.

DOLGOS VAKÁCIÓ
A nyári munkát vállaló diákok a foglalkoztatás és a közteherviselés szempontjából felnõttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra – a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével – ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében
– tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Kis
Péter András, adószakmai szóvivõ.
A diákok szülõi engedéllyel 16 éves
koruktól dolgozhatnak, de szünidõben
a 15 éves tanulók is vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szakiskolába
vagy középiskolába járnak. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség,
amit a NAV-nál kell igényelni a 16T34es nyomtatványon. A diákmunkával

szerzett jövedelem is adóköteles, a
személyi jövedelemadó mértéke 15 százalék, amit a munkaadó adóelõlegként
von le a diák bruttó bérébõl. Ha munkaviszonyban, vagy biztosítást eredményezõ megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulékot is
kell fizetnie.
A foglalkoztatónak a jövedelemrõl és a
levont közterhekrõl igazolást kell kiállítania, amire a diáknak jövõre szüksége lesz
a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallás tervezetéhez. Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – minimum az alapbért és
a munkakört tartalmazó – munkaszerzõdéshez, az alkalmi munka és idénymunka esetében viszont ez nem kötelezõ.
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AKTUÁLIS

NEM LESZ AKADÁLY: RUGÓS PILLANGÓ ÉS SPECIÁLIS BUCKA
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az új játszópark helyszínének kiválasztásakor több
szempontot is figyelembe vettek a tervezõk és szerencsére sikerült megtalálniuk a legideálisabbat – errõl már
Pták István, a nyíregyházi Rotary Club elnöke beszélt.
– A Váci Mihály Kulturális Központ elõtti park közelében nincs nagy autóforgalom, védett, ráadásul közvetlenül a sétálóutca mellett található, így az új játszópark akár
egy közösségi tér is lehet majd.
A tájékoztatás során megtudtuk, a parkot egy 900 négyzetméteres területen alakítják ki, ahová 17 játszótéri eszközt építenek be. Lesz rugós pillangó, speciális bucka,
kerekesszékes vár – rámpákkal felszerelt –, speciális homokozó és hinta, valamint többek között különféle készségfejlesztõ eszközök is, amelyek bizonyára nagyban segítik majd a gyerekek kikapcsolódását.
Az új játszópark ünnepélyes alapkõletételekor a Rotary
vezetõi három fát is elültettek a Szabadság téren, este pedig a Cantemus Kórus adott jótékonysági koncertet a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében.

Az alapkõletételi ceremónián dr. Kovács Ferenc polgármester, Pták István, a Rotary Club Nyíregyháza jelenlegi
és dr. Kiss Ferenc, a leendõ soros elnöke, valamint K. R. Ravindran, a Rotary Világszervezet elnöke

BORDEAUX-IG HALLATSZOTT A NYÍREGYHÁZI SZURKOLÓK HANGJA!
A kitörõ gólörömtõl kétszer is felrobbantak kedden a
vendéglátóhelyek a magyar–osztrák mérkõzés ideje alatt
Nyíregyházán. A megyeszékhelyen tucatnyi helyen lehetett (s ezután is lehet) megtekinteni a meccset, többek között a VMKK melletti sátorban, a Szabadtéri Színpadon és
Sóstógyógyfürdõn is. (Teljes lista a nyiregyhaza.hu-n.)

„SÍRVA FAKADTUNK!”
Szalai Ádám megszerezte a vezetést a magyar válogatottnak Ausztria ellen. 44 év után õ az elsõ magyar játékos, aki EB-n gólt szerzett. Testvére, a Szpari
játékosa, Vilmos a családdal nézte a találkozót.

A szurkolók eleinte csak reménykedtek a gyõzelemben,
a meccs után azonban valódi fieszta helyszíne lett Nyíregyháza. A mérkõzés elsõ felében még nagyon kiegyenlített volt a játék és sokan ekkor még nem hitték el, hogy a
magyar csapat nyerni képes.

FIESZTA UTÁN JÖHET IZLAND
A második félidõ minden nyíregyházi szurkoló reményét
felülmúlta. Elõször Szalai Ádám harcolt ki egy gólt, aztán
10 emberre fogyatkozott egy kiállítás után az osztrák válogatott. Végül Stieber Zoltán állította be a 2:0-ás végeredményt. A meccs után a Sóstógyógyfürdõn felállított kiállító
elõtt valódi fieszta kezdõdött el.
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Minden korosztály együtt szurkolt a VMKK elõtti
EB-sátornál is
A magyar válogatott legközelebb szombat este (18:00kor) lép pályára a franciaországi EB-n. A következõ ellenfél
a Portugáliával döntetlent játszó izlandi csapat lesz.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

– A szüleimmel, a kisebb testvéremmel és a barátnõmmel szurkoltunk, és amikor Ádi megszerezte a vezetést, annyira meghatódtunk, hogy elsírtuk magunkat.
A lefújás után engem hívott elsõként, de szinte nem is
tudtunk mit mondani egymásnak. Nagyon boldogok
voltunk, mesébe illõ, ami történt tegnap este vele a sok
negatívum után, amit a közelmúltban átélt. Az õ sikereinek én mindig sokkal jobban örültem, mint a sajátomnak, és nagyon büszke vagyok rá. De le a kalappal
az egész csapat elõtt, taktika, szervezettség tekintetében az elmúlt években ilyen válogatottunk nem volt.
Nagyon szorítok nekik – mondta Szalai Vilmos.
(Szerzõ: Dankó László)
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ÁLLATPARK

MEGÚJULT MAKIERDÕ A JUBILEUMRA
Az idén 20 éves Nyíregyházi Állatpark minden hónapban újdonságokkal kedveskedik a látogatóknak. A június
különösen gazdag, hiszen a nyári szezon is most indul,
így a szombati bábszínház egészíti ki a már jól bevált
állatos programokat, mint a tevegelést, fóka- és madárbemutatót. Június 20-án rajtol több száz gyermekkel a
Zoosuli, és persze vannak állati jó újdonságok is.
2016. június 20-án már a látogatók is birtokba vehetik
a megújult makierdõt, ahol újabb ritkasággal ismerkedhetnek meg a vendégek, a mayotte-makikkal. A Nyíregy-

lõdést a makierdõ élvezi, ahol a bátrabb vendégek félmajmok között sétálhatnak.

MAYOTTE MAJMOK
A Tarzan ösvényének makierdeje mellett – ahol a Madagaszkár címû animációs filmbõl ismert gyûrûsfarkú
makikat lehet testközelbõl megfigyelni – idén felújították
s átalakították a régebbi majomerdõt is, így a fõemlõsrajongók egy másik fajjal is megismerkedhetnek, a barna
bundájú mayotte-makikkal. A faj latin neve (Lemur fulvus
mayottensis) sok mindent elárul, így a mayottensis kifejezés arra utal, hogy természetes élõhelyük Madagaszkártól
mintegy 400 kilométerre, Mayotte-szigetén található. Gyûjtõnevük, a Lemur pedig a lemures (szellemek) szóból származik, mivel az egykori, elsõ európai felfedezõk szellemeknek hitték õket és a többi makifélét, a lombok sötétjében ugyanis csak a kiáltásukat hallották és rikító sárga szemüket látták.

EGYÜTT ÉLNEK A TEKNÕSÖKKEL

házi Állatpark, talán legnagyobb varázsa, hogy egy tölgyerdõben, természetközeli kifutókban mutatja be Földünk
állatvilágát. A különleges programok mellett – mint a
fókashow vagy papagájbemutató – a legnagyobb érdek-
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Igazi légtornászok, ügyesen mozognak a fák ágain, nem
ijednek meg attól, hogy hatalmas ugrásokkal közlekedjenek egyik fáról a másikra. Fõként gyümölcsökkel táplálkoznak, de alkalmanként virágokat, nektárt, leveleket vagy
magvakat is fogyasztanak. Az országban csak itt látható
tenyészcsapat igen eredményes, hiszen a tavalyi esztendõben is született egy kölyök, így az 1 éves állattal már
hattagúvá vált a csapat. A felújított erdõ különlegessége,
hogy az állatok hatalmas szárazföldi hüllõkkel, sarkan-

tyús teknõsökkel élnek közös kifutóban s az erdõbõl átláthatunk a világ legnagyobb szárazföldi emlõseire is, az afrikai elefántokra, ahol a csapat legifjabb tagja, a kis Kito a
héten tölti 1 éves szülinapját.
A Trópusi házból nyíló erdõs részhez a szintén felújított
mediterrán kert pálmafáit elhagyva juthatunk, s közben
megcsodálhatjuk a különleges gránátalmát, az éppen termõ citrusféléket – mint a citrom, narancs és mandarin –, a
murvafürtöt csakúgy mint a kínai leandereket.
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TURIZMUS

SZLOVÁK TESTVÉRVÁROSÁBAN IS KAPÓS NYÍREGYHÁZA
A 11. Eperjesi Városi Napokon, az Eperjesi Szentháromság téri Vásár programsorozathoz kapcsolódva 2016.
június 9–11. között Nyíregyháza kézmûves és turisztikai
ajánlatát ismerhették meg az eperjesiek a város fõterén.
A három nap során a TDM munkatársai turisztikai kiadványokkal és a nyárra szóló csomagajánlatokkal nép-

SZUPERZOO...
A legnagyobb népszerûségnek a gyerekek által csak
„SzuperZoo”-ként említett Nyíregyházi Állatpark, illetve
az Aquarius Élmény- és Gyógyfürdõ örvendett.
– A sátrat meglátogató vendégek közül többen is beszámoltak már korábbi élményeikrõl. Számos konkrét érdeklõdés is érkezett Nyíregyháza és a Nyírség programés szálláshely-kínálatával kapcsolatban, mivel az eperjesi
fiatalok, gyermekes családok közül sokan idei pihenésük
helyszínéül Nyíregyházát választották – tájékoztatta lapunkat Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

ÚTLEVÉLDÖMPING
Érdemes idõben felkeresni valamelyik Kormányablakot annak, aki útlevelet szeretne, hiszen a nyári idõszakban megnõ azoknak a száma, akik ilyen okmányt
igényelnek.
Dr. Galambos Ildikó, a Nyíregyházi Járási Hivatal vezetõje elmondta, normál eljárásban a 20 nap alatt megérkezõ, 5 évig érvényes magánútlevélért 7500 forintot, a
10 évig érvényesért 10 ezer forintot kell a felnõtteknek

NYÍREGYHÁZI DELEGÁCIÓ

Az ünnepségen dr. Ulrich Attila alpolgármester
köszöntötte Eperjes városlakóit
szerûsítették Nyíregyháza és a Nyírség látnivalóit. A turisztikai kínálat mellett, az érdeklõdõk megismerkedhettek régi mesterségekkel is, mint például a kosárfonással és
bõrdíszmû-készítéssel, de vásárolhattak fajátékokat és ásványokat is. A két település testvérvárosi kapcsolatának
köszönhetõen a standot felkeresõk körében már nem volt
ismeretlen a desztináció.

2016. JÚNIUS 17.

Eperjes városnapi ünnepségére nyíregyházi delegáció is meghívást kapott. Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselõ, a Köznevelési, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke Presov önkormányzatának ünnepi közgyûlésén vett részt, amelyre a város történelmi épületében, a Fekete Sasban került sor. A testvértelepülések részére rendezett találkozón, a városházán pedig dr. Ulrich Attila alpolgármester adta át Nyíregyháza üdvözletét Andrea Turcanová, Eperjes polgármestere részére. A rendezvény hozzájárult a két
város közötti kapcsolatok megerõsítéséhez, és egymás
jobb megismeréséhez is, elõsegítve a határokon átnyúló együttmûködés további fejlesztését, az új lehetõségek kiaknázását.

fizetni. Hat év alatti gyermekek 3 évre kapnak okmányt,
ennek díja 2500 forint. Amennyiben a család két kiskorú
gyermeket nevel, akkor 1250 forintot, ha három, vagy
annál is több kiskorút nevel, akkor gyermekenként 500
forintot kell fizetni. Magánútlevelet soron kívül is lehet
igényelni. A hét napon belül megérkezõ okmányok költsége 19 ezer forint, a sürgõsségiért, amelyet három napon belül kap meg az ügyfél, 29 ezer forintot, az azonnaliért, amely 24 órán belül van készen, 39 ezer forintot
kell fizetni. Az útlevél kiváltásához személyazonosításra alkalmas okmány szükséges. Mindezeken túl lakcímkártya és igazolványkép kell, utóbbit elektronikusan is
elkészítik a hivatalban.
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AKTUÁLIS

NYUGDÍJASKÉNT KEDVEZMÉNNYEL, NYÁRON IS

VÉRESEN KOMOLY
Sör és virsli is járt kedden a donoroknak a Jósa András
Oktatókórházban. A Magyar Vöröskereszt retró hangulatot teremtve kedveskedett a véradóknak. Emellett ezzel emlékeztek meg a Véradók Világnapjáról, amit minden évben június 14-én, Karl Landsteiner születésnapján
tartanak meg. A Nobel-díjas osztrák orvos arról híres,
hogy 1901-ben õ fedezte fel a vércsoportokat.
Szarkáné Kövi Márta, a Magyar Vöröskereszt SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei szervezetének elnöke azt mondta,
a nyári idõszakban nagyon nehéz megszólítani az embereket, mert ilyenkor az állandó véradók is szabadságra
mennek. Ennek ellenére a megyében még így is 18-19
százalék az új véradók aránya.

A Júlia fürdõbe is kedvezményesen léphetnek be a nyugdíjasok
Nemcsak a fiatalabb korosztály tervezi a vakáció idejének programjait, hanem az idõsebbek is. Jó hír, hogy a szépkorúak városunkban számos kedvezménnyel élhetnek, ami segítheti a kikapcsolódásukat a nyári idõszakban – is.

A város Idõsügyi Tanácsa az alábbiak szerint kívánja
tájékoztatni a nyugdíjasokat az igénybe vehetõ lehetõségekrõl. Köszönet az összeállításért a tanács titkárának, Fintor Károlynénak. Az alábbi táblázatban megjelölt árak csak
a nyíregyházi lakcímmel rendelkezõ nyugdíjasokra érvényesek, tehát lakcímkártyát, személyi igazolványt a jegyváltásnál kötelezõ bemutatni.

AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDÕ
Senior 62 év felettieknek
1900 Ft
Nyugdíjas nap a hét elsõ munkanapján
(június, július, augusztus kivétel)
1200 Ft
Erzsébet Kártyával érkezõ nyugdíjasoknak alkalmanként, a kártyán felhasználható összeg erejéig 2100 Ft
10 alkalmas kedvezményes bérlet
17 000 Ft

HOTEL FÜRDÕHÁZ

Nyugdíjasoknak
Nyugdíjas nap a hét elsõ munkanapján
(egész évben)

1200 Ft
900 Ft

Bérlet nyugdíjasoknak (10 alkalomra szóló) 10 900 Ft
Erzsébet Kártyával érkezõ nyugdíjasoknak alkalmanként, a kártyán felhasználható összeg erejéig 1000 Ft

SÓSTÓ ZOO (NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK)

Senior belépõjegy hétköznap
1100 Ft
Senior belépõjegy hétvégén,
munkaszüneti napokon
1800 Ft
Erzsébet Kártyával érkezõ nyugdíjasoknak alkalmanként, a kártyán felhasználható összeg erejéig 2100 Ft

TÓFÜRDÕ
Senior (62 év felett) hétvégén
Senior (62 év felett) hétköznap
10 alkalmas kedvezményes bérlet

JÚLIA FÜRDÕ

1100 Ft
700 Ft
9800 Ft

Nyugdíjas belépõjegyek 70 éves korig
2000 Ft
70 éven felülieknek
600 Ft
Ha az összlétszám meghaladja a 15 fõt
(ez lehet vegyes korcsoport is), akkor csoportos
kedvezményt lehet kérni. Ez esetben a nyugdíjas
csoportos jegy
1200 Ft

SÓSTÓI MÚZEUMFALU
62–70 év közötti nyugdíjasoknak
Senior belépõjegy 70 év felettieknek

Véradásra azért van szükség, mert az emberi vér semmilyen más anyaggal nem pótolható. A levett vörösvérsejtkoncentrátum ráadásul csak korlátozott ideig tartható el. A
rászorulók száma pedig jelentõs, Magyarországon évente
400 ezer embernek van szüksége balesetek vagy különbözõ megbetegedések miatt mások áldozatvállalására.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

KITÜNTETETT VÉRADÓ
A Vöröskeresztes Tevékenységért
Kitüntetés Gyémánt fokozatát adományozta a Magyar Vöröskereszt
Országos Vezetõsége Virág Gyulánénak, aki a szervezetben 45 évvel
ezelõtt kezdte meg a munkát. Elõször
alapszervezeti tagként, majd alapszervezeti titkárként dolgozott, késõbb megyei vezetõségi tag lett, most pedig a Magyar Vöröskereszt SzabolcsSzatmár-Bereg megyei szervezetének alelnöki tisztségét
tölti be. Több mint négy évtizeden át többszörös véradóként rendszeresen segített a betegeken, de vöröskeresztes
munkája során mindig fontosnak tartotta a szociális tevékenységet is: folyamatosan részt vesz a karitatív szervezet
adománygyûjtésein.

500 Ft
ingyenes

FRISS AKADÉMIKUSOK NYÍREGYHÁZÁN
A több mint két hónapon át tartó elõadássorozatot követõen szerdán kicsengettek a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiájának utolsó órájáról. A frissen végzett
akadémikusok ezúttal Szepessy Béla grafikusmûvész Kései szüret címû elõadását hallgathatták meg.
Idén már második éve, hogy útjára indult a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Karának, Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatának és a Váci Mihály Kulturális Központ szervezésének köszönhetõen a Kelet-Magyarországi
Szépkorúak Akadémiája.

EGYRE NAGYOBB AZ ÉRDEKLÕDÉS
Az elsõ órát 2015-ben még a kulturális központ második emeleti kiselõadójában tartották meg, mostanra azonban, az egyre nagyobb érdeklõdésnek köszönhetõen, már
a hangversenyterem adott helyet az eseménynek. Noha
minõsítõ jegyet nem kaptak képzeletbeli bizonyítványukba a frissen végzett akadémikusok, az utolsó elõadás elõtt
dr. Ulrich Attila alpolgármester köszönõbeszédében hangsúlyozta, ne feledjék: Nyíregyházának fontosak az idõsek
és a város partner az õket segítõ rendezvényekben.

TEVÉKENY ÉLETET KELL ÉLNI
Szepessy Béla grafikusmûvész Kései szüret címmel tartott elõadást, amelyben kifejtette, Andrássy Kurta János és
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A Szépkorúak Akadémiájának utolsó elõadását
Szepessy Béla grafikusmûvész tartotta
Kisfaludi Strobl Zsigmond magyar szobrászmûvészek,
Losonczy Tamás magyar festõmûvész, vagy éppen Claude
Monet, a francia impresszionisták nagy alakja is hosszú életet
éltek és halálukig alkottak. Monet-nak például az 1900-as
évek elejére tisztult le mûvészete, amikor már túl volt hatvanadik életévén. Legszebb sorozatát, a Vízi liliomok címû
alkotását is 1907-ben, 67 évesen festette. Szepessy Béla
szerint a tevékeny élet tehát elõsegíti azt, hogy sokáig éljünk. A kor pedig nem lehet akadály, hogy sikereket érjünk
el, hiszen a borok közül is azok a legfinomabbak, amelyek
kései szüretelésûek.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2016. JÚNIUS 17.

HIRDETÉS

AHOL AZ ÉLETMENTÕK SZÜLETNEK
Vérplazma-adományaikkal most már a nyíregyháziak is hozzájárulhatnak olyan gyógyszerek elõállításához, amelyek életmentõ segítséget nyújtanak a vérzékeny, immunhiányos betegeknek, de a baleseti vagy
égési sérülteknek is. A CSL Plasma elegáns környezetben, a Korzó Bevásárlóközpontban, a legmodernebb 21.
századi orvostechnikai felszerelésekkel, valamint plazmaspecialista szakemberek közremûködésével nyitotta meg új plazmaközpontját. Az önkéntes életmentõk
fájdalommentes, teljes kényelemben töltött egyórás donáció során segíthetnek beteg embertársaikon.
Vérünk több mint felét a
plazma, ez a sárgás, áttetszõ folyadék teszi ki, amely többek
között értékes fehérjéket is tartalmaz. Ezek sok létfontosságú
gyógyszer alapját képezik, és
nem állíthatók elõ szintetikus
úton. Ezért van szükség plazmadonorokra.
Világszerte több mint egymillió ember szorul olyan életmentõ gyógyszerek segítségére, amelyek vérplazmából készülnek. Csak Magyarországon hozzávetõleg 4000 krónikus beteget kezelnek plazma eredetû készítménnyel.
A nagy múltú, éppen 100 éve alapított és azóta is sikeresen mûködõ CSL csoporthoz tartozó CSL Plasma második hazai plazmaközpontját nyitotta meg Nyíregyházán.
A plazmaadás folyamata gyors, egyszerû és fájdalommentes, azonban a jövendõbeli plazmadonoroknak érdemes
néhány alapvetõ kérdéssel tisztában lenniük. A legfontosabb tudnivalókat Raskáné Petruska Gyöngyi, az új
plazmaferezis központ vezetõje osztotta meg velünk.

2016. JÚNIUS 17.

KI ADHAT VÉRPLAZMÁT?
Mindenki, aki...
– egészséges,
– 18 és 59 év közötti,
– testtömege legalább 50 kg,
– a vérében természetesen jelen lévõ fehérjék mennyisége elér egy bizonyos minimális szintet,
– az elmúlt 6 hónapban nem csináltatott tetoválást,
piercinget vagy füllyukasztást,

– érvényes személyigazolvánnyal és lakcímkártyával rendelkezik,
– és a plazmaközpontban végzett orvosi vizsgálatának eredménye kielégítõ.
Nem lehet plazmát adni terhesség alatt, és a szülés
utáni idõszakban. De bizonyos oltások után és némely
gyógyszerek szedésekor is átmenetileg fel kell függeszteni a plazmaadást.

HOGYAN TÖRTÉNIK A PLAZMAADÁS?
A plazmaközpontban tett elsõ látogatáskor még nem történik plazmaadás. A bejelentkezés után egy kérdõívet töltenek ki
a donorjelöltek eddigi betegségeikkel és
utazásaikkal kapcsolatban, és egy orvossal is elbeszélgetnek a megfelelõ felkészülésrõl. Ha minden feltétel teljesül, körülbelül 5 nap múlva kereshetik fel ismét a
plazmaközpontot.
Ekkor még néhány rutin orvosi vizsgálat
következik, és ha minden oké, kezdõdhet
a plazmaadás, mely körülbelül 45 percig tartó, fájdalommentes folyamat. Ahogy a véradásnál is, a vérplazmát a
karon lévõ vénából veszik le. A legnagyobb különbség a
kettõ között, hogy közvetlenül a levételkor a vérplazmát
elkülönítik a vér többi alkotóelemétõl, melyeket – új szúrás nélkül – ismét visszavezetnek a testbe. Ezzel védik a
szervezetet – ezért lehet sokkal gyakrabban plazmát adni,
mint vért, évente összesen 33 alkalommal.
A CSL Plasma nyíregyházi plazmaközpontja a Korzó
„ A” épületének negyedik emeletén szerda kivételével minden hétköznap 8–16 óráig, szerdánként 11–
19 óráig várja a donorokat.
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NYÍREGYHÁZI NYÁRTERVEZÕ – ITTHON IS NYARALHATUNK...
CONTINENTAL ARÉNA
JÚNIUS 26.
NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM
UTÁNPÓTLÁS KOSÁRLABDA TORNA

Családdal vagy egyedül, hétvégente vagy hétköznap, a belváros szívében, netán Sóstó hûvöst adó fái alatt, szinte
nem telik el úgy hét – nyáron sem – Nyíregyházán, hogy ne várnák programok az érdeklõdõket. Kosárlabdameccs,
SóstóSerFeszt, Szabadtéri Nyár, Cantemus Kórusfesztivál... Csak néhány, a teljesség igénye nélkül, alapvetõen az

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDÕI PROGRAMOK

AUGUSZTUS 14.
KELET RUHA BÖRZE
A soron következõ õszi, iskola- és óvodakezdõ börzének már a Continental Aréna ad helyet. A megunt,
kinõtt, de még használható gyerekportékákat mindenki maga értékesítheti. Amíg az anyukák, apukák nézelõdnek, vásárolnak, a csemetéket ingyenes kreatív
sarok és arcfestés szórakoztatja.

Június 18. Magyar Úszás Napja – Tóúszás, Nyíregyháza–Sóstógyógyfürdõ, nagy tó
Június 21. Városi Kispályás Bajnokság Szuper
Kupa Döntõ – Nyíregyháza Abszolút Kispályás Bajnoka Címéért, Városi Stadion
Június 24. Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság
Díjkiosztó, Városháza díszterme
Július 14–17. Sóstó-Gyógyfürdõ Nyíregyházi Sportcentrum Strandfoci Fesztivál a Fatum Property Kupáért, Sóstó, strand
Augusztus 15. Városi Intersport Nyíregyházi Sportcentrum Kispályás Labdarúgó Bajnokság nyitánya

Ismét egy fantasztikus nyárnak nézünk elébe, megannyi
kaland vár mindenkit a nyíregyházi strandokon, csobbanhatunk és feltöltõdhetünk a lágy vizû medencékben, újra élvezhetjük a Parkfürdõ, avagy a Tófürdõ páratlan zöldfelületeinek
simogatását, mindemellett pedig programból sem lesz hiány!
Éjszakai fürdõzés: a Parkfürdõ termálmedencéinél június 17-étõl a szezon végéig, minden szerdán és pénteken
21.00–02.00 óráig, bejárat a Hotel Barbizon felõl. Barátok, koktélok, kellemes hangulat és a legjobb zenék egész
éjjel egy helyen!
Nyíregyházi Foci Mozi: június 10–július 10. között a
Sóstó Gardenben, a Parkfürdõ fõbejárata mellett. A 2016os Foci EB minden izgalma egy közel 30 négyzetméteres
ledfalon, a belépés díjtalan!
SóstóFeszt: július 1-2., Tófürdõ: A már ismert partysorozat

5. alkalommal kerül megrendezésre, ahol elsõ este az elektronikus zene szerelmesei találják meg kedvenceiket, második este pedig a rock fenegyerekei a színpadon! Fellépõk: StadiumX, Andro, Julia Carpenter, Hooligans, Hõsök
és még sokan mások...
Július 14–17.: Országos Strandfoci Fesztivál az Aquarius
Élmény- és Parkfürdõben, közel 40 csapat részvételével!
Július 23.: I. Sóstói Sárkányhajó viadal és „Barkácsbogrács” amatõr fõzõverseny a csónakázótavon és a
Krúdy Vigadó elõtti sétányon. Izgalmas versenyek és izgalmas ízek minden mennyiségben, értékes nyereményekkel! A rendezvény ingyenes!
Augusztus 5–7.: SóstóSerFeszt, a Krúdy Vigadó elõtti sétányon. A színpadon országos és helyi kiválóságok, a korsókban Európa legjobb sörei! A rendezvény ingyenes!

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Június 25. 14.00 Városmajori Nap a Városmajori Mûvelõdési Házban mûködõ civil szervezetek és csoportok bevonásával. Helyszín: Városmajori Mûvelõdési Ház.
Július 2. 8.00 „Borbánya-Gólbánya” amatõr kispályás labdarúgó-bajnokság a Borbányai Mûvelõdési Ház szervezésében. Helyszín: Petõfi Sándor Általános Iskola udvara.
Július 2. 16.00 „Jó estét nyár, jó estét Borbánya”. Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.
Június 23., 31. 17.30 Nyári Filmes Szabadegyetem.
Helyszín: Krúdy Gyula Art Mozi.
Szeptember 3-4. XXX. Nemzetközi Ásványbörze. Helyszín:
Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyháza, Szabadság tér
9.). Nyitvatartás: szombat 10.00–18.00, vasárnap 9.00–16.00.

Nemzetközi ásványbörze

SÓSTÓI MÚZEUMFALU
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2016. AUGUSZTUS 26–SZEPTEMBER 3.

XI. CANTEMUS NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL

Június 23. Szent Iván-éj: 19.30-tól látogatóink megtekinthetik a Szerelempatak címû dokumentumfilmet és találkozhatnak rendezõjével, Sós Ágnessel, aki a „Szerelem, szerelem...” címû idõszaki kiállítás megnyitásában is közremûködik 21 órakor. A hangulat fokozásáról 10 órakor Szabó
Balázs Bandája gondoskodik. Éjfélkor a Nyírség Táncegyüttes tagjaival együtt ugorhatjuk át a tüzet, hogy mindenki
egészséges és boldog legyen a következõ egy évben.
Július 30. „Aki iszik belõle, váljon egészségére...” – Pálinkatörténeti kiállítás és kóstoló a Sóstói Múzeumfalu Pá-

Ízelítõ a fesztivál programjából:
Augusztus 15. Jótékonysági hangverseny a Jósa András
Oktatókórház Gyermek Rehabilitációs osztályának – Római Katolikus Társszékesegyház
Augusztus 16. Fesztiválhangverseny – Nyíregyházi Zsinagóga
Augusztus 17-18-19. Fesztiválhangversenyek – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye templomaiban
Augusztus 18. Folklór est – Színes népi hagyományok a
világ minden tájáról – Kossuth tér
Augusztus 19. Verseny – A kórusok versenybe szállnak
a nemzetközi zsûri által odaítélt díjakért – Kodály Zoltán
Általános Iskola
Augusztus 20. Gálahangverseny – 1000 énekes énekel
együtt – Continental Aréna
Augusztus 21. Karvezetõi mesterkurzus zárókoncert –
Kodály Zoltán Általános Iskola
További részletek:
www.cantemus.hu/fesztival
Jegyek elõrendelhetõk a Cantemus Kórusirodán. Telefon: 42/508-708.

linkaházában. Az eredetvédett pálinkák mellett a pálinka
folklórja, és a pálinkafõzdék története kerül bemutatásra.
Augusztus 20. Kenyérünnep: Legyen fekete, barna, félbarna
vagy fehér, kelesztetlen vagy kelesztett, mindegyik kenyér alapja a gabona. A paraszti kultúrában „életnek” nevezett növény
útját követhetik nyomon a látogatók a mag elvetésétõl, a cséplésen át a lisztté õrlésig. Az anarcsi portán kemencében sült új
kenyeret az áldást követõen minden vendég megkóstolhat.
XXV. Mandala Nyár: a részletes júliusi program a 13.
oldalon.

Fellép az: Ady Leánykar, Debrecen; Ajkai Pedagógus
Nõikar; Cantare Városi Vegyeskar, Gyöngyös; Gemma Énekegyüttes, Budapest; Szolnoki Kodály Iskola Gyermekkara;
Vörösmarty Leánykar, Budapest; Eszterházy Károly Fõiskola ÉK, Eger; Sibelius Középiskola Kamarakórus, Finnország;
Ertugrul Oguz Firat Vegyeskar, Törökország; Puzangalan
Gyermekkar, Taiwan; World Vision Gyermekkar, Korea; LAB
Mixed Choir, Japán; Pro Musica; Bimbó; Napsugár; Fiúkórus; Cantemus Vegyeskar; Cantemus Gyermekkar.

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Július 11–július 30. Strandkönyvtár
Helyszín: Sóstógyógyfürdõ, Parkfürdõ
Július 14. 17.00
Alekszej Tyivanyenko burjátiai professzor, Petõfi-kutató új könyvének bemutatója
Borzák Tibor Titkok a barguzini csontváz körül c. könyvének bemutatója
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Központi Könyvtára – Kamaraterem
Július 15. 16.00
A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója
In memoriam Ratkó József – születésének 80. évfordulója tiszteletére
Helyszín: Móricz Könyvtár Központi Könyvtára – Kamaraterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.)
A gyermekkönyvtár programjai:
2016. július minden héten
kedd: 14.00 Filmvetítés

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉS
KÁLLAY GYÛJTEMÉNY

A VMKK egyes tagintézményeinek zárva tartása: Jósavárosi Mûvelõdési Ház: július 18–31. Városmajori Mûvelõdési Ház: július 11–augusztus 1.

Augusztus 20. Államalapító Szent István ünnepe
18.00 óra – Kossuth tér

VIDOR FESZTIVÁL

2016. AUGUSZTUS 15–21. NYÍREGYHÁZA

A szezon zárásaként rendezi meg a kosárlabda szakág a négy korcsoportos tornát. A sportoló gyerekek
az U12, U14, U16, U18 korosztályokban mérik össze
tudásukat az elsõségért. Összesen tizenhat csapat jelezte részvételét. A torna rangját jelzi, hogy Munkács
utánpótláscsapatai is pályára lépnek.

NYÍREGYHÁZI
SPORTCENTRUM

önkormányzati cégek és intézmények kínálatából. Elõ a naptárakkal, adunk egy kis segítséget, mi vár még ránk szeptemberig! A többi programot, illetve az alábbiak részleteit figyelemmel kísérhetik a Nyíregyházi Naplóban, a folyamatosan frissülõ www.nyiregyhaza.hu/programajánló menüpont alatt, illetve a www.hellonyiregyhaza.hu weboldalon.

Június 18. A Magyar Kard Napja (kiállításmegnyitó:
1956–2016 Emlékezzünk a hõsökre!, a Simonyi óbester Magyar Szablyavívó Iskola bemutatója).
Június 25. Múzeumok Éjszakája (16 órakor kapunyitás, és hajnali 1 óráig zajlanak a programok az épületben, illetve az udvaron és a Kállay Gyûjteményben). Részletek a 10. oldalon.
Augusztus 1. Megnyílik a 70 éves (napra pontosan)
a forint c. kiállítás.
Szeptember 9. Õszi Tárlat (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye képzõmûvészeinek kiállítása. A téma az 56-os
forradalom hõsei.)
Állandó kiállítások: Benczúr, megyei népmûvészeti:
Én elmentem a vásárba, egy régészeti anyag, illetve a
Péchy-Kovács gyûjtemény.

szerda: Könyvajánló a nyári szünetre
csütörtök: Kézmûves délután
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Központi Könyvtára – Gyermekkönyvtár
A Csiriptanya Játéktár foglalkozásai:
Július 2. girland készítése – fagylaltformák 9.30–12.30
Július 7. könyvjelzõk – bagolyfigura 14.00–16.00
Július 9. spatulából kirakó 9.30–12.30
Július 14. állatfigurás ceruzatartó készítése 14.00–16.00
Július 16. tépéstechnikával virágkompozíció 9.30–12.30
Július 21. ruhacsipeszbõl állatfigurák készítése 14.00–16.00
Július 23. zacskó kézbáb készítése 9.30–12.30
Július 28. virágos ajtódísz készítése 14.00–16.00
Július 30. mesefigurás kirakó (keménypapírból) 9.30–12.30
Június 28–július 8. kedd–péntek, 10.00–12.00
Szünidei foglalkoztató (papírszínház, kézmûves foglalkozás, meseajánló, társasjátéknap...)
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár,
Örökösföldi Fiókkönyvtár

Évek óta Nyíregyháza ad otthont Közép-Európa egyik
legnagyobb ingyenes világzenei és kulturális rendezvényének, a VIdámság és Derû ORszágos seregszemléjének. A
hagyományosan augusztus végén és szeptember elsõ hetében megrendezésre kerülõ programsorozat alkalmával
az amúgy is élettel teli várost átjárja a karneváli hangulat;
az eseményen részt vevõ teátrumok komédiái mellett hazai és nemzetközi sztárok szabadtéri koncertjei, képzõmûvészeti kiállítások, bábelõadások, élõszobrok, mutatványosok, karikaturisták, artisták szórakoztatják a városlakókat és a népes vendégsereget. A fesztivál helyszíne Nyíregyháza és közel 30 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település.

SZABADTÉRI NYÁR – A SZABADTÉRI SZÍNPADON
2016. JÚNIUS 24-ÉTÕL AUGUSZTUS 12-ÉIG (BENCZÚR TÉR)
A Szabadtéri Nyár 2016 idei részletes programja:
Június 24., péntek és 25., szombat 20.30 óra (esõnap:
június 26., vasárnap 20.30 óra)
Neil Simon: PLETYKAFÉSZEK (bohózat) – Centrál Színház
Július 1., péntek 20.30 óra (esõnap: július 2., szombat
20.30 óra)
MacDermot–Rado–Ragni: HAIR (musical) – Móricz Zsigmond Színház
Július 8., péntek és 9., szombat 20.30 óra (esõnap: július 11., hétfõ 20.30 óra)
Vajda–Valló–Fábri: ANCONAI SZERELMESEK 1. (zenés
vígjáték) – Móricz Zsigmond Színház
Július 15., péntek 20.30 óra (esõnap: július 16., szombat 20.30 óra)
Vajda–Fábri: ANCONAI SZERELMESEK 2. (zenés vígjáték) – Móricz Zsigmond Színház
Július 22., péntek 20.30 óra (esõnap: július 24., vasárnap 20.30 óra)

Jacobs–Casey: GREASE (The No.1 party musical) –
Bánfalvy Stúdió
Augusztus 4., csütörtök 20.00 óra (esõnap: augusztus 8.,
hétfõ 20.00 óra)
Dés–Geszti–Békés: A DZSUNGEL KÖNYVE (musical)
– Sziget Színház
Augusztus 12., péntek 20.30 óra (esõnap: augusztus 15.,
hétfõ 20.30 óra)
Román Sándor: ÉN, LEONARDO – A fény születése
(táncjáték) – ExperiDance Production
További információ: moriczszinhaz.hu/rendezvenyek/
szabadteri-nyar
Továbbá a Szabadtéri Színpadon egy 6x3 méteres, 4K
minõségû videófalon tekinthetik meg a rajongók a magyar
futballválogatott összecsapásait az Európa-bajnokságon
Izlanddal és Portugáliával, de várják a szurkolókat a döntõ
idõpontjában is.
Fotók: Trifonov Éva, Szarka Lajos

2016. JÚNIUS 17.

2016. JÚNIUS 17.
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ESEMÉNYEK

TÖRTÉNELEMÓRA RÁKAY PHILIPPEL
Magyarország 20. századi sorstragédiáiról tartott rendhagyó történelemórát Rákay Philip Nyíregyházán. Az ismert televíziós személyiség szerint, ha meg akarjuk érteni a jelenleg zajló politikai folyamatokat, szembe kell
nézni a múltunkkal. A köztévé mûsorvezetõje a Polgári
Szalon meghívására érkezett a megyeszékhelyre.
Rákay Philip két éve kapta a felkérést, hogy az 1989-es
történések negyed évszázados jubileuma alkalmából készítsen egy speciális sorozatot. Ez végül egy történelmi
talkshow lett, amelyben egymás után nyitják meg a rendszerváltás és az odáig vezetõ történések aktáit.
– A 20. századnak számtalan sorstragédiája volt, Trianontól a holokausztig és a kommunizmus bûneiig, egészen 1956-ig és az azt követõ idõszakig. Nagyon sok olyan
közös történetünk van, amelyeket az oral history, a mesélt történelem kapcsán és persze a történészek segítségével el kell mondanunk. Okulásként, azért, hogy tudjuk,
mi történt, és tudjuk, hogy mi az, aminek soha nem szabad megtörténnie – fejtette ki Rákay Philip.
A szerkesztõ nagyon fontosnak tartja azt is, hogy idén
méltóképpen emlékezzen meg az ország az 1956-os eseményekrõl, a vidéki történésekre is fókuszálva. Emellett
szerinte nagy figyelmet kellene fordítani az egyéni törté-

NAGY IMRÉRE EMLÉKEZTEK
Ünnepi megemlékezést szervezett múlt héten pénteken Nagy Imre születésének 120. és halálának 58.
évfordulója alkalmából a Nagy Imre Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete.
A megyeházán megtartott rendezvényen Seszták
Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke mondott köszöntõbeszédet, majd dr. Sallai
József, a Nagy Imre Társaság megyei szervezetének
alelnöke elevenítette fel az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeit, Nagy Imre tevékenységét, és méltatta a mártírhalált halt miniszterelnök
munkásságát.

Rákay Philip
netekre, arra, amit a szemtanúk megéltek és még emlékeznek rá.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

DIKTATÚRÁRÓL, FÕKÉNT FIATALOKNAK
Kommunista megtorlás 1956 után, pócspetri ügy, ügynökök Nyíregyházán és a megyében. A helyi diktatúra
„bája” címmel tanulmánykötetet jelentetett meg a Periférián Kulturális és Mûvelõdési Alapítvány. A kiadványt
múlt héten szerdán mutatták be a nagyközönségnek. A
megjelenését a nyíregyházi önkormányzat is támogatta.
Szõnyeg alá sepert történelem, piszkos ügyek és a kommunizmus keserû hétköznapjai elevenednek meg A helyi
diktatúra „bája” címû kiadvány lapjain. Dr. Bene János a
két világháború közötti idõszak Nyíregyházáját mutatja
be, egészen addig a tragikus pillanatig, amikor több ezer
embert hurcolnak el a megyeszékhelyrõl a málenkij robotra. Lupkovics György az 1956 utáni megtorlást, valamint a helyi ügynökvilág sötét titkait tárja fel, dr. Takács
Péter pedig a kommunisták vallásüldözését boncolgatja a
pócspetri ügyön keresztül. A kötetet a Periférián Kulturális és Mûvészeti Alapítvány jelentette meg a nyíregyházi
önkormányzat támogatásával. A civil szervezet elnöke azt
mondta, a korábban általuk szervezett történelmi elõadások anyagát jelentették meg nyomtatott formában. A célközönségüknek pedig a közelmúlt történelme iránt érdek-
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Megkoszorúzták Nagy Imre mellszobrát

Dr. Takács Péter és dr. Szilassy Géza
lõdõ fiatalságot tartják. Dr. Szilassy Géza hozzáfûzte, annak érdekében, hogy a fiatalok hozzáférhessenek a tanulmányokhoz, minden környékbeli iskolába és könyvtárba eljuttatnak egy-egy példányt a kötetbõl. A Periférián Alapítvány tervei szerint a kiadványnak folytatása is lesz.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Dr. Sallai József beszédében azt mondta: Nagy Imre
nagy formátumú ember volt, történelmünk legnagyobb
hõseire emlékeztetõ személyiséggé nõtt fel. Élete a forradalommal teljesedett ki. Olyan emberi és erkölcsi
többlettel, értékeket õrzõ belsõ kincsestárral rendelkezett, ami õt magasan a kortárs politikusok fölé emelte. Nagy Imre az ország sorsát befolyásoló tetteivel
túlnõtt egykori önmagán és a politikusi kereteken: államférfi volt. Ezt bizonyítja a forradalom leverését
követõ helytállása a romániai számûzetésben, a börtönben és a mártíromság vállalásában.
Nagy Imre születésének 120. és halálának 58. évfordulója alkalmából a mártírhalált halt miniszterelnök nyíregyházi dombormûvénél a megemlékezés
résztvevõi elhelyezték az emlékezés virágait.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

2016. JÚNIUS 17.

KÖNYVHÉT

MÁGIKUS HELY

MINDEN A KÖNYVEKRÕL SZÓLT

INTERJÚ PÉTERFY GERGELY ÍRÓVAL
Ki látott már könyvhetet esõ nélkül? Én
nem emlékszem ilyenre! Most is esett.
Akkor is, amikor Péterfy Gergely és Gerliczki András találkozott a Kossuth téren a
közönséggel. Aztán Péterfy dedikált. Zöld
tollal írt. Igen, ahogy Kosztolányi – jegyezte meg Gerliczki.
– Persze, ez egy tudatos omázs – intett
Péterfy. – Külön öröm, ha valaki ezt észreveszi! A Nyugat szerzõi közt divat volt,
hogy ilyen-olyan színû tollat, ceruzát, tintaceruzát használtak. Különben Kosztolányi-rajongásom miatt választottam ezt a
színt, kinek íróasztala legfontosabb helyén
egy Kazinczy portré nyugodott. Ez a Kazinczy és Kosztolányi vonal nagyon is fontos és eleven dolog az életemben.
– De nem egy véletlen vonal, hiszen a
könyvhétre megjelent Kitömött barbár
egyik központi alakja éppen Kazinczy.

