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NEM MEDENCE
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(DIÁK)MELÓS NYÁR.
Összesen 291 diák dolgozhat diákmunkásként
nyáron Nyíregyházán, a
Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményeknél.

FÜSTLOVAGOK

FEJLESZTÉS

ÚJ MUNKAHELYEK.
Új munkahelyek és fejlesztések a Continentalnál. A beruházás már
javában tart és megkezdték a munkatársak
toborzását is.
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A TANYAVILÁGBAN...

VILÁGHÍRNÉV

SZÁMOLJÁK AZ EBEKET
Megkezdõdött az ebösszeírás Nyíregyházán. Július elejétõl közfoglalkoztatottak és diákmunkások végzik a háromévente kötelezõ feladatot. Dr. Grósz Péter, a Polgármesteri
Hivatal igazgatási osztályvezetõje elmondta, az ebösszeírásra a jogszabály értelmében az
állatok védelme, veszettsége elleni oltás, valamint járványok megelõzése céljából van
szükség, de abban is nagy segítséget jelent, hogy az elveszett kutyát a gazdájához vissza
tudják juttatni. A júliusban kezdõdött feladatot 10 közfoglalkoztatott és 30 diákmunkás
végzi. Akit nem találnak otthon, azoknak adatlapot hagynak a postaládájában. Az ebösszeíró
adatlapok leadásának határideje: 2016. augusztus 31. Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ felhívja a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30 000 Ft.

XXIII. ÉVFOLYAM 28. SZÁM
2016. JÚLIUS 15.

TÓKÖZELBEN

Nem csak a gyógyvizes fürdõk népszerûek Nyíregyházán, hanem a tavaly fejlesztéseken - új játszótér, még több napozó stég - átesett Tófürdõ is. A szinte „balatoni” hangulatot hétköznapokon is
rekordközeli létszámban élik át, van, hogy késõ délután is sor kígyózik a bejárat elõtt. Bár az idõjárás
változékony, a víz hõmérsékletére – és minõségére, melyet az ÁNTSZ kiválóra értékelt – nem lehet
panasz. Képünk még kedden készült a partról, a vízben hûsölõ nyíregyháziakra és turistákra irigykedve… Jövõ héten a sárkányhajóké és a bográcsoké lesz a fõszerep Sóstón, míg most szombaton és
vasárnap látványos meccsekkel folytatódik a strandfoci bajnokság. (Részletek a 14. oldalon.)

Fotó: Szarka Lajos

ÚJABB HÁZIORVOSI RENDELÕK ÚJULHATNAK MEG
Ülésezett a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Vállalkozásélénkítõ Alapítvány Mikrohitel Bizottsága. 5
megyei vállalkozásnak hagytak jóvá összesen 31,6 millió
forintos hitelösszeget. Az Egészségügyi Támogató Alapnak köszönhetõen pedig nyíregyházi háziorvosi praxisok
újulhatnak meg.
A PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítõ Alapítvány széleskörû szolgáltatásaival támogatja a megye kis- és középvállalkozásainak tevékenységét. Az országban Nyíregyházán alakult meg elsõként a megyei vállalkozó központ a régió gazdaságát
irányító szervezetek, érdekképviseletek és meghatározó vállalkozások közremûködésével. Az alapítvány a

vállalkozni szándékozók, és a kezdõ vállalkozóknak
nyújt speciális tanácsadásokat, sikerhez segítik a vezetõ üzleti tervek kidolgozását, szükség esetén pedig a
megfelelõ forrás felkutatásával, optimális támogatásiportfólió kidolgozásával állnak rendelkezéseikre.
Hargitainé Tolnai Andrea, a PRIMOM Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Vállalkozásélénkítõ Alapítvány mikrohitel
igazgatója azt mondta, most öt megyei vállalkozónak
hagyott jóvá az Alapítvány szakbizottsága 31,6 millió
forint hitelt, amelyet a beruházásra, készletvásárlásra
használhatnak fel.
Az Országos Mikrohitel Program egyébként folyamatosan mûködik, várják a kérelmeket ezzel kapcsolatban.

MÁSFÉL MILLIÓS TÁMOGATÁS
Nyíregyháza Város Önkormányzata három éve mûködteti az Egészségügyi Támogató Alap Programot, melynek közvetítõje szintén a PRIMOM Alapítvány. Mindezt a
város területén ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi praxisok számára biztosítja az önkormányzat, melynek maximális összege 400 ezer forint. A június elsején
meghirdetett pályázati felhívásra beérkezõ kérelmek közül, a szakmai feltételeknek megfelelõ 5 háziorvosi praxis
részesül közel másfélmillió forintos támogatásban az Alapítvány bizottsága jóváhagyásával, így folytatódhatnak a
jövõben a rendelõ felújítások.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

NAPRÓL NAPRA

JÚLIUS

KEDD
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JÚLIUS

SZERDA
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90. SZÜLETÉSNAP

KURZUS BÁBOSOKNAK

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Faludi Jánosnét az önkormányzat nevében Simai Istvánné, a
Szociális és Köznevelési osztály munkatársa. A szépkorú Kislétán született,
de Nyíregyházán szerzett érettségi bizonyítványt.

Sarkadi Bence, az európai viszonylatban is ismert és elismert marionettmûvész tartott kurzust Nyíregyházán.
A Burattino Bábszínház tagjai három
nap alatt ismerkedhettek meg a zsinóros figurák mozgatásával, hogy késõbb
a közönség elé vigyék ezeket.

JÚLIUS

CSÜTÖRTÖK
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JÚLIUS

CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
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FÓKÁK MUNKAIDÕBEN

HABILITÁLT OKTATÓ

A Nyíregyházi Állatpark hihetetlen
népszerûségnek örvendõ fókashowinak szereplõi a nyári hõségben sem
„mehetnek szabadságra”, hiszen
ilyenkor nézõkkel tömött lelátók elõtt
szórakoztathatják a közönséget és mutatják be nekik trükkjeiket.

A közelmúltban vehette át a Debreceni Egyetemen habilitációs oklevelét
dr. habil. Zsoldos Ildikó, a Nyíregyházi
Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének oktatója, akinek a jövõbeni tervei között szerepel a Vécsey
család monográfiájának publikálása.

JÚLIUS
PÉNTEK
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JÚLIUS

SZOMBAT
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HELYIT A HELYIEKTÕL

CSODAVÁR BUDAPESTEN IS

Egyre népszerûbb az idén három
éves Kosár Közösség. Legalább 150
család vásárol hetente a Kosár Udvarban. Az üzemeltetõ, a Helyben a Jövõnk Egyesület célja, hogy ezzel is
hozzájáruljon a helyi gazdaság erõsödéséhez.

A Down Egyesület 2011-ben nyitotta meg a Csodavár Korai Fejlesztõ Centrum és Játszóház nevet viselõ intézményét Nyíregyházán. Most pedig a már
jól mûködõ intézmény nagy testvérének
alapkövét helyezték el Budapesten, a
XV. kerületben, az Árvavár utca 1. alatt.

JