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A HÉT TÉMÁJA

SÓSTÓI PIAC.
Piac nyílt Sóstón, ami
szerdán és szombaton
délután várja a vásárlókat Sóstógyógyfürdõ
központjában.
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SZINDRÓMÁVAL

8-9

MEGNYERTÜK!

12

KULTÚRA

SZÍNHÁZI SIKER.
A POSZT versenyprogramjába meghívást
kapni kiváló csapatmunka elismerése,
onnan díjat elhozni
óriási fegyvertény!
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XXV. MANDALA NYÁR

14

SPORT

MÛFÜVES PÁLYA.
Megújul a Városi
Stadionban lévõ
mûfüves focipálya
TAO-s források
segítségével.

JÉGESÕ PUSZTÍTOTT A MEGYÉBEN
A június 21-én történt, a megye keleti részét ért viharral kapcsolatban Kozma Péter megyei kormánymegbízott, mint a Megyei Védelmi Bizottság elnöke a következõ közleményt
adta ki: A szerdáig történt felmérések alapján a vihar tizenhárom települést – Rozsály, Zajta,
Méhtelek, Garbolc, Uszka, Kishódos, Nagyhódos, Gacsály, Nyírkáta, Magosliget, Botpalád,
Tiszabecs és Csenger – érintett. Leginkább az épületek tetõszerkezetében és fákban tett kárt
a kedd kora reggel viharos erejû széllel, és diónyi, helyenként tyúktojás nagyságú jégdarabokkal érkezett jégesõ, személyi sérülésrõl nem érkezett bejelentés. A Védelmi Bizottság
elnöke személyesen tájékozódott a jégkárral érintett területen a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság helyszínen szolgálatot teljesítõ munkatársaitól a károk nagyságáról, valamint
találkozott az érintett települések, vezetõivel és a károsultakkal is. A megye hivatásos,
önkormányzati és önkéntes tûzoltói azonnal megkezdték a helyreállítási munkálatokat,
a járási és települési mentõcsoportok segítették õket. Friss részletek: nyiregyhaza.hu.

XXIII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM
2016. JÚNIUS 24.

Már egy bõ hete tombol a vakáció, ám sok nyíregyházi iskolás újra suliba jár. Zoo
Suliba... Az állatpark népszerû táborának elsõ csapata elsõ kézbõl informálódhatott a Mayotte majmok életérõl. Azaz: kézzel, mint képünkön is látszik. A jubileumi rendezvénysorozat keretében megújult makierdõ kis lakói pedig szívesen (és
nyelvesen...) fogadták az ismerkedést, s várják ezentúl – nem csak a vakációzókat.
(Beindult Szigliget is: errõl a 3. oldalon írunk, a többi önkormányzati táborról pedig folyamatosan beszámolunk következõ számainkban.)

POLGÁRÕR KOORDINÁCIÓS IRODÁT ADTAK ÁT
Átadták a Nyíregyházi Polgárõr Egyesületek Koordinációs Irodáját kedden a Nyírségi Civilházban, a
Városmajor utca 2. sz. alatt. Az új irodát azzal a céllal
hozták létre, hogy a városban mûködõ 20 polgárõr
egyesületnek segítséget nyújtson a szolgálati tevékenységük során. A szolgálatokat rendszerezik, adminisztrálják és napra kész kimutatásokat biztosítanak.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, reméli, az
új iroda tovább növeli a polgárõrök közbiztonságra irányuló munkájának hatékonyságát. Nyíregyházán egyébként 20 polgárõr egyesület mûködik több száz taggal, a
városban az önkormányzat támogatásával három városrész polgárõr egyesületének van már önálló irodája, az

Érkertben, a Jósavárosban és a Huszártelepen, munkájukat 132 térfigyelõ kamera segíti.

CSÖKKENT A BÛNCSELEKMÉNYEK SZÁMA
Nagyon jó az együttmûködés a társszervekkel, és ennek
eredményességét a statisztikák is bizonyítják. Jelentõsen csökkent a bûncselekmények száma, a felderítés viszont sokat
javult, e tekintetben Nyíregyháza a harmadik helyen áll a
megyei jogú városok rangsorában. A Nyíregyházi Polgárõr
Egyesületek Koordinációs Irodájának helyszínét, a tárgyi és
személyi feltételeket a Nyírségi Civilházban az önkormányzat biztosítja, a technikai háttér pedig a TESCO Áruház támogatásával valósult meg. (Folytatás a 3. oldalon.)

Fotó: Szarka Lajos

MAKIÓRA A ZOO SULIBAN

NAPRÓL NAPRA

JÚNIUS
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SZÉPÜL AZ ALULJÁRÓ

ÜNNEPELTEK

A MÁV pályázatot írt ki az állomások aluljáróinak dekorációs festésére, amelyet Nyíregyházán a
Mûvészeti Szakközépiskola nyert
el. A diákok végezték el a fal festését, amellyel szebbé tették az aluljárót.

A Fegyveres Erõk és Rendvédelmi
Szervek Nyugdíjas Klubja hagyományos
negyedévi név- és születésnaposait köszöntötte, mely 28 fõt érintett. Az ünnepi megemlékezést az önerõn és tagi hozzájáruláson túl Nyíregyháza MJV Önkormányzat Civil Alapja támogatta.

JÚNIUS

CSÜTÖRTÖK

16

JÚNIUS
PÉNTEK

17

OROSI VIRÁGOSÍTÁS

SZAPORA GALÓCÁK

Az Orosért Közéleti Egyesület a napokban tovább folytatta a virágosítást
az orosi temetõ bejáratánál. A tiszafasor alatt és a járda melletti területre
több száz tõ egynyári növényt ültettek
be, amit a megyei temetkezési kft. kertészete biztosított.

Nyíregyháza zöldfelületein a csapadékos idõjárás miatt elszaporodtak az
emberi életre is veszélyt jelentõ mérges gombafajok. A NYÍRVV Nonprofit
Kft. arra kéri a lakosságot, legyenek
körültekintõek, és fokozott óvatossággal kezeljék a kalapos növényeket.

JÚNIUS
PÉNTEK
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JÚNIUS

SZOMBAT
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EMLÉKKIÁLLÍTÁS

BALETTVIZSGA

Soltész Albert munkáiból nyílt kiállítás a nyíregyházi Városi Galériában.
A tárlatot a mûvész születésének 90.
évfordulója tiszteletére rendezték meg.
A tájképeket, csendéleteket és illusztrációkat július 16-áig láthatják az érdeklõdõk.

Évzáró balettvizsgát tartottak a Váci
Mihály Kulturális Központban, ahol
Feketéné Kun Ildikó Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett, valamint Nívó- és
Tehetségekért díjas, továbbá Megyei
Prima díjas balettmester növendékei
léptek fel.

BELGA ÉRDEKLÕDÉS
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe látogatott a múlt héten a Belga Királyság magyarországi nagykövete, Marie-France
André. Járt Tuzséron, de megtekintette a
Nyíregyházán belga kapcsolatokkal rendelkezõ vállalkozásokat is, valamint találkozott dr. Kovács Ferenc polgármesterrel, akivel tárgyaltak arról is, hogy van
olyan belga cég, amelynek képviselõit szeretnék bemutatni neki.
Hogy konkrétan melyek azok a vállalatok, amelyek Nyíregyházára érkeznének,
arról még korai lenne beszélni, de a nagykövet asszony szerint létezik egy olyan
cég, amelynek a tevékenysége beillene az
itteni lehetõségek közé. Nyíregyháza polgármestere szerint a városban nagyon jó
feltételek vannak, amelyek vonzóak lehetnek a befektetõknek.
– A város jó lehetõségeit be kell mutat-

Dr. Kovács Ferenc polgármester végigvezette a nagykövetet a városháza
épületében
ni. A nagyköveti látogatás kiváló alkalom
volt arra, hogy elinduljon egy gazdasági
kapcsolat, különösen úgy, hogy Nyíregyházának és a megyének is már a kilencvenes években a flamandokkal jó kapcsolata volt.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

CSÖKKENTENÉK AZ ÁPOLÓHIÁNYT
A betegápolók munkája az egyik legfontosabb az ellátórendszerben, mégis
egyre kevesebben vannak. Ráadásul sokan
igen alacsony szakképesítéssel rendelkeznek. Ezt a tendenciát igyekszik megállítani az a képzési projekt, amely az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg
mintegy 1,8 milliárd forintból.
A felzárkóztató ápolói egészségügyi
szakképzési programban 48-an vehetnek
részt. Õk általános ápolói, valamint gyermek- és csecsemõápolói képesítést szereznek.
– A projekt részeként az országban 24
helyszínen, köztük Nyíregyházán nyílik lehetõség arra, hogy az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó OKJ elõtti szakképesítéssel rendelkezõk OKJ-s szakképesítést szerezhessenek. Az érintettek több
okból is hátrányos helyzetben vannak.
Egyrészt életkoruknál fogva, alacsony szak-

képesítésük miatt, ebbõl fakadóan pedig
alacsony besorolási kategóriába tartoznak,
így jövedelmük is lényegesen kevesebb
mint képzettebb munkatársaiknak – emelte ki dr. Adorján Gusztáv, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgató fõorvosa.
Hozzátette, a képzés lehetõséget nyújt arra
is, hogy a résztvevõk más szakirányba is
elmozdulhassanak, így kvalifikáltabbakká
válhatnak.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

FIATALÍTJÁK AZ ÖREG FASOROKAT
Életveszélyes fákat vágtak ki Sóstón, a
Parkfürdõ melletti parkolónál. A növények eltávolítására azért került sor, mert
az erõs szél miatt a közelmúltban az
egyik fa rádõlt egy parkoló személygépkocsira.

JÚNIUS

VASÁRNAP
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JÚNIUS

HÉTFÕ
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MOTOROS NAP

95. SZÜLETÉSNAP

Vezetéstechnikai bemutató és képzés várta a motorosokat vasárnap az
Esélycentrumban, az Óriáskerék Motoros Egyesület szervezésében. A rendezvény célja az volt, hogy a motorosok technikai útmutatást kapjanak
szakképzett oktatók segítségével.

95. születésnapja alkalmából köszöntötte Farkas Miklósnét Halkóné dr.
Rudolf Éva önkormányzati képviselõ
és Bodzás Sándorné, a Szociális és
Köznevelési Osztály munkatársa. A
szépkorú családi körben ünnepelt, rokonai is meglepték.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

2

– A Sóstói-erdõben egyébként nem jellemzõk a hasonló balesetek, azonban elõfordulhatnak, ugyanis bár folyamatos a fafenntartás a közterületeken, a fák 50–60
százaléka el van idõsödve. Ez elsõsorban
abból adódik, hogy a tervezéskor fõ szempont a faállomány egyezése, azaz jellemzõen azonos fajtájú és életkorú növényeket telepítenek. Emiatt azonban egyszerre
öregszenek a fák. A rendezett városkép
kialakítása és a balesetek elkerülése érdekében minden évben úgynevezett zöldfelületi kataszter felmérés készül, amelynek
segítségével könnyebben kiszûrhetõk azok
a növények, amelyeket kezelés alá kell
vonni. Ezzel egy idõben folyik a növények
fiatalítása is – mondta Sigmond Sándor
városi fõkertész, aki hozzátette, amennyiben a fa ága száraz, azt eltávolítják, ha a
törzsön van korhadás, megvizsgálják, hogy
milyen kiterjedésû és ennek függvényében
esetleg visszavágják a korhadás alá, de az,

Fotó: archív

Sigmond Sándor fõkertész a városháza
udvarában lévõ platánfát vizsgálja
hogy a talajban mi a helyzet, ott milyen
korhadási folyamatok vannak, nem látszik.

ELSÕBBSÉGET ÉLVEZNEK
A fõkertész elmondta, Nyíregyházán az
épített környezet kialakítása során a fák
védelme elsõbbséget élvez. Ennek okán
gyakran találkozhatnak a járókelõk olyan
járdákkal, útszakaszokkal, amelyeket például a növény gyökeréhez, koronájához
igazítva építettek meg.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
2016. JÚNIUS 24.

AKTUÁLIS

NYÍREGYHÁZA ORSZÁGOS PÉLDA LEHET
(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Túrós András altábornagy, az Országos Polgárõr
Szövetség elnöke példaértékû kezdeményezésnek tartja,
hogy a város önkormányzata infrastruktúrát ajándékoz a
polgárõrség mûködéséhez.
Ez azért is fontos, mert a polgárõrségeknél a humán feltételek ugyan rendelkezésre állnak, de nincsenek meg azok
az elhelyezési körülmények, ahonnan kiindulhatnak, és
megszervezhetik a bûnmegelõzési tevékenységüket. Az
pedig az elnök külön örömére szolgál, hogy a nyíregyházi polgárõrök akkor kaptak központi irodát az önkormányzattól, amikor az országos szövetség elindította a hazai
nagyvárosok közbiztonságát erõsítõ programját. Bízik abban, hogy Nyíregyháza így példa lesz a többi megyei jogú
városban is.

EGYÜTTMÛKÖDÉS A RENDÕRÖKKEL
A polgárõrök többek között a területükön észlelt közbiztonságot, közrendet érintõ eseményeket jelentik az új
koordinációs iroda munkatársainak, akik jelzik ezeket a
rendõrségnek, és szükség esetén azonnali támogatást is
kérnek. Dr. Illés László, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság vezetõje azt mondta, csak az elismerés nyelvén tud
szólni a polgárõrség munkájáról, hiszen közremûködnek
a felderítésekben, a közterületi munkában, a jelenlét biztosításában. Emellett a speciális területeken, a közlekedési és a nemrég megalakult bûnügyi polgárõrséggel is jelentõs közös eredményeket tudnak már felmutatni, komoly
segítséget jelentenek a rendõrségnek.

LAPTOP CSOMAGOT IS KAPTAK
A polgárõrök sokat segítenek a város külterületein is a
biztonság és a közbiztonság fenntartásában. Cidor Mihály,
a Közbiztonsági Közalapítvány Tanácsadó Testületének
elnöke kiemelte, hogy az õszi idõszakban a betakarítások
idején a terménylopások jelentenek problémát. Télen a
tanyabokrokban élõ idõs embereket segítik élelmiszerrel,

ELINDULT AZ ELSÕ CSOPORT SZIGLIGETRE

tûzifával, gyógyszerrel. A belvárosban pedig a nagy rendezvényeken, valamint Sóstógyógyfürdõn és az állatparknál a biztonságos közlekedés biztosításában mûködnek
együtt a rendõrökkel.
Az új iroda laptopcsomaggal is bõvült, amit a Tesco áruházlánc adományozott Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közbiztonsági Alapítványán keresztül.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

ÉTELOSZTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATTAL
Már osztják az ételt a rászoruló gyermekek számára. Az önkormányzat szeptember 1-jéig a város nyolc pontján támogatja egy tál meleg étellel a hátrányos és
halmozottan hátrányos iskolásokat, óvodásokat és bölcsiseket. Erre Nyíregyházán
közel 1500-an jogosultak, eddig 919-en
vették igénybe az ellátást.
– Az ellátásra jogosító nyilatkozatokat az
önkormányzat már kiküldte az érintettek
lakcímére, azokat kitöltve kell visszajuttatni a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályához – mondta dr. Krizsai
Anita osztályvezetõ. Hozzátette, ha valaki

Tíz turnusban több mint 1000 gyermek
nyaralhat idén a nyíregyházi önkormányzat szigligeti üdülõjében. Az elsõ turnus
kedden indult el Szigligetre.
A Jókai Mór Református Általános Iskola
tanulói utazhattak el idén nyáron elõször a
szigligeti táborba. 2016 nyarán egyébként
10 turnusban több mint 1000 gyermek nyaralhat az önkormányzat üdülõjében.

A tanulók kedvezményes áron tölthetnek
el egy-egy hetet a Balaton parton, a nyara2016. JÚNIUS 24.

TIZENKÉT MILLIÓ FORINTBÓL
Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, idén az önkormányzat 12 millió forintot fordít erre a célra, amelynek keretében
június 16-a és szeptember 1-je között
összesen 55 munkanapon keresztül 11 és
13 óra között étkeztetik a rászoruló gyermekeket.

lásért 31 ezer forintot kell fizetniük, amelybõl a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak, a tartósan betegek, és
azok, akiknek a szülei három vagy több
kiskorút tartanak el, 10 ezer forint kedvezményt kapnak.

DZSIPTÚRA IS
A vakációs kisdiákok nemcsak strandolhatnak, számukra színes programokat is
szerveznek.
– Keszthelyen a Festetics-kastélyt fogjuk
megnézni, megyünk Sárvárra az élményfürdõbe, de a programok között szerepel
badacsonyi hajókirándulás, dzsiptúra, ellátogatunk a Szigligeti Várjátékokra, és ebben az évben új program a bulihajó, ami
Badacsonyból indul és Szigligeten köt majd
ki – mondta dr. Hudákné Fábián Nóra táborvezetõ, szakmai koordinátor.

AUGUSZTUS VÉGÉIG
KEDVEZMÉNYES ÁRON

még nem tette meg ezt, de fennáll a jogosultsága és szeretne élni a lehetõséggel,
akkor mihamarabb pótolja. Ahogy a nyilatkozat megérkezik a hivatalba, másnaptól biztosítják az egy tál meleg ételt.

Az utolsó csoport augusztus 24-én tér
majd haza a Balaton-partról.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

NYOLC HELYEN VEHETIK IGÉNYBE
Az ingyenes ellátást a városban nyolc
helyen vehetik igénybe a rászorulók. A
Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép
Tagintézményében a Kállói úton, valamint
a Koszorú Úti Telephelyén, a Huszárvárban a Huszár téren, a Gyermekek Háza
Déli Óvodában, Felsõsimán, Butykán és

Nyíregyházán a Vécsey közben, a Zay
Anna Gimnáziumban, továbbá az
Eszterlánc Északi Óvodában.
Fontos tudni, hogy azok, akik az ételosztás ideje alatt töltik be a 18. életévüket, a következõ naptól már nem vehetik igénybe a támogatást.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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HUNGARICANA – TUDÁS DIGITÁLISAN
15 millió dokumentum, 12 millió oldalletöltés, 1,5 millió munkamenet és közel 800 ezer felhasználó. Ez a
Hungaricana közgyûjteményi portál egyéves mérlege. Az
országos digitalizálási program eredményeirõl és jövõjérõl tartottak konferenciát a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtárban.
– A Hungaricana portál 2015-ben jött létre azzal a céllal, hogy digitalizálja a közgyûjtemények, könyvtárak, levéltárak, múzeumok felbecsülhetetlen, eszmei értékû dokumentumait. Munkásságuk eredményeként jelenleg mintegy 200 közgyûjtemény, múzeum, levéltár, könyvtár a
legnagyobbaktól a legkisebbekig csatlakozott a rendszerhez, ebben most már több mint 15 millió dokumentum
található – mondta Biszak Sándor, az Arcanum Adatbázis
Kiadó ügyvezetõ igazgatója.

HOZZÁFÉRHETÕ
– A digitalizációval nemcsak megvédhetõk, de az online
felületeken közzé is tehetõk azok a tartalmak, zenék, irodalmi mûvek, filmek és más történelmi, kulturális termékek, amelyekhez egyáltalán nem vagy csak korlátozottan
lehet hozzáférni – hangzott el a konferencián. Az eseményen jelen volt Nyíregyháza alpolgármestere, dr. Ulrich
Attila is, aki elmondta, egy levéltárba például elég nehéz
bejutnia annak, aki nem szakember, viszont az interneten
digitális formában tárolt adatok bárki számára elérhetõk,
felhasználhatók és kutathatók, továbbá olvashatók, ezáltal az a tudás, ami régen megvolt, a jelenkor emberének
az eszébe és a szeme elé kerüljön – tette hozzá az alpolgármester.

HOLOKAUSZT
MEGEMLÉKEZÉS
A második világháború alatt meghurcolt és meghalt zsidó áldozatokra emlékeztek vasárnap a
Holokauszt emlékmûnél. A koszorúzást követõen a
résztvevõk sétát tettek az egykori gettó területén,
majd gyászistentiszteleten hajtottak fõt az áldozatok
emléke elõtt.

Ez is látható az archívumban és a nyiregyhaza.hu-n

SZATMÁRI LAP, NYÍRVIDÉK, NYTV
– A közgyûjtemények digitalizálási programjában aktívan
részt vesz a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár is –
emelte ki az intézmény vezetõje, Tomasovszki Anita. Tavaly
az NKA-nak köszönhetõen 7 millió 620 ezer forintból sikerült 120 ezer oldal Szatmári lapot digitalizálni, így ezek is
megtalálhatóak a Hungaricana adatbázisában, továbbá Szabolcs vármegye legfontosabb és leghosszabb életû heti-, majd
napilapjának, a Nyírvidéknek a számai is, 1880-tól 1944-ig.
A program keretében folyamatos az alapvetõ helyismereti
kézikönyvek, helyi folyóiratok, szaklapok, iskolai értesítõk digitalizálása és publikálása. Különösen népszerû az olvasók és az
internethasználók körében az 1417 darabból álló képeslapgyûjtemény. A Nyíregyházi Televízió adásainak digitalizálása, feltárása és közzététele is a program része. Továbbá a nyiregyhaza.hu
oldalon Régi Nyíregyháza címmel önálló rovatot kapott a
Digitális Helyismereti Archívum gyûjteménye is.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

1944-ben 4753 zsidó vallású embert írtak össze,
zártak gettóba, majd hurcoltak el Nyíregyházáról. Ez
a város akkori lakosságának egytizedét jelentette. A
megemlékezésen Halkóné dr. Rudolf Éva, önkormányzati képviselõ mondott beszédet. Hangsúlyozta, közös felelõsségünk, hogy úgy adjuk tovább gyerekeinknek a holokauszt borzalmait, hogy a bûn megbocsáthatatlan, lehet rá magyarázatot találni, de az nem
feledteti a túlélõkben azokat.

NE TÖRTÉNHESSEN MEG MÉG EGYSZER
A megemlékezésen részt vettek az Eötvös Károly
Magyar-Izraeli Baráti Kör és a Nyíregyházi Zsidó Hitközség képviselõi is. Sárosi György hitközségi elnök
kiemelte, a holokauszt történetébõl okulni kell, és vigyázni arra, hogy ne történhessen meg még egyszer.

III. MAGYAR KARD NAPJA A MÚZEUMBAN
A megemlékezés résztvevõi koszorúkat helyeztek
el az emlékmûnél, egy közös sétát tettek az egykori
gettó területén, majd gyászistentiszteletet tartottak a
Kótaji úti zsidó temetõben.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

CANTEMUS KÓRUSFESZTIVÁL
19 énekkar, köztük 5 külföldi lép fel az idei, XI.
Cantemus Kórusfesztivál és Karvezetõi Mesterkurzus
programján. A nemzetközi eseményt augusztus 15.
és 21. között rendezik meg Nyíregyházán.

Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Magyar
Kard Napját a Jósa András Múzeumban. Az idei eseményt
Emlékezzünk a hõsökre címmel az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulójának szentelték. A
Simonyi Óbester Magyar Szablyavívó Iskola pedig bemutatóval tisztelgett a hõsök elõtt.
A III. Magyar Kard Napján az 5. Bocskai Lövészdandár
zenekara várta a látogatókat a Jósa András Múzeumnál, a
Simonyi Óbester Magyar Szablyavívó Iskola tagjai pedig
bemutatót tartottak a rendezvény megnyitója elõtt. Dr.
Bene János, a Jósa András Múzeum igazgatója elmondta,
három évvel ezelõtt nyolc múzeum vezetõje és a szablyavívó iskola alapítója döntettek együtt arról, hogy minden évben meg kellene rendezni a magyar kard napját,
hiszen a névadó egy olyan fegyver, amely a világon mindenütt megcsillantotta magát.
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KIÁLLÍTÁS ’56-OS TÁRGYI EMLÉKEKBÕL
Az idei eseményt Emlékezzünk a hõsökre címmel immár az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának szentelték. Kiállítás nyílt az ’56-os események
tárgyi emlékeibõl, amelyek Máday Norbert, a Magyar
Szablyavívó Iskola alapítójának a gyûjteményébõl származnak. Vannak köztük emigrációs tárgyak, amelyeket a
külföldre menekülõ magyaroktól kaptak, de sok a szabadságharc alatt készült. Fegyverek, fotók, dokumentumok,
emléktárgyak.
A Magyar Kard Napja Nyíregyházának is fontos esemény, hiszen a város Települési Értéktára korábban már
kiemelt értékké nyilvánította a Magyar szablyavívást és a
Borsody-vívórendszert.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A nemzetközi fesztivál több mint magas színvonalú koncertek sora. Saját nemzeti kultúránk mellett más
kultúrák, emberek ezerszínû arcán keresztül is hirdeti
az összetartozást, az egyetemes egységet és a jóra való
törekvést.
– A fesztiválra érkeznek Japánból, Törökországból, Tajvanról, Finnországból is. A résztvevõk sorában vannak
kétévente visszatérõk és természetesen újak is. A kórustalálkozóra a migrációs válság is hatással van, ugyanis a
meghívott három kínai együttes terrorveszélyre hivatkozva visszalépett, így idén õk távol maradnak a zenei eseménytõl – mondta Szabó Dénes, a Cantemus Kóruscsalád Kossuth-díjas karnagya. – Az idei találkozóra a világ
egyik neves együttese, a dél-koreai gyermekkar, a World
Vision is ellátogat. A világhírû énekkar a Cantemus énekeseivel ad egy hangversenyt. Igen látványos produkciót szoktak bemutatni, elképesztõ koreográfiájuk van –
emelte ki a sajtótájékoztatón Szabó Dénes. A kétévente
megrendezett kórustalálkozón a város több pontján találkozhat a zenekedvelõ közönség. Többek között a
Kodály Zoltán Általános Iskolában, a Kossuth téren, a
már megszokott és igen népszerû folklóresten, valamint
a nem régen átadott Continental Arénában is. A szervezõk idén megduplázták a vidéki helyszínek számát, így
a megyeszékhelyen kívül további nyolc helyen csendülhet majd fel a kórusmuzsika.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

2016. JÚNIUS 24.

SÓSTÓI PIAC

SZÖRPTÕL A KÉZMÛVES SAJTOKIG: PIAC NYÍLT SÓSTÓN
Piac nyílt Sóstón, ami szerdán és szombaton délután várja a városlakókat és a turistákat. Sóstógyógyfürdõ központjában helyi termelõk és kézmûvesek kínálják portékáikat.
A Sóstói piacon a helyi termelõk jó minõségû, friss és finom termékeiket mutatják be. A vásárlók vehetnek gyümölcsöt, kézmûves sajtokat, lekvárt, szörpöt, mézet, házi füstölt
árut, termelõi borokat és pálinkát is. De a gasztronómiai kínálat mellett ajándéktárgyak, hagyományos kézmûves és iparmûvészeti alkotások is megtalálhatók a pultokon.
Az elmúlt években már gyakorlattá vált az, hogy a helyi termelõket városi rendezvényeken és termelõi piacokon bemutatjuk a nagyközönségnek, a Sóstói Piac is erre
ad lehetõséget. – mondta Bocskai Péter, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. ügyvezetõje. – Nagyon fontosnak tartom,
csak itt, nálunk, Szabolcsban, Nyíregyházán, vagy akár
az itt lévõ bokortanyákon találhatóak meg.

TURISZTIKAI ATTRAKCIÓ

hogy a Sóstóra látogatók, akár Magyarország más pontjáról vagy külföldrõl érkeznek, megismerhessék az itteni
termékeket, és találkozzanak azokkal az ízekkel, amelyek

A Sóstói Piacot ünnepélyes keretek között adta át Nyíregyháza polgármestere. Dr. Kovács Ferenc azt mondta: a
piac jó lehetõséget ad a vásárlásra, egy kis beszélgetésre
és a helyi termékek népszerûsítésére.
– A turistáknak ez egy különleges attrakció lehet, hiszen bárhová megyünk, mindig élményeket keresünk. Itt
a pálinka, a gyümölcs, a bor, a sajt és a sokféle mangalica
termék igazi gasztronómiai élményt nyújt, és vannak ajándéktárgyak is, amelyeket megcsodálhatnak a látogatók.
A Nyírség Turizmusáért Egyesület idén is elindította a

már elõzõ években bevezetett, és a turisták körében is
közkedvelt programjait. A Sóstói Piaccal most bõvült az
ide látogatóknak nyújtott kínálat, de a létesítmény közösségi térként is mûködhet.

KÖZÖSSÉGI TÉR
Egy ilyen környezetben vásárolni, nem egy átlagos, családi beszerzés – mondta Mogyorós Judit, a Nyírség Turizmusáért Egyesület elnöke. - A piacon sétálva barátokra
lehet találni, lehet recepteket cserélni, egy kicsit kikapcsolódni, szórakozni.
A Sóstói Piac augusztus 27-ig minden szerdán és szombaton délután 5 és este fél 10 között várja a vásárlókat.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 4/10.C osztálya a Határtalanul program keretében fogadott
székelykeresztúri diákokat, majd négy napra Székelyföldre látogattak. A székely diákokkal közös ünneplés során a Nemzeti
Összetartozás napján, június 4-én mûsorral köszöntötték a székelyföldi magyarokat,
ezzel mélyítették a nemzeti összetartozás
érzését.
A látogatás során a Kossuth gimnázium
és a Berde Mózes Gimnázium elhunyt tanárainak és igazgatóinak, neves öregdiákjainak sírját tették rendbe a tanulók, valamint ellátogattak fontosabb történelmi emlékhelyekre. Felkeresték a Fadrusz János
által megmintázott Mátyás király szobrot,
a Szent Mihály templomot és Mátyás király szülõházát is, ahol tisztelegtek az egyik
legnagyobb magyar király emléke elõtt. A
Házsongárdi temetõben megkoszorúzták
Berde Mózes sírját és Fehéregyháza hatá2016. JÚNIUS 24.

rában az 1848-as hõsi emlékmûvet. Az út
során ellátogattak még Segesvárra és
Farkaslakára is, Tamási Áron sírjához, ahol
elõadtak egy részletet az Ábel a rengetegben címû regénybõl.
Földrajzi és történeti ismereteiket a Gyilkos-tó és a Békás-szoros környékén mélyítették el, ahol egy emlékezetes túrát tettek,
majd a tordai sóbányába is ellátogattak. (x)
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FIATALOK

„SZÜLÉS UTÁN DERÜLT KI: DOWN-SZINDRÓMÁS A LÁNYOM”
Amikor elkezdesz telefonon beszélgetni valakivel, akinek a gyereke Down-szindrómás, keresgéled a szavakat.
Hogyan nevezd nevén egyáltalán a dolgokat, hogyan viselkedj, mit mondj? Nemsokára aztán elsuhannak a fejedbõl a kérdések: amikor magához szorít egy Downszindrómás kisfiú...
– Kérlek, vedd le a cipõdet, itt mezítláb szoktunk lenni
– fogad egy kedves hang – a konduktoré – a Nyíregyházi
Csodavár Korai Fejlesztõ Centrum bejáratánál, ahol hamar megértem az épület névadását is. Van itt játszóvár,
csúszda, mászóka, és még kötélhíd is. A színes mûanyag
labdákat gurítom magam elõtt, amikor egy mandulaformájú szemû kisfiú szalad oda hozzám és ölel meg. Õ Pepe,
aki Down-szindrómás. Az internetes szakszótárak szerint
a Down-szindróma egy veleszületett kromoszóma-eltérés,
ami a 21. kromoszómapár hibás osztódásának következtében jön létre. Középsúlyos vagy enyhén értelmi fogyatékossággal jár, és különbözõ testi rendellenességekkel
társulhat. Mindezekbõl azonban Pepén alig veszek észre

valamit. Talán csak annyit, hogy barátságosabb, és jobban vágyik a szeretetre, mint az átlag gyerekek...

„JÓ ANYA LESZEK?”
Pepétõl elköszönve Szepesi Gabriellával és kislányával, a hároméves Bogikával találkozom, aki szintén Downszindrómás.
– A terhességem alatt nem tudtam, hogy Down-szindrómás a kislányom, csak szülés után derült ki, amikor túlestünk a genetikai vizsgálatokon. Mint derült égbõl a villámcsapás ért a hír, rögtön azt kérdeztem magamtól, vajon jó anya tudok-e majd lenni? Jól fogom-e tudni fejleszteni, hiszen tisztában voltam vele, lesznek speciális igényei. Mikor hazajöttünk a kórházból, úgy voltam vele,

nincs mire várni és elkezdtem az internetet bújni, telefonálni, hogy megtaláljam a legmegfelelõbb fejlesztési módszereket Bogikának – kezdte a beszélgetést Gabriella.

amik fejlesztik õt. Bogika nehezebben indult el és a beszéd is nehezebben ment, de ügyesen fejlõdik, szeptembertõl pedig már oviba fog járni.

SAJÁTOS NEVELÉST IGÉNYEL

„INTEGRÁCIÓBAN GONDOLKODUNK”

Gabriella a szülést követõen félt attól, hogy Bogikánál
egészségügyi problémák is felmerülnek még. A Downszindróma ugyanis nem betegség, hanem kromoszómarendellenesség, amivel együtt járhatnak különféle betegségek. Tõle tudom meg azt is, hogy az ilyen gyerekek 60–
70 százaléka szívproblémákkal születik, náluk azonban
szerencsére semmi ilyen nem áll fenn.

Gabriella azt mondja, egy Down-szindrómás gyereknek addig van esélye lépést tartani többségi társaival, addig van esélye az önálló életre, amíg integráltan nevelkedik. Szerinte egy downos gyereket csak azért nehezebb
nevelni, mert nehéz neki olyan óvodát vagy iskolát találni, amelyik befogadná õt.
– Hétfõnként két foglalkozásra járunk, kedden szünetünk van, szerdánként ismét két foglalkozás, csütörtökön
szünet, a hetet pedig újra foglalkozással zárjuk. Most oviba megy majd Bogi, de a Nyíregyházán élõ nagyobb Down
szindrómás gyerekek már törik neki az utat az iskolához...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÍGY TELJES A CSALÁD
Nekünk így teljes a család Bogival. Soha nem gondoltam arra, hogy inkább ne született volna meg. Van
két fiunk, egy öt- és egy kilencéves, akik jobb emberek lettek azzal, hogy van egy ilyen testvérük. Elfogadóbbak és toleránsabbak lettek.
– Bogika hathetes volt, amikor eljöttünk a Csodavárba
és elkezdtük a fejlesztéseket. A gyógypedagógusok nagyon
sokat segítettek és segítenek, illetve arra is megtanítottak,
hogy otthon hogyan tudjuk folytatni a fejlesztéseket.
Ugyanolyan játékokkal játszunk, mint az egészséges gyerekek, csak beépítünk a foglalkozásokba olyan elemeket,

EGYRE TÖBBEN IGÉNYBE VESZIK
Kisari Károly, a Csodavár fenntartójának, a Down
Egyesületnek az elnöke érdeklõdésünkre elmondta, a
fejlesztõ centrumot egyre többen igénybe veszik és
szakmai területen is jó eredményeket érnek el. Kiemelte, elkezdtek egy újabb beruházást, amelynek köszönhetõen Budapesten is lesz egy Csodavár.

INDUL A NYÁRI DIÁKMUNKA PROGRAM
A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdette
a „Nyári Diákmunka” elnevezésû központi munkaerõpiaci programját, amelyre június 20-ától lehet jelentkezni a helyileg illetékes munkaügyi központokban. SzabolcsSzatmár-Bereg megyében ez 3000, azon belül is Nyíregyházán 291 diákot érint.
– A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a kezdõ idõpontban, tehát július 1-jén
már betöltötték a 16. életévüket, befejezéskor, augusztus
31-én pedig még nem múltak el 25 évesek – tájékoztatta
szerkesztõségünket Kozma Péter kormánymegbízott, akitõl megtudtuk, a foglalkoztatást biztosító munkáltató a területi, települési önkormányzat, illetve annak önkormányzati alaptevékenységet végzõ intézménye lehet.

HATÓRÁS MUNKAVÉGZÉS
Nyári diákmunka ebben a programban legfeljebb 2
hónapra vállalható, 2016. július 1. és 2016. augusztus 31.
között, maximum napi 6 órában. Havi munkabérként a
szakképzettséget igénylõ munkakör esetében 96 750 Ft/
fõ/hó, szakképzettséget nem igénylõ munkakör esetében
pedig 83 520 Ft/fõ/hó összeg adható. A programban való
részvételnek elõfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák
közvetítést kérõként a lakóhelye szerint illetékes járási
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hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse
magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes
diákigazolványával kell a járási hivatal foglalkoztatási osz-

tályára befáradnia, hogy regisztrációja megtörténjen. A
kormánymegbízott arra hívja fel a figyelmet, hogy ezt érdemes mihamarabb megtenni.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2016. JÚNIUS 24.

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: 1 fõ projektmenedzser.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik az európai uniós pályázati lehetõségek feltárásában és elõkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források
igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elõkészítését. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat. Koordinálja a különbözõ fejlesztési célú támogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylõ pályázat készítéséhez, szükség esetén külsõ szervet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszervezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátásában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elõkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.
Elõnyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl
szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2016. július 15-ével betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás menedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék vagy 06-42/524-567).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erõforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2016. június 24.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország napilap (2016. június 22.)

2016. JÚNIUS 24.
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FUTBALL-LÁZ: CSOPORTGYÕZTESKÉNT VAGYUNK A LEGJOBB 16 KÖZÖTT!
Nem túlzás azt állítani, hogy futball-lázban ég az ország. Már az
óriási öröm volt, hogy 44 év után kijutott a magyar labdarúgó-válogatott az EB-re, az pedig szinte eksztázisba ejtette a szurkolókat, hogy
bekerültünk a legjobb 16 közé, ahol vasárnap este a belgákkal játszunk.

JEGYZET

Hétrõl hétre futballdrukkerek tucatjai töltik meg a vendéglátóhelyeket,
hogy együtt szurkoljanak a csapatnak, de vannak olyan nyíregyháziak is,
akik kiutaztak Franciaországba, hogy közvetlenül részesülhessenek a válogatott sikereiben. Az alábbiakban ezekbõl adunk egy kis ízelítõt...

CSIGALEVES HELYETT EB

JÓ MAGYARNAK LENNI!
szerepe a miénk. Megélhet-JÜK! Már az elképesztõ volt,
hogy múlt kedden, az osztrák derbi elõtt fél órával alig volt
hely a kinyitott szabadtérin, a Szabadság téri focisátor, a
sóstói foci-mozi és környéke is majd felrobbant szombaton
és szerdán, s még nincs vége. Ezrek, ismeretlenek ölelgetik
egymást országszerte, a világ csak kapkodja a fejét. Tudtam,
hogy erre képes a foci – és erre csak a foci képes. És most
végre a miénk is ez a játék! Ja, lapzárta elõtt rúgtunk egy
hármast Portugáliának. Igaz, kaptunk is annyit, de így is csoportelsõk vagyunk, nem lesõk, a pálya szélérõl. S bármi,
bárki jön, már megérte. Ti nagyon egyben vagytok, mi meg
együtt – a sikert soha nem kell magyarázni... Kösz, fiúk!
Szerzõ: Tarczy Gyula

Épp vacsorához ültünk 30 éve, 12 éves voltam. Nem ment
le tíz falatnál több, már 2:0-ra vezettek a szovjetek, többet
nyelni se tudtam. Azóta viszont sokat, mikor magyar focit
láttam: az én eddigi életemben inkább ebbõl jutott - néhány

felvillanás mellett. De hol van az már! Az ezredik fogadkozás után tényleg megélhetem azt, ami a világ boldogabbik
felén rég megadatott, s amit kézilabdában, vízilabdában
„megszoktunk”: ott vagyunk az elitben, s nem a pofozógép

MOLDVÁN MIKLÓS: KIEGYENLÍTÕDTEK AZ ERÕVISZONYOK
Nemcsak a magyarok szereplése kapcsán kérdeztük
Moldván Miklóst a foci EB-rõl, még a portugál derbi elõtt.
A Szpari legendája szerint – aki tagja volt a ’70-es évek
végén, ’80-as évek elsõ felében sok örömet okozó nyíregyházi sikercsapatnak – sokkal kiegyenlítettebb a mezõny, mint korábban.
A hajdani középpályás arról is híres volt, hogy jóval
az akkori átlag futóteljesítmény felett teljesített. Ezzel
együtt azt mondja: a fizikális felkészítés mellett legalább
ugyanekkora a szerepe a mentális állapotnak a magyarok sikereiben. – A Németországban edzõdött Dárdai
Pál volt elõször az, aki el tudta hitetni a játékosokkal,
hogy képesek a sikerre és ezt õk el is hitték magukról.
Ugyanezt a szemléletet viszi tovább Storck kapitány, aki
mellesleg nagyon jó edzõ és bejönnek a húzásai. Min-

denki azt gondolta rólunk, hogy mi leszünk azok, akiket ütni-verni lehet, idehaza is lesajnálták a fiúkat, már
a norvég meccsek elõtt is. S mi történt, milyen a szurkoló? Egy nyert mérkõzés is elég volt ahhoz, hogy tomboljon örömében az ország. Egyébként ebben is megmutatkozik a futball iránti határtalan szeretet. S higgyék el,
Magyarország is tele van tehetséges fiatalokkal. Persze,
nem csak mi állunk jól. Látni kell, hogy nincs igazán
kiugró csapat és pofozógép sem a bajnokságon. Kiegyenlítõdtek az erõviszonyok, sûrû lett a mezõny Európában. Tíz meccsbõl hétszer lehet, hogy a németek megvernek bárkit, de egy-egy 90 percre egy kiscsapat is össze
tudja szedni magát, még ellenük is. Ezzel együtt azt
gondolom, a nagyok lesznek majd ott a dobogón, mert,
ha kevéssel is, de jobbak lesznek a most jól teljesítõ
meglepetéscsapatoknál.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

NYÍREGYHÁZI SZURKOLÓK ÉLMÉNYBESZÁMOLÓI
Sarkadi Zsolt:
– Múlt héten pénteken reggel indultunk el Magyarországról. Minél közelebb kerültünk a francia határhoz, egyre
több szurkolóval találkoztunk. Szombaton, a magyar–izlandi meccs napján, Marseille-ben a szurkolói felvonulás,
az valami fantasztikus volt. Mivel korábban tapasztaltak
rendbontást a városban, féltek a helyiek, hogy megint mi
fog történni, de rájöttek, hogy mi békések vagyunk. Végigvonultunk a kikötõtõl a stadionig. Az izlandiak is elõször
olyan érdekesen néztek ránk, nem gondolták, hogy ilyen
sokan leszünk. Eleinte csak messzirõl néztek minket, aztán beálltak közénk. A helyiek is integettek. A meccs pedig örök élmény... Az izlandiak és a magyarok úgy szurkoltak, hogy nem bántották a másikat. Óriási volt a hangulat. A végén az izlandiakkal együtt vonultunk, énekeltünk.
Marseille-ben még a pincér is magyar pálinkát ivott. Az
izlandi meccs után átmentünk Lionba, hogy ott is szurkolhassunk a magyar válogatottnak a portugálok ellen. Nagyon örülünk, hogy továbbjutottunk!
Szabolcsi Ákos:
– Mi a magyar–izland mérkõzésre mentünk ki Franciaországba. Marseille külvárosában szálltunk meg, ami nagyon
szép, nagyon kellemes hely volt. Sok rémhír terjengett a
terrorveszélyrõl, és arról, hogy külföldi szurkolók randalíroznak, de mi ezekbõl semmit nem tapasztaltunk. A szállás
egyáltalán nem volt drága, nem éreztük sehol, hogy lehúzó
árazás lenne. Az izlandi szurkolókkal rengeteget

fényképezkedtünk. Együtt énekeltek a magyarok az izlandiakkal, a vendéglátóhelyek teraszain is egymás mellett ültek. Akármerre mentünk, magyarokba botlottunk. A meccs
elõtti kivonuláson, az óriási tömegben találkoztunk Gundel
Takács Gáborral és Vince Ottóval is. Nagyon összekovácsolt vadidegen embereket is a meccs. A stadionban a hangulat leírhatatlan volt. Látszott néhány kék sziget, ugyan õk
is hangosak, lelkesek voltak, de nem volt esélyük a magyarok ellen, abszolút többségben voltunk. Végig ment a buzdítás, a közönség alig akarta elhagyni a stadiont. Az egyenlítõ gólnál felrobbant a stadion. A végén a játékosok kijöttek, futottak egy tiszteletkört. Életre szóló élmény maradt.

Június 14-én, a magyar–osztrák EB mérkõzés napján az egyik legnépszerûbb közösségi portálon egy
érdekes bejegyzésre lettem figyelmes. A hírfolyamban közzétett írás szerint tömegesen tûnnek fel az
úgynevezett divatszurkolók. Õk azok, akik
szökõévente egy futballmeccset néznek meg, azt is
csak unalomûzés miatt vagy azért, hogy lássák hõn
áhított futballistájuk frissen kigyúrt testalkatát. Az EB
alatt azonban pont õk azok, akik magyar zászlóba
burkolózva õrjöngik végig a meccseket, mintha mindig ezt tették volna, amikor a válogatott – még ha a
siker el is maradt – pályára lépett. A bejegyzésnek ezt
követõen nem volt folytatása, mert bizonyára hamar
kiderült: divatszurkolók ide, divatszurkolók oda, Magyarország bizony összefogott és egy emberként szurkol a válogatottnak, túlzás nélkül már-már történelmet írva. Túlzás nélkül, hiszen eddig még nem nagyon
fordult elõ velem, hogy az esküvõn a võfély a rigmusok sorolása között nem felejt el beszámolni arról,
hogy a magyar válogatott most éppen támad, vagy
hogy az egyik játékosunk sárga lapot kapott. Arról már
nem is beszélve, amikor kiegyenlítettünk Izland ellen: a csigalevesben még a kanál is megállt...
Bruszel Dóra

MI A VÉLEMÉNYE
AZ EB-RÕL?
AZ UTCA EMBERÉT IS MEGKÉRDEZTÜK...
Gidófalvi Valter
– Szerintem nagyon jól játszanak a magyarok, néha elég
meglepõ támadásokat hoznak össze. A védelem is nagyon
jó, a fiúk szó szerint az „átok” megtöréséért küzdenek! A
mérkõzéseket vagy otthon, a fotelban ülve nézem az
öcsémmel, vagy a VMKK elõtti szurkolói sátorban. A környezetemben élõket is nagyon megérintette a futball-láz,
olyan emberek is követik a magyar válogatott mérkõzéseit, akik eddig nem is nagyon szerették a labdarúgást!

Berei Gyula
– Már bárhogy is alakul, nagyon meg vagyok elégedve
a magyar válogatott eredményével és büszke vagyok rájuk. Itthon nézem az EB-t, de öröm látni, hogy mennyire
összetartanak a magyar emberek, és jó érzés tapasztalni,
hogy az ország végre a középpontba kerül. Szurkolok a
csapatnak!

Tóth István
– Durva, hogy milyen focilázban ég az ország. Otthonról néztem a meccseket, nagyszerûen játszott eddig a magyar válogatott, megérdemelten lépünk tovább a csoportból. Mit is mondhatnék? Hajrá Magyarország! Innen már
csak felfelé ível az utunk.
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Fotók: Trifonov Éva, Szarka Lajos
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

EGY HOSSZÚ NAP HOSSZÚ ÉJSZAKÁJA A JÓSA ANDRÁS MÚZEUMBAN
„Hõsök, Felfedezõk, Újítók” – ez az idei Múzeumok
Éjszakája szombati országos programjának szlogenje. És
valóban. Lesznek itt hõsök, feltalálók és újítók is. És lesz
ámulat, emlékezés és kacagás! Na meg fellép a Prémvadászok zenekar, Muri Enikõ és a miskolci slammerek, valamint a stand-up comedy „TraBarna” is.
A feltalálók a Nyíregyházi Egyetem támogatásával mûködõ Tehetséggondozó Szakkör ifjú tagjai. Annával, a
humanoid robottal érkeznek a múzeumba. Õ Tobi és Nestor
barátja, és persze annak az ifjú csapatnak is, mely tagjai
táncoltatják, beszéltetik, tornáznak és sétálnak az alig 60
centiméteres, két lábon járó, ember formájú robottal.
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A szakkör tagjai bemutatót tartanak a RoboCupJunior
világverseny szabályai szerint készült futballozó, vonalkövetõ és táncoló robotokkal. Megjártak már számos világversenyt Isztambultól Kínáig, most épp Lipcsébe készülnek egy újabb nemzetközi megmérettetésre.

kat a levéltárban, nosztalgia mozit a Vasutas Mûvelõdési
Házban, illetve szakkiállítást a Vízügyi Múzeumban.

SZÍNES KÍNÁLAT
A népmûvészetet képviseli a Jósa András Múzeum színpadán Berecz András népmesemondó, ki egykori mesterére, Hazug Pista bácsira emlékezik Görbe szó címû mûsorával. Huncut dalokkal szerepel a Nyíregyházi Egyetem Boróka Énekegyüttese, Juhász Erika vezetésével. Nosztalgia
tánczenét énekel a Brillante, jazzt az Artézis, és rock-retró
stílusban jelentkezik éjfélkor a Múzeum Rock Band.
A zárás után a nyitányról: Tóth Károly, Jenei Judit, Horváth
Viktor és Varga Balázs Ludas Matyi és Döbrögi zenés meséjével szórakoztatja a kicsiket, és persze a felnõtteket is. Divat, op-art, és 56-os kiállítás jelzi a klasszikus múzeumi mûfajt – az állandóak mellett ez a legújabb ajánlat. Lesz aztán
air soft játékfegyver, veterán autó, rendõrségi motor és Gripen
szimulátor, majd megjelennek az íjászok és tûzoltók.
Széchenyi u. 1. – ez a múzeum Kállay Gyûjteményének címe. Itt az Operaóperencia társulata interaktív Varázsfuvola elõadást ad a gyerekeknek, majd – tekintettel a
Mozart évre – a nagy klasszikus szerzõ népszerû dalaival
szórakoztatja a közönséget.
A Múzeumok Éjszakája távolabbi helyszíneire a Csihu-hu kisvonat szállítja a közönséget hajnali 1 óráig. Így
kapcsolódik a programba a Hittudományi Fõiskola, ahol
ritka kéziratos könyveket is bemutatnak, ikonokat és liturgikus tárgyakat láthatnak a görög katolikus egyház mûvészeti gyûjteményében, utazással kapcsolatos emléktárgya-

LEVÉLTÁRI DÉLUTÁN
A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltárában június 25-én 16 órától a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódva levéltári délutánon
vehetnek részt az érdeklõdõk. A résztvevõk meghallgathatják dr. Fazekas Rózsa A világ felfedezése – Nagykárolytól a Török Birodalmon át Nagykárolyig címû
elõadását. A rendezvény alatt a gyerekeket kézmûves
foglalkozással, a nagyobbakat családkutatási tájékoztatással és raktárlátogatással várják. A látogatók Az
utazás világa címû kamarakiállítást is megtekinthetik.
A programot az elõzetes felhívásra jelentkezett, általános és középiskolásokból álló csapatok játékos vetélkedõje zárja.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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Világújdonság: amerikai iFlex protézis
Az év fogpótlása 2016: legnépszerûbb fogsor a világon!
Szájban puhul, allergiamentes, kényelmes, kiválóan tapad,
könnyû megszokni, mert nem töri fel a fogínyt. – Mi ez?
Nos, e találós kérdésre a legpontosabb választ Nyíregyházán,
a Sipkay u. 3. szám alatt kaphatják a Denfo Fogsorcentrumban.

ESZTÉTIKUS KIVITELBEN
A fogsorkészítõ centrum naponta 8–16 óráig tart nyitva, de a
telefonon bejelentkezõket akár szombat-vasárnap is szeretettel
várják. A 35 éves nyíregyházi cég (a nagy múltú Nagy Zsiga-féle
labor) ezzel a több évtizedes szakmai tapasztalattal készít kivehetõ
és beragasztott fogpótlásokat. Mindezt rövid határidõvel, esztétikus kivitelben, kedvezõ áron. Vállalnak itt fogsorkészítést többféle
kivitelben, akár egy nap alatt is. Készítenek porcelán korona-hidat,
fogbeültetéses felépítményeket, pótlásokat. Javítanak fogsort, ha kell
ínykímélõ bélelõvel puhára párnáznak régi protéziseket. Magas
szinten megoldott a fogorvosi közremûködés. A nyugdíjasok pénztárcájához árengedménnyel próbálnak idomulni.

SZUPER FLEXIBILIS TECHNOLÓGIA
A Fogsorcentrum legnagyobb sztárja az Amerikából származó, világújdonságnak számító thermoplasztikus iFlex technológiájú fogpótlás. Ezeket a protéziseket – mint az már bizonyára
kiderült – azért nevezik thermoplasztikus fogsornak, mert a száj
hõjétõl idomulnak a fogínyhez, egyedülállóan kímélve szánknak ezt a feltörésre igen érzékeny részét.

ÍNYFELTÖRÉS KIZÁRT
A DF iFlex protézisek szlogenje: „Ha töri az ínyét a hagyományos, kemény protézis, csináltassa élete legkomfortosabb, allergiamentes fogsorát velünk!” Miután az ínyfeltörés okozta fájdalom kizárt, azok is viselik, akik nem tudták megszokni régi, kemény alsó
protézisüket. A kényelem igényén kívül senki nem ellensége a saját
zsebének sem, ezért aztán duplán vonzó ez a iFlex-technológia,
hiszen ez a pótlás életre szóló törhetetlenségi garanciával készül.
A Denfo Fogsorcentrum szakemberei az eredeti iFlex technológiával készülõ, kíméletes fogsorokra kétéves garanciát is
nyújtanak. Denfo Fogsorcentrum – Nyíregyháza, Sipkay
Barna u. 3. Telefon: 42/443-610, denfo.oldalunk.hu.

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ
A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. június 28-29-30-án
09.00 órától a Nyíregyháza Megyei Jogú Városban található polgári védelmi lakossági riasztó- és tájékoztató
eszközök (szirénák) hangos üzempróbáját végezzük,
melynek során (30 másodperces folyamatos, állandó
hangmagasságú szirénahang, 30 másodperc szünet, majd
újból 30 másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang) riadó elmúlt jelzést adunk le.
A hangos próba célja, hogy ellenõrizzük a riasztóeszközök mûködõképességét. A jelzéseket ellenõrzés keretében adjuk le, semmilyen veszély bekövetkeztét nem jelzik, a lakosság részérõl semmiféle teendõ nem szükséges.
A próbával együtt járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük, annak végrehajtása az Önök biztonságát szolgálja.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy július
1-jén (pénteken), Köztisztviselõk Napján a
Polgármesteri Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
július 8. 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 www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.
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SZÍNHÁZ

SZÍNHÁZUNK ZAJOS SIKERE A POSZT-ON
A Pécsi Országos Színház Találkozó versenyprogramjába meghívást kapni kiváló csapatmunka elismerése, ráadásul onnan díjat elhozni nem akármilyen fegyvertény! Horváth László Attila alakításának köszönhetõen a Móricz
Zsigmond Színház társulatának ez az álma is valóra vált.
Mûvészünknek a mostani évada sikerekben különösen
gazdag volt, hiszen az évadzáró társulati ülésen megkapta Nyíregyháza Város Nívódíját, a kollégák szavazatai alapján a Móricz-díjat és most a Színházi Dolgozók Szakszervezetének Básti Lajos-díját.
– Legalább a hetedik alkalommal vettem részt a POSzTon – nyilatkozta lapunknak. – Különösen emlékezetes volt
számomra a Kétfejû fenevad pécsi bemutatása. A lejárópróbákat két elõadás követte, a csúszások miatt hajnali befejezéssel. Akkor azt mondtam, nem jövök többet... Most a
Túl zajos magány címû Hrabal-darabot mutattuk be Ivo
Krobot rendezésében. Nagy öröm volt számomra, hogy az
elsõ elõadásunkra el tudtam vinni a Pécstõl 45 kilométerre
lakó édesanyámat és nõvéremet. Távol élnek Nyíregyházától, ezért ritkán látnak színpadon. Még kellemesebbé tette
a helyzetet, hogy anyu mellett Piros Ildikó ült, aki szemmel
láthatóan nagyon figyelte, élvezte az elõadást. A díjátadó
gálán nem tudtam részt venni; a tõlünk több mint 400 kilométerre élõ rokonaimat látogattam meg Szerbiában.
Dézsi Darinka elõször lépett fel a POSzT-on. Mint elmondta, nagyon jól érezte magát a fesztiválon. Igazán fontosnak tartja, hogy legyenek ilyen szemlék, ahol találkozhatnak a kollégák, nézhetik egymás „játékát”, hiszen manapság a televízióban alig közvetítenek színházi elõadásokat. A kismama Fridrik Noémi helyett ugrott be, ezért különösen izgult, mert június 1-jén próbálta elõször, majd mindössze kétszer játszotta el a szerepét a POSzT elõtt, de szerencsére minden rendben ment.
Petneházy Attila legalább nyolcszor járt már a POSzTon, de mindig öröm számára, ha a színházunk bekerül
erre az évente megrendezett megmérettetésre, ahol ráadásul találkozhat rég nem látott kollégákkal, újra és újra felfedezheti a város szépségeit.
– Pécsen sokfelé léptünk már fel az évek során, például
jó néhány éve, amikor ez még nem volt fesztiválhelyszín, a
Zsolnay-gyárban. Az Esztrád sokkot rendezõ Bodó Viktor
választotta ki az elõadásunk számára. Akkor ez még kopott, poros épületegyüttes volt hatalmas kéményekkel. Mobil
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Pillanatkép a Túl zajos magány címû darabból. A képen
Szabó Márta és a díjazott, Horváth László Attila.

Zsolnay-negyedben lévõ rendezvényekre figyeltek – vette
át a szót Lakatos Máté. – Pedig évrõl évre komoly teljesítmény az, ha egy társulat bekerül a POSzT-ra. Három
éve vagyok a Móricz Zsigmond Színház tagja, s ez volt a
második nagyszínpadi bemutatóm ott, amit remek érzés
pályakezdõként megélni. Szerintem a második elõadásunk legalább olyan jó volt, mint az elõzõ napi, amit a
négyperces taps is mutatott a színház különleges világítása mellett.
Kuthy Patrícia és Illyés Ákos is hiányolta a városból a
korábban megszokott nyüzsgést. Ugyanakkor Pécs valóban gyönyörû, a szállás is remek volt, s az emberek kedvesek. A társulat mindent megtett a sikerért, ami be is jött.
Soha nem felejtik el, amint az emeletes nézõtér elõtt
meghajolnak, és játékuk jutalmaként zúg a taps.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

nézõteret építettek fel, néhányszor az emeleti ablakokban
is megjelentünk, s így teljesen más lett az elõadás miliõje,
mint itthon, a Kamarában. A nagyon megerõltetõ kétnapos
próba meghozta eredményét: hatalmas sikerünk lett. Most
a színház nagyszínpadán mutattuk be a Túl zajos magányt.
Nem kellett semmit átalakítani a helyszínen az itthonihoz
képest, csupán a színpad méretei mások, de ebben a darabban a díszlet egyébként sem meghatározó a játék folyamatában. Ivo Krobot rendezéseiben mindig is az elõtérben
szereplõ ember a döntõ, nem a helyszín. Olyan színházat
csinál, ami az én és – mint a darab fogadtatása jelzi – a
nézõk lelkéhez közel áll.
Pregitzer Fruzsina is évek óta fellép a POSzT-on, de most
csalódottan látta: nincs a megszokott nyüzsgés, fesztiválhangulat a városban, alig-alig helyeztek ki a programokra
figyelmet irányító plakátokat, a korábbi kellemes helyek
bezártak, kevés volt a nézõ egyes színházi elõadásokon...
A színházi kollégák ugyanakkor mindent megtettek értük,
a város most is gyönyörû, az idõ csodálatos volt, így aztán
igyekeztek függetleníteni magukat a zavaró tényezõktõl.
Öröm volt számukra, hogy az elõadásaikat megtekintõk
nagyon szerették a játékukat, s a tatabányai kollégáik
mondták, szeretnék, ha ott is bemutatná a nyíregyházi társulat ezt a mûvet.
– Az elmúlt években tapasztaltakhoz képest úgy érzem, háttérbe szorultak a színházi elõadások, inkább a
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MANDALA NYÁR

SZTÁRPARÁDÉ A XXV. MANDALA NYÁRON, JÚLIUSTÓL
Kern András, Hernádi Judit, Lukács Sándor, Détár Enikõ, Gregor Bernadett, Bodrogi Gyula és sorolhatnánk még
azon sztárok nevét, akik fellépnek a Mandala Dalszínház
idei, jubileumi rendezvénysorozatán.
Szervezõmunkájuknak köszönhetõen mennyi felejthetetlen élményben volt része a publikumnak azóta, hogy 25 évvel ezelõtt, 1992-ben életre kelt a Mandala Nyár! Számomra is csodás emlék például Mikó István lenyûgözõ Svejkje, a
Mozart szerelmeit megidézõ Kökényessy Ági és Almássi Sándor játéka, vagy Oszter Alexandra kiváló alakítása a Mona
Marie mosolyában. Bódis Gábor ügyvezetõ igazgatót beszélgetésünk nyitányaként egy rövid számvetésre kértem.
– A korábbi években kertmoziként mûködõ, egyre kevésbé látogatott Szabadtéri Színpadon a József és a bûvös
kabát címû musicalt adtuk elõ 1992-ben az elsõ nyáron
két alkalommal, mindannyiszor több mint ezer nézõ elõtt.
A Fáraó szerepét Vikidál Gyula játszotta. Éveken át tartó
ottani sikersorozat után az evangélikus iskola udvara lett
a fellépõhelyünk, de játszottunk az örökösföldi iskola és a
megyeháza udvarán is.

250 EZER NÉZÕ ELÕTT
Immár 5. éve a múzeumfalu ad varázslatos otthont a
nyári elõadásoknak. Az elmúlt negyedszázad alatt 117
vendégelõadás mellett 8 nagykoncertet és 184 saját produkciót láthatott a közönség, amibõl tíz premier volt. Ez
több mint 250 ezer nézõt jelent. A kezdeti idõszakban a
Madách Színházat láttuk vendégül a Macskákkal, a Mária
evangéliumával és az Apácákkal. Tíz éven át lépett fel
nálunk a Kolozsvári Állami Magyar Opera, óriási sikert
aratott a József Attila Színház A miniszter félreléppel... So-
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kan egykori vendégeink közül már nincsenek életben: Kaszás Attila, Psota Irén, Komár László, Antal Imre. Mint
megtudtuk, a mostani rendezvénysorozat Kern András A
kellékes címû, másfél órás „one man show”-jával indul
július 8-án. Egy hét múlva szombaton Bodrogi Gyula és
Voith Ági „Zenés találkozás”-a lesz látható. Az operettek
kedvelõit a Marica grófnõ világába repíti Bozsó József,
Teremi Trixi és Benkóczy Zoltán a következõ héten, majd
a hónap végén, két este is Détár Enikõ fõszereplésével a
Hello, Dolly! címû musical kerül színre Verebes István
rendezésében. Hernádi Judit tavasszal bemutatott
koncertshow-ja pedig majd augusztusban.
– Megszokhatták a nézõk, hogy minden nyáron van egy
premierünk. Ezúttal ez a Rejtõsködõk, avagy a négy piros

dugóhúzó lesz. Augusztus 12-ére tervezzük az ünnepi gálát
olyan vendégekkel, akik felléptek már korábban a Mandala
Nyár keretében. A Dalszínház a Magyar Teátrumi Társaság alapító tagja; az est fõvédnökségét elvállalta az elnök,
Vidnyánszky Attila. Harsányi Gábor írta a Nejem a neten
címû vígjátékot, amiben Nyertes Zsuzsa és Magyar Attila
a fõszereplõk. Titkok egy hálószobából címmel Gregor
Bernadett és Szarvas Attila kétszemélyes vígjátéka is kellemes perceket ígér, ahogyan az István, a király Varga Miklóssal a címszerepben. Jávor Pali utolsó mulatása Benkõ
Péter és Rusz Milán elõadásában a múzeumfalu kocsmájában látható, a templomban pedig Lukács Sándor Elûzött
álom címû elõadóestje. Szeptember 10-én zárógálával ér
véget a 25. Mandala Nyár.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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SPORT

MEGÚJUL A MÛFÜVES PÁLYA A VÁROSI STADIONBAN
Megújul a Városi Stadionban lévõ mûfüves focipálya. A 13 csapat edzéseinek
otthont adó játékteret azért kell cserélni,
mert még az elsõ generációs pályaépítések idején, 12 évvel ezelõtt épült és mivel
nem kezelték megfelelõen, így mára elavulttá vált. Esõ esetén például megáll ott
a víz, amely sem a területnek, sem pedig a
játékosoknak nem tesz jót.

Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje elmondta, nem csupán
maga a fû újul meg, hanem a teljes altalaj, és a vízelvezetõ rendszer cseréje is
megtörténik. Mint emlékeztetett, két évvel ezelõtt hasonló fejlesztés már történt
a városban, hiszen átadtak az Örökösföldi
Sportcentrumban egy teljesen új mûfüves
pályát.

JÚLIUS ELEJÉRE ELKÉSZÜLHET

Kósa Árpád

A mûfüves pálya TAO-s források segítségével, 90 millió forintból újul meg, amihez 30 százalék önerõt biztosított Nyíregyháza önkormányzata.
A munkálatok várhatóan július elején
befejezõdnek, így akkor már birtokukba
vehetik a focisták. Ebbe a felújítási programba illeszkedett bele egyébként az a
20x40-es, úgynevezett kispálya is, ame-

lyet három évvel ezelõtt építettek a stadionban, de ilyen a Bozsik Akadémia Kollégiumának udvarán lévõ mûfüves pálya

is. Ezekkel együtt ez lesz a negyedik mûfüves létesítmény Nyíregyházán.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

CSÚCSOT DÖNTÖTT
Helebrandt Máté új magyar csúcsot
gyalogolt 10 000 méteren vasárnap, a Budapest Nemzetközi Bajnokságon. A riói
olimpiára készülõ sportoló 39:56.02 percet ért el, amivel megdöntötte Urbanik
Sándor csaknem 31 éve, 1985. július 24én felállított országos csúcsát, ami
40:00.0 perc volt.

„edzeni”, hiszen hamarosan kezdõdik az
olimpia és ilyenkor már nagyobb versenyeken nem indulunk. Szerencsére azonban
olyan jó formában vagyok, olyan jó az erõállapotom, meg a gyorsaságom, hogy
összejött minden. Egy 31 éves országos
csúcsot is megdöntöttem, aminek nagyon
örülök, mert már 2-3 éve készülünk erre a
csúcsra, igaz, pont most nem számítottunk
– Most az egész év a riói olimpiáról szól, rá, hogy meglesz – mondta el érdeklõdémindent ennek szentelünk, ezért nem is úgy sünkre Helebrandt Máté.
indultam el a Budapest bajnokságon, hogy

HETI 160 KILOMÉTER

Helebrandt Máté
országos csúcsot akarok dönteni. Nem ez
volt a cél, hanem egy jót szerettünk volna

Mátét telefonon értük el, hiszen már gõzerõvel készül az augusztusi világjátékokra. Jelenleg is Tatán, az olimpiai edzõközpontban trenírozza magát. Mint elmondta,
napi 2-3 edzése van és heti 150–160 kilométert gyalogol. Az olimpiára való felkészülés az egész napját elveszi, hiszen mindenre kell figyelnie, még a pihenésre is.
Most két hétig Tatán edz, majd egy hetet
itthon lesz, aztán két hetet újra Tatán és egy
hete marad arra, hogy egy kicsit Nyíregyházán legyen, hiszen augusztus 4-én indul
a repülõ Rio de Janeiróba, ötödikén pedig
már részt vesz a nyári olimpiai játékok
megnyitóján.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TÓÚSZÓ VERSENY SÓSTÓN

Az 1990-es években nagy hagyománya volt a tóúszó bajnokságnak Sóstón,
Kovács Rita többszörös Európa-bajnok
például rendre megnyerte a versenyt. Június 18-a a Magyar Úszás Napja, ebbõl
az apropóból pedig úgy döntöttek a Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakágánál,
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hogy újjáélesztik a viadalt. Szombaton
délelõtt a Tófürdõnél várták az indulókat.
A táv a gyerekeknek és az amatõröknek
600, a profiknak 1200 méter volt. A Sportcentrum versenyzõi számára ez egy jó felkészülési lehetõséget is jelentett a közelgõ korosztályos bajnokságok elõtt.
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PROGRAMOK

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

HIRDETMÉNY

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

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.

Póka Imre (11. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. június 28., 17.00 óra.
Helyszín: Prága utcai Mûvelõdési Ház.

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!

Rákóczi Ildikó (8. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. június 27., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.

VARÁZSLATOS PLÜSSMACKÓ. A Burattinó Bábszínház elõadásai: június 25-én 16.00: Varázslatos plüssmackó. 26-án
10.00: Bumfordi. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. em.
NOSZTALGIA MOZI. Június 25-én 18.00–24.00 óra között Nosztalgia mozival várják az érdeklõdõket a Vasutas

BORBÁNYA–GÓLBÁNYA
Kispályás focibajnokság a Borbányai Mûvelõdési
Ház szervezésében július 2-án 8.00 órától a Petõfi
Sándor Általános Iskolában (Nyíregyháza, Alma u. 70.).
Jelentkezési feltételek: 5+1 fõs (14 éven felüliekbõl
álló) csapat. Nevezési határidõ: június 30. Nevezési
díj: 3000 forint. További információkat a jelentkezések beérkezését követõen küldenek telefonon, illetve
e-mailben a szervezõk! Nevezés: Borbányai Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza, Margaretta u. 50.). Telefon:
20/350-9186. E-mail: borbanya@vacimuv.hu. Részletek: www.vacimuv.hu.

„...JÓ ESTÉT BORBÁNYA”
Színes színpadi programokat és a helyi mûvészeti
csoportok produkcióit láthatják mindazok, akik a „Jó
estét nyár, jó estét Borbánya” elnevezésû rendezvényre
ellátogatnak július 2-án 16.00 órától a Borbányai
Mûvelõdési Házba, ahol a napot a hagyományoknak
megfelelõ udvari bál zárja majd. A belépés díjtalan!
Információ: www.vacimuv.hu, 42/491-295.

Mûvelõdési Házba. Vetítések: 18.00 Meseautó (1934), 20.00
Állami áruház (1952), 22.00 Mágnás Miska (1950). A belépés ingyenes!
JELNYELV A1 SZINTÛ intenzív nyári tanfolyam indul június 26-án 9.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központ 222es termében, minden héten kedden és csütörtökön 9.00–12.00
óráig. Fazekas Dóra tanfolyamvezetõ. Érdeklõdni: pagopago70@freemail.hu, vagy helyszínen. Telefon mellõzve, az oktató siket!
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 28-án 10.00: Mozgással a test és lélek harmóniájáért. Elõadó: Kasza Andrea minõsített jógaoktató.
Helyszín: DE Egészségügyi Kar, Sóstói út 2. A ép. alagsor 2.
terem. A részvétel ingyenes.
A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR júniusi összejövetelét 29én 10.00 órai kezdettel tartja a városrész kultúrházában (Ungvár stny. 33.), ahol a mai magyar írók, költõk mûveibõl válogatnak a kör tagjainak közremûködésével. Témavezetõ: Mádi
Gyuláné, magyar szakos tanárnõ. A belépés díjtalan!
SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! Az autizmus gyógyítási lehetõségei egy édesanya szemével. A Most Élsz Egyesület meg-

FELHÍVÁS
Nyári táborokkal kapcsolatos információit a Nyíregyházi Naplóban egy alkalommal ingyenesen
közzétesszük. A programokat a naplo@nyiregyhazitv.hu e-mail címre várjuk június 28-áig.

BALLAGÁSOK VÁROSSZERTE

Tájékoztatom a Tisztelt nyíregyházi városlakókat, hogy
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 54. §-a és a Közgyûlés Szervezeti és Mûködési
Szabályzata 9. §-a alapján
2016. június 30-án (csütörtökön) 13.00 órától
közmeghallgatást tart a Városháza Krúdy-termében
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. I. emelet 121.).
A közmeghallgatás alkalmával a város polgárai, a társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezõdések képviselõi a közgyûléshez, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, az egyes helyi képviselõkhöz vagy a jegyzõhöz a helyi közügyeket érintõ kérdéseket intézhetnek, illetõleg közérdekû javaslatot tehetnek.
A kérdések és javaslatok megtételére a közmeghallgatás idõpontja elõtt is van lehetõség.
Nyíregyháza, 2016. június 20.
Dr. Kovács Ferenc

VÁLTOZTASS TÁBORRAL!
Sok szenvedélybeteg életében kell valami, ami arra
sarkallja, hogy felhagyjon romboló, családját, környezetét is pusztító szokásával, és elkezdjen egy új, egészséges életet. Az Ön életében is pusztít valamilyen szenvedély? Legyen azok egyike, aki nem várja meg, hogy
elveszítsen mindent, amiért egész életében olyan keményen küzdött! Ha megvan Önben az elhatározás,
a változni akarás, ott a helye az általunk szervezett
nyári „Életmód táborunkban”. A Talentum Alapítvány
közel 10 éve segíti a szenvedélybetegségekbõl gyógyulni vágyókat. Törjön ki jelenlegi életébõl, szakítson eddigi életmódjával és éljen az igazi valóságban!
A program 3 napja alatt jobban megismerheti önmagát, a problémákra adott reakcióját, nagyokat nevethet, komoly témákról beszélgethet, olyan közvetlen
közegben kérhet szakemberektõl segítséget, mely valóban gyógyulását segíti.
A táborban való részvétel INGYENES! Várják jelentkezését 2016. július 15-éig: 06-70/313-7227 [1] vagy
talentumnyhaza@gmail.com. Ne hagyja ki! Tegye meg
az elsõ lépést a gyógyuláshoz vezetõ úton!
hívására Kertész Nikoletta Zita autizmusban érintett gyermek
édesanyja, a Soha többé autizmus! FB csoport alapítójának
elõadása június 29-én 17.00 órától a Nyilas Fogadóban. A
részvétel díjtalan. Regisztráció: autistakert@gmail.com. Érdeklõdni: Farkas Árpád, Most Élsz Egyesület, 20/945-3977.
FILMES SZABADEGYETEM. A Krúdy Gyula Art Moziban
június 30-án 17.30-tól a Nyári Filmes Szabadegyetem keretében „Mikrotörténet, családtörténet és a 20. századi magyar történelem” címmel dr. Riczu Zoltán és dr. Drabancz
M. Róbert egyetemi tanárok tartanak elõadást, majd ezt követõen Fekete Ibolya: Anyám és más futóbolondok címû filmjét nézhetik meg a helyszínre látogatók. Információ:
www.krudymozi.hu.
„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.

GAZDIKERESÕ
Elza: Körülbelül 1 éves, keverék, szuka kutya, aki hetekig
kóborolt Nyírszõlõsben, állatbarátok gondoskodtak róla.
Sajnos a kóbor élet egyik velejárója a rengeteg kullancs,
így Elza azonnal elkezdte a babézia elleni gyógykezelést.
Nagyon kedves, bújós, pusziosztós kutyus, aki ragaszkodó, hûséges társa lesz egy életen át az õt választó gazdinak!

A napokban búcsút intettek és intenek alma materüknek a nyolcadikos nebulók. Fotóriportereink szinte az
összes ballagásra elmennek, hogy megörökítsék a legszebb pillanatokat: a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumba és annak Zelk
tagintézményébe, a Nyíregyházi Bem József Általános
Iskolába és annak Gárdonyi, valamint Kazinczy tagintézményébe, a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és
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Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola (képünkön) ballagására, a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolába, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános
Iskolába és annak Petõfi tagintézményébe, de elmentek
a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskolába és
annak Kertvárosi, valamint Vécsey tagintézményébe is.
A ballagásokról készült galériákat megtekinthetik a
www.nyiregyhaza.hu weboldalon.

Mikéla: Körülbelül 1 éves, keverék, szuka kutya, aki
Rakamazról került gondozásunkba. Nagyon mozgékony,
aktív, tanulékony kutyus. Nagy kertbe, aktív gazdinak
ajánljuk.

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

KOVÁCS ISTVÁN NEMZETÕR
FÕHADNAGY EMLÉKEZETE
125 évvel ezelõtt, 1891. június 22-én született Nyíregyházán. Az elsõ világháborút végig a fronton töltötte,
utoljára tüzérfõhadnagyi ranggal. 1918-ban tért haza
szülõvárosába, ahol barátaival a rend biztosítására megalakította a nemzetõrséget. 1919-ben a Pogány József
népbiztos vezette vérbíróság halálra ítélte és április 22én, a fogház udvarán kivégezte. A két világháború között nagy kultusza volt városunkban.
A halála után nem sokkal vetették fel azt a gondolatot, hogy a vértanú emlékére rendezzenek gyászünnepet és a sírja fölé emeljenek méltó emléket. Be is indult
a gyûjtés, de a pénz hamar elértéktelenedett. A volt nemzetõrök 1924-ben megalapították a róla elnevezett Bajtársi Szövetséget, amely halálának évfordulóján minden
évben megemlékezést szervezett az Északi temetõben
lévõ sírjánál, ahová a város cserkészcsapatai is elzarándokoltak. Õt választotta névadóul az Evangélikus Elemi
Iskola cserkészcsapata is. 1927-ben emléktáblát helyeztek el a szülõháza falára.
A Kovács István Bajtársi Szövetség újra célul tûzte ki
a síremlék megvalósítását, amelyet egy szobor felállításával is összekötöttek. 1928. október 28-án, Mikecz István alispán elnökletével megalakult a szoborbizottság,
amely három pályázó közül Görömbey Imre pályamûvét fogadta el. A tervezet szerint az obeliszken egy szárnyát bontó bronz sas látható, az elõterében pedig a vértanú bronzalakja áll. Az emlékmû helyéül a Luther ut-
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cai parkot jelölték ki, ahol Kovács István szülõháza is
állt. 1929 februárjában a szoborbizottság néhány tagja
Görömbey budapesti mûtermében megszemlélte az elkészült modellt. Hazatérve dr. Spányi Géza javaslatára
úgy döntöttek, hogy az obeliszket síremlékként állítják
fel a temetõben, míg a szobrot önálló talapzaton a szülõház elé.
Az 5 méter magas síremléket 1929. május 28-án, míg
a szobrot (képünkön) október 27-én leplezték le. 1944ben a síremléket, a szobrot és az emléktáblát is lerombolták. Ma már csak egy márványtábla õrzi Kovács István emlékét, amelyet az 1992-ben alakult Kovács István
Baráti Egyesület kezdeményezésére az egykori szülõház
helyén épült ház falán helyeztek el.
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Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.
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