Péterfy Gergely
– Valóban nem, de tíz éve véletlenül találtam rá az õ történetére. Életemben minden
lényeges dolog véletlenül jött. Valahogy úgy,
ahogy az evangélium mondja: ...nem azé,
aki akarja, és nem is azé, aki fut... Rátaláltam
tehát egy történetre, ami megragadott.
– Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman
barátsága. Mi bennük a közös?
– Két kiközösített idegen. Soliman, a sötét bõrû, 18. századi értelmiségi, rabszolgaként keveredik Bécsbe. Ott egyrészt, mint
rabszolga, jogfosztott ember, s mint fekete, elõítéletek és gúny tárgya. Másrészt mûvelt férfi, fölébe kerekedik ennek az állapotnak, de a teste mégis megmarad az idõ
rabszolgájának. Halála utáni sorsa példáz-
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za ezt legszebben, hiszen miután 1796-ban
szélütést kapott, nem temették el, mint egy
rendes bécsi embert, hanem kitömték és
kiállították a Természettudományi Múzeumban, mint egy tárgyat.
– Fontos Önnek, hogy hányan olvassák
a könyvét?
– Persze, nagyon-nagyon fontos! A
könyvnek az a létmódja, hogy olvassák.
Addig él minden könyv, amíg beszélnek,
gondolkodnak róla az emberek. Ha megkövül, mint egy dinoszaurusz, már nem
lehet bele életet lehelni.
– Klasszikus történetek között éli életét. Latin–ógörög szakon végzett, egyetemi tanár, író, újságíró, szerkesztõ, színházi szerzõ, forgatókönyvíró. Mit tapasztal
– akár az Ünnepi Könyvhét eseményeit is
beleértve –, mennyire befogadó a kultúrával szemben a hazai közönség? Hogyan
érzi magát filoszként?
– Bután. Hogy az elmeraktárakban miféle dolgokat tárol az ember, a hétköznapokban semmilyen következményekkel
nem jár. Soha nem a világ egyszerûbb részén feküdt ez az ország. Tény, hogy kétségbeejtõ állapotban van a magyar kultúra. Ezt írtam le a Mindentõl keletre... címû
közéleti esszékötetben.
– Rendkívüli családból származik. Nagyszülei: Jékely Zoltán és Jancsó Adrienne.
Dédapja Áprily Lajos, s nem mellesleg
Péterfy Bori testvére. Kiemeli ez Önt a környezetébõl?
– Nem, hiszen ugyanabban az idõben
és sorsban osztozunk, és néha, nagyon jó
pillanataimban, ha úgy is érzem, hogy leírtam egy-két jó mondatot, hamar elmúlik
ez az érzés, és azon szorongok, hogy vajon jót csináltam-e! Tehát folyamatos a
stressz és a félelem attól, hogy mi lesz holnap – mondja derûsen Péterfy Gergely. –
Ebben mindannyian egyek vagyunk. Ki
kevésbé, ki jobban szorong.
– Szokás nálunk minden kockakövön,
Nyíregyházához kötõdõ embereket keresni. Önnek van kapcsolata a városhoz?
– Mindenkinek van. Vagy itt születik, vagy
a gyereke, ide elõbb-utóbb mindenki eljut.
Nyíregyháza különös, varázslatos szeglete
az országnak. És kell is, hogy legyen ilyen
mágikus helye minden hazának! A Nyírség
ilyen. Ide minden író elkeveredik egyszer.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Ismét az utcára vitték a könyv ünnepét
Nyíregyházán. A 87. Ünnepi Könyvhét és
a 15. Gyermekkönyvhónapok csütörtöktõl
hétfõig várta az érdeklõdõket a Kossuth téren, ahol a helyi írók mellett országosan
elismert alkotókkal is lehetett találkozni.

is mindegy min olvassuk a történetet,
könyvben vagy e-bookon, az olvasás pallérozza az elmét és fejleszti a szókincset.
Mindezek mellett pedig érzelmileg is pluszt
ad az olvasónak, ha könyvet vesz a kezébe.

– 1929-ben, 87 esztendõvel ezelõtt a
könyvhét megálmodói azzal a vággyal indították útjára az eseményt, hogy népszerûsítsék az olvasást, egyúttal megszerettessék a könyveket. Az egyre inkább digitalizálódó világunkban pedig ez a cél most
mindinkább aktuális – mondta megnyitó
beszédében Bajnay Kornél önkormányzati
képviselõ, aki hozzátette, a Guttenberg
galaxis vége még várathat magára, ugyan-

TALÁLKOZNI AZ ALKOTÓKKAL
A több mint nyolc esztendeje töretlen
sikerrel megrendezett esemény egyik legfontosabb momentuma, az olvasók és az
alkotók találkozása. Itt volt Péterfy Gergely,
József Attila-díjas író, Darvasi László, Nemere István író-mûfordító és a Washingtonban élõ Trembácz Éva Zsuzsanna is.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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SZÍNHÁZ

POKORNY–RUDOLF NÁSZ A SZABADTÉRIN
Legalábbis a Pletykafészek címû vígjátékban, amelyet
a jövõ pénteken és szombaton mutat be a Centrál Színház társulata 20 óra 30 perctõl a Szabadtéri Színpadon.
A kisbabát váró Liptai Claudia töltötte be korábban ezt a
„státuszt”, de mint egykori „párjától”, a Kossuth-díjas Rudolf Pétertõl megtudtuk, a „nejcsere” dacára a közönség felhõtlen szórakozása garantálható. (Ezt csak a felhõs ég zavarhatja meg!) Bizonyára sokan betelepednének abba a Pletykafészekbe, amelyikben Pokorny Lia és Rudolf Péter, NagyKálózy Eszter és Simon Kornél, Básti Juli és Scherer Péter,
Bertalan Ági és Schmied Zoltán a házaspárok, legalábbis az
elõadások idõtartama alatt. Mi lehet a titka, hogy Neil Simon
darabját több mint fél évtizede játsszák nemcsak a közönség, de önmaguk örömére is? – kérdeztem elõször a Csacsacsa, a Szerencsés Dániel, a Jób lázadása vagy az Üvegtigris
címû filmekbõl is jól ismert mûvésztõl.

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
– A történet egy alpolgármester otthonában játszódik,
ahová házassági évfordulóra érkezik a baráti kör. Én egy
nagyon magabiztos, kicsit pökhendi, az elsõ nehézségektõl szétesõ könyvelõt játszom, aki a végén nagy bajba kerül: egy olyan esten történtekrõl kell beszámolnia, amin
nem vett részt... Minden alkalommal nagy kihívást jelent
számomra ez a monológ. Neil Simon darabja a szórakoztatáson túl a sznob elitrõl mond lesújtó véleményt egy gusztustalan pletyka kapcsán. Érdekes, egy baráti kör tagjai
hogyan esnek egymásnak pillanatok alatt... (Nem nehéz
ezt a kis társaságot odaképzelnünk a Rózsadombra.) Természetesen a szereposztás is hozzájárult a sikerhez; minden egyes alkalommal öröm találkozni ezekkel a kollégákkal, ráadásul Puskás Tamás rendezõ jó érzékkel terelgetett bennünket a próbák során. Örömteli hír, hogy
Claudia gyermeket vár, s természetes, hogy egy idõ után
már nem lehetett tovább halogatni a cserét. Liával sokat
játszottunk együtt a Beugróban, rendezõje voltam az
Ahogy tetszikben, a Võlegényben, így nem jelent gondot
a közös játék. Bár már egy kész elõadásba „száll be”, de
õ ezt nyilván átitatja majd a saját egyéniségével.

ROBIN WILLIAMSSZEL FORGATOTT
Rudolf Péter többször fellépett már városunkban. A feleségével, Nagy-Kálózy Eszterrel együtt az És Rómeó és
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Játék közben Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter
Júlia... címû darabbal is bemutatkoztak Nyíregyházán, ami
életük egyik legfontosabb munkája. Mint megtudtuk, a több
mint 300 elõadás közül az itteni az egyik legizgalmasabb
volt a számukra. A VIDOR Fesztiválon Kálloy Molnár Péterrel a Kövek a zsebbent, majd néhány évvel késõbb az
Új Színházzal a Fogat fogért címû Feydeau vígjátékot játszották el, s filmvásznon is szerepelt az Üvegtigris 3-ban
és a Csudafilmben. Moziban, tévében rengeteg maradandó értékû alkotásban láthattuk. A televízióban nemrég
vetítették a Hazudós Jakabot, amiben együtt játszott a felejthetetlen, közelmúltban elhunyt Robin Williamsszel
(Holt költõk társasága, Jó reggelt, Vietnám!). Milyen emlékeket õriz róla?
– Nehéz körülmények között, nagy hidegekben játszottunk, de õ tartotta bennünk a lelket. Egy hazugságaival a
rabokba lelket tápláló embert alakított, aki ezzel a tettével
akaratlanul hozzájárult ahhoz, hogy a „testvéremet” lelõtték a németek. Egy kis jelenetem volt vele. Birkóztam az
angollal, ráadásul egy speciális akcentust kellett elsajátítanom. Robin látta rajtam a jelenetem végén, hogy elégedetlen vagyok magammal, de a rendezõ továbbot intett. Mivel
kicsi szerepem volt, nem tehettem meg, hogy ismételtessem

a felvételt a stáb akarata ellenére, õ azonban egy mondva
csinált ürüggyel a maga nevében kérte ezt. Most már minden rendben zajlott. Ez nemes gesztus egy olyan világsztár
részérõl, aki nagy lélek volt, látszólag kimeríthetetlen energiákkal rendelkezett, s mentes volt minden sztárallûrtõl.
A Szabadtéri Nyár részletes programja a 9. oldalon, valamint a nyiregyhaza.hu-n olvasható. (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

A SZÍNHÁZ A LEGNAGYOBBAK KÖZÖTT
A Magyar Teátrumi Társaság tagja lett a Móricz Zsigmond Színház. A legnagyobb hazai színházi szervezetben való tagság a nyíregyházi teátrum számára a társaság tagjaival való szorosabb együttmûködését jelentheti. Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõje azt mondta, az együttmûködés egyik elõnye, hogy
ha például egy színháznak van egy üres játszónapja,
amikor nem tudja, hogy mit tûzzön mûsorra, akkor a
Magyar Teátrumi Társaság tagjai tudnak segíteni abban,
hogy kedvezményes áron elhoznak egy elõadást.

2016. JÚNIUS 17.

PORTRÉ

NYÍREGYHÁZI A VILÁG LEGMAGASABB TESTÉPÍTÕJE
Közel 1 kilogramm csirkemellfilé és 400 gramm
zöldség a napi adagja, mindemellé pedig még fél kiló
rizs is jár. Az egészséges táplálkozás és mozgás a lételeme, hiszen lassan 10 éve foglalkozik testépítéssel,
de edzõként is tevékenykedik. A konditeremben, vagy
az utcán sétálva pedig nem nehéz kiszúrni a tömegbõl, hiszen nemcsak kigyúrt a testalkata, hanem még
197 centiméter magas is – ezzel pedig – a legutóbbi
információk szerint – jelenleg õ a világ legmagasabb
testépítõje. A Nyíregyházán élõ Kerék Attilával beszélgettem...
Attila 10 évvel ezelõtt kezdett el komolyabban foglalkozni a testépítéssel, mert szeretett volna izmosabb lenni

és elérni, hogy – ahogy õ mondja – ne csak egy magas fiút
lássanak benne az emberek. Most heti 4-szer, 5-ször edz,
a sport így végigkíséri mindennapjait.

„A SPORT A SZENVEDÉLYEM”
– Egész életemben jelen volt a sport. Gyerekkoromtól
kezdve ez volt a szenvedélyem, és ez így van a mai napig
is. Régen modellkedéssel is foglalkoztam, de rá kellett jönnöm, hogy ez nem az én világom, ezért abba is hagytam.
Most, a mindennapi életemet a munka és az edzés tölti ki.
Korábban egyébként még versenyeztem is, a jövõre nézve nem tartom kizártnak, hogy esetleg újra színpadra fogok még állni – mesélte.

Attilának élete a sport
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Attila azt mondja, bár mindig szerette volna elérni, hogy
ne a magassága miatt figyeljenek fel rá az emberek, szerencsére a 197 centimétere soha semmilyen hátránnyal
nem járt számára. Talán csak annyival, hogy „ha el akart
bújni a tömegben, az nem sikerült.”
– Külsõmet illetõen kapok hideget, meleget. Van, akinek ez már túlzás és soknak ítéli meg. Van olyan, akinek pedig kifejezetten tetszik. Azt gondolom, hogy ez a
teljesen normális, hisz mindannyian különbözõek vagyunk. Mi is lenne, ha mindenkinek ugyanaz tetszene?
Káosz.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Krisztina magassága eltörpül Attiláé mellett

Fotó: Trifonov Éva

„NEM TUDOK ELBÚJNI A TÖMEGBEN”
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SPORT

EZER EURÓ A FÕDÍJ
Nemzetközi kosárlabdatornát rendeznek Nyíregyházán. A B33-as sorozat egyik
kvalifikációs viadalának a helyszíne a Kossuth tér lesz.

OLVASÓI LEVÉL

KEDVES NAPLÓM ÉS KEDVES
SZPARI-SZURKOLÓK!
A Ti nevetekben is megköszönöm a
Napló szerkesztõségének a szíves s önzetlen segítségét, hogy mikor buzdító segítségükre volt szükség, azonnal készségesen megjelentették az oda illõ, passzoló cikket.
Nem szaporítom a szót. 32 meccs és
ezt oda-vissza végigkiabálni minden héten; megtettük, megtettétek. Harminckét
héten át a fél ország megtanulta Nyíregyháza nevét, mert kettõ kivételével (tudjuk, kikrõl van szó) mindenütt kivívtuk a
szimpátiájukat, szeretetüket. Nem egy
vidéki kis településen, mikor megérkeztünk és beleüvöltöttünk az éterbe, azt
hitték, hogy lõgyakorlatot tartanak a közeli lõtéren a tartalékos tüzérek. Utaztunk
kb. 5000 kilométert oda-vissza. Hoztuk,
amit megígértünk: átgázoltunk az NB III-

on. Ha sikerül az átigazolás, akkor ígérem, ez vár az NB II-es ellenfeleinkre is.
De, hogy innen nem visznek el egy pontot sem, ezt garantálom mindenkinek.
Tehát megtettük, amit a haza megkívánt. 74 gólt lõttünk, 17-szer nem kaptunk gólt. 27 meccset behúztunk. Pedig
sokszor csak éppen hogy kivolt a csapat
létszámban.
Tehát még egyszer köszönöm mindenkinek! Jó nyaralást kívánok a szerkesztõség valamennyi munkatársának, s nektek, kedves szurkolók, s utána feltöltõdve, kipihenve újra szóljon a hatlövetû:
Nyíregyháza szívünk városa... Hajrá
Szpari, hajrá Nyíregyháza!
Szabó Lajos
t. szurkoló

A B33 nagyban hasonlít a streetballra,
azaz 3-3 játékos játszik, de van játékvezetõ, tehát nem a szórakozás az elsõdleges,
hanem sokkal fontosabb az eredmény. A
teniszhez hasonlóan itt is kvalifikációs versenyeken gyûjthetik a pontokat a csapatok,
a legjobbak pedig eljuthatnak a legnagyobb
tornákra, amely megfelel a tenisz Grand
Slam viadaloknak.
– Szerbiából, Észtországból és Romániából is jelentkezett már csapat, de itt lesz a
magyar B33-as válogatott és az egyetemi

válogatott is. Ezer euró a pénzdíj, ez is csábító, de fõleg a pontok miatt jönnek az
együttesek, hogy kiharcolják a részvételt a
nagy tornákon. Igyekszünk kiegészítõ programokról is gondoskodni, így lesz egy kis
show-mûsor is, remélem, hogy tetszik majd
a nyíregyháziaknak – mondta Sitku Ernõ
szervezõ.
Június 25-én a Kossuth téren rendezik a
tornát, melyre bárki jelentkezhet, de fõleg
profi csapatokat várnak a szervezõk a különbözõ kategóriákba. A B33 nagyon látványos, mivel szinte egyáltalán nincs holtidõ. A sportág egyre népszerûbb, sokan a
kosarasok közül kimondottan szakosodtak
az egypalánkos játékra, és rövidesen olimpiai sportág is lehet a B33.

Ismét pattog a kosárlabda a Kossuth téren

SPORTPROGRAM
Június 18., szombat 10.00 Sóstó, Tófürdõ, Magyar Úszás Napja úszóverseny

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 19., vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus–Hatvan labdarúgó-mérkõzés ismétlése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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PROGRAMOK

PROGRAMOK
ELÁSOTT KINCS. A Burattinó Bábszínház elõadásai: június 18-án 16.00: Elásott kincs. 19-én 10.00: Három kismalac. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
MOTOROS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP. Vezetéstechnikai bemutató és képzés várja a motorosokat június
19-én 8.00 órától az Esélycentrumban, az Óriáskerék Motoros Egyesület szervezésében. A rendezvény célja, hogy
a motorosok technikai útmutatást kapjanak szakképzett
oktatók segítségével. Illetve egész nap: tesztvezetés, bukósisakteszt, használt motorkerékpár vásár. Részletek:
www.nyiregyhaza.hu.
KONFERENCIA, AJÁNDÉKOK. A Móricz Zsigmond
könyvtár programjai: június 20-án 10.00: Hungaricana, a
Közgyûjteményi Portál c. konferencia (konferenciateremben). 23-án 14.00–16.00: Ajándékdoboz készítése zöldségekbõl (Csiriptanya Játéktárban). 25-én 9.30–12.30: Ajándék készítése kartonpapírból (Csiriptanya Játéktárban).

FELHÍVÁS
Nyári táborokkal kapcsolatos információit a Nyíregyházi Naplóban egy alkalommal ingyenesen
közzétesszük. A programokat a naplo@nyiregyhazitv.hu e-mail címre várjuk.

„SZÁNJ IDÕT MAGADRA!”
A Rákbetegek Országos Szervezete Nyíregyházi
Napforduló Szolgálata várja az érdeklõdõket „Szánj idõt
Magadra!” címû rendezvényére június 20-án 10.00
órától a Jósa András Oktatókórházban (Onkológiai
Tömb, Konferenciaterem, 3. emelet). Program: 10.00
Napfényártalmak – Bõrtumorok diagnosztizálása és terápiája. Elõadó: dr. Nádorvári Mónika bõrgyógyász,
onkológus. 11.00 Tájékoztatás a megváltozott munkaképességû személyek ellátásával kapcsolatban. Elõadó:
Simkóné dr. Tornai Anita fõosztályvezetõ, Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Fõosztály. Illetve gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök bemutatója és tanácsadás.
GYÓGYÍTSUNK MÁSKÉPPEN. A Nefelejcs Egyesület a
Nemzeti Együttmûködési Alap „Szakmai program” támogatásával 10 alkalomra szóló rendezvénysorozatot indított,
május 30. és szeptember 6. között, Gyógyítsunk másképpen címmel. Június 21-én 10.00: Úgy egyél, hogy szép legyél! Elõadó: dr. Czégé Zoltánné életmód-tanácsadó. Helyszín: DE Egészségügyi Kar, Sóstói út 2. A ép. alagsor 2. terem. A részvétel ingyenes.
„SZÖSZMÖTÖLÕ” címmel kézmûves foglalkozásra
várják az érdeklõdõket a Jósavárosi Mûvelõdési Házban
június 22-én 10.00 órától.
„RESTAURÁTOROK MÛHELYTITKAI” címmel idõszaki
kiállítás nyílt a Jósa András Múzeumban, mely a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem tárgyrestaurátor hallgatóinak diplomamunkáiból válogat. Megtekinthetõ: június 22-éig.
KISS BENEDEK MÁTÉ, a Virtuózok tehetségkutató verseny döntõse mutatkozik be június 23-án 17.00 órakor a
Vikár Sándor Zeneiskola nagytermében. Mûsorán a tévében hallott és nem hallott zenemûvek szerepelnek. Közremûködik Tamás Attila, a Vikár Sándor Zeneiskola intézményvezetõje, felkészítõ tanára Nyesténé Raizer Márta.

INGYENES VÁROSNÉZÉS

A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
NYÁRI TÁBORAI
6–12 éves korú gyerekek számára
Alvégesi Mûvelõdési Ház (Honvéd u. 41.)
Kézmûves tábor: július 4–8., augusztus 1–5.
Információ: 42/462-400, 70/703-4631
Borbányai Mûvelõdési Ház (Margaretta u. 50.)
Kézmûves tábor: június 27–július 1., július 4–8., augusztus 15–19. Információ: 42/491-295, 20/350-9186
Butyka (Benkõ I. u. 1.)
Kézmûves tábor: július 25–29.
Információ: 42/726-045, 30/929-0565
Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Ungvár stny. 33.)
Városismereti tábor: június 27–július 1.
Információ: 42/448-005, 70/611-0314
Kertváros (Prága u. 7.)
Kézmûves tábor: június 20–június 24., június 27–július 1. Információ: 42/342-213, 30/929-0565
A részvételi díj egységesen 14 000 Ft/fõ/hét, amely
tartalmazza az ebédet, valamint a foglalkozások
anyagköltségét.
2016. JÚNIUS 17.

2016. június 1. és augusztus 31. között minden szerdán és pénteken 14.00 órától ingyenes városnézésre
várja a turistákat és a városlakókat Nyíregyháza belvárosában a Nyírség Turizmusáért Egyesület. A program Nyíregyháza város támogatásával valósul meg.
Gyülekezõ és indulás a városháza fõbejáratától. A túra
idõtartama 1 óra.
Létszám: minimum 6 fõ, maximum 20 fõ. Részvételi szándékát a következõ elérhetõségen lehet jelezni: Nyírség Turizmusáért Egyesület. Tel.: 06-30/62974-24. E-mail: koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.
JELNYELV A1 SZINTÛ intenzív nyári tanfolyam indul
június 26-án 9.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központ
222-es termében, minden héten kedden és csütörtökön
9.00–12.00 óráig. Bemutatóóra: június 23-án 10.00 órától. Fazekas Dóra tanfolyamvezetõ. Érdeklõdni: pagopago70@freemail.hu, vagy helyszínen. Telefon mellõzve, az
oktató siket!
NYÁRI FILMES SZABADEGYETEM. A Krúdy Gyula Art
Moziban június 23-án 17.30-tól a Nyári Filmes Szabadegyetem témája: A történelem véres színpada. A program
keretében dr. Drabancz M. Róbert tart elõadást „Lovagok,
dámák, véres históriák – A középkor képe a vizuális mûvészetekben” címmel, majd ezt követõen Kurzel: Macbeth
címû filmjét nézhetik meg a helyszínre látogatók. Információ: www.krudymozi.hu.
„ÉLJ A MÁNAK” SPORTNAP az Omnis Alapítvány rendezésében, fogyatékkal élõk részére, Nyíregyháza-Nyírszõlõsön június 24-én.

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR találkozójára
várják az irodalombarátokat június 24-én 16.00 órától.
Téma: Ebéd – Móricz Zsigmond novellájának biblioterápiás
feldolgozása. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme.
A VÁROSMAJORI NAP június 25-én 14.00 órától várja
az érdeklõdõket a Városmajori Mûvelõdési Házban, ahol
az intézményben mûködõ civil szervezetek és csoportok
részvételével játékos ügyességi és sportvetélkedõk, ingyenes vérnyomás- és vércukorszint-mérés, valamint színes
színpadi programok várják a helyszínre látogatókat. A napot a 18.00 órától kezdõdõ táncház zárja, az Igrice
Néptáncegyüttes közremûködésével. A belépés díjtalan!
NOSZTALGIA MOZI június 25-én. A VOKE Vasutas
Mûvelõdési Ház és Könyvtár idén ünnepli fennállásának
100. évfordulóját. Ezen alkalomból olyan programokat elevenítenek fel, melyek a száz év alatt kedveltek voltak, de
mára már szinte elfeledetté váltak. Az ’50-es években nagy
népszerûségnek örvendett a mozi a Vasutasban, így a mostani rendezvénnyel erre emlékeznek. A vetítések 18.00 órától kezdõdnek (18.00 Meseautó – 1934, 20.00 Állami áruház – 1952, 22.00 Mágnás Miska – 1950), illetve az intézmény 16.00 órától várja a látogatókat Mozitörténeti kiállítással is. A belépés ingyenes!
„KISAUTÓK A MÚLTBÓL” játékautó-kiállítás a Vasutas
Mûvelõdési Házban július 23-áig, hétköznapokon 10.00–
18.00 óra között. A belépés ingyenes! Amerikai típusú kisautók, retro autók a keleti blokkból.

MAGYAR KARD NAPJA
Június 18-án, szombaton 16 órától a Magyar Kard Napját ünneplik a Jósa András Múzeumban. Laikusként a
kardról, a boldog békeidõkben vívott párbaj jut eszembe. Pontosabban – mint tudni illik – szablyával, tehát
görbe karddal verekedett a magyar úr. Lovas nemzet vagyunk, így a hosszú kard alkalmatlan volt a harcokban.
A Magyar Kard Napját elsõ alkalommal három esztendeje rendezték Nyíregyházán, hét múzeum összefogásával, s a Parlamentben lobbiztak az igazgatók és
a város polgármestere, hogy legyen ünnepnapja a magyar kardnak és szablyavívásnak is. A lényeg a szimbolika, hiszen a magyar nép folytonosan küzdött. A
koncepció szerint a kulturális rendezvényeknek jeles
aktualitása van. Idén az 56-os hõsök elõtt tiszteleg a
Jósa András Múzeum kiállítása, de a Simonyi Óbester
Magyar Szablyavívó Iskola is bemutatót tart. Alapítója,
Máday Norbert országos hírû gyûjtõ tárgyai is a múzeumba kerülnek. Az iskola a vívózseni, Borsody László
õrnagy két világháború között elhíresült vívórendszere
köré épül, melyet tavaly Nyíregyháza város Települési
Értéktár Bizottsága kiemelt értékké nyilvánított.
Érdemes megjegyezni, hogy a szablyavívó iskola
rendhagyó történelem- és irodalomórákra is vállalkozik, sõt edzéseket tart a Kossuth Lajos Gimnáziumban.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA MILLENNIUMI TÖRTÉNETÍRÓJA
Az 1896-os millenniumi évben egy
újabb kiadvánnyal gazdagodott várostörténeti irodalmunk: Lukács Ödön tíz
évvel ezelõtt megjelent monográfiája
után napvilágot látott Geduly Henrik
Nyíregyháza az ezredik évben címû
kiadványa is. A református lelkész után
az evangélikus egyház kiváló képviselõje is egy remek kötettel ajándékozta meg a város „lelkes” és „hazafias”
polgárságát.
A kötet zárszavából megtudhatjuk
megjelenésének célját: „Szándékom
vele az volt, hogy ha más város nem –
tegye meg Nyíregyháza azt, amit ha
hazánk összes nagyobb városai megtesznek vala, kimondhatatlan becsû
emléket adtak volna át az utókor magyar nemzedékének és történetének
egyaránt, írassa le állapotát mindenestõl fogva úgy, amint a magyar haza második évezredébe lép”. A monográfia egyik erénye az az összegzés,
amely a millennium évében a városban lefolyt ünnepélyeket mutatja be.
A szerzõ 1866. október 24-én született Bécsben. 1891ben érkezett Nyíregyházára segédlelkésznek és az Evangélikus Fõgimnáziumba hitoktatónak. Tevékenyen kapcsolódott be a város irodalmi, kulturális és társadalmi
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életébe is. Mindössze harmincesztendõs, amikor megírta várostörténeti monográfiáját és a nyíregyházi
gyülekezet rendes lelkészévé választotta. Elõbb esperességi, majd 1906ban egyházkerületi fõjegyzõ lett, ami
akkor a püspök helyettesének felelt
meg. 1911. május 16-án a Tiszai
Evangélikus Egyházkerület püspökévé választották. 1917-ben az õ kezdeményezésére alapították a nyíregyházi evangélikus leánygimnáziumot, amely késõbb a nevét is felvette. 1928-ban megbízta Kotsis
Ivánt a ma Luther-házként ismert
bérház felépítésével. E példás gyorsasággal elkészült épületben rendezte be püspöki hivatalát. 1929-ben a
pécsi-soproni hittudományi kar díszdoktorátussal ismerte el irodalmi tevékenységét. 1937. február 18-án hunyt el. Az 1939.
november 27-én átadott síremléke (képünkön) az Északi temetõ dísz-sírhelyén található. A síremlék szobrát
Lux Elek szobrászmûvész erdélyi fehér márványból faragta. Nevét õrzi még a Luther és az Iskola utca sarkán
1999-ben, Tóth László tervei alapján emelt épület.
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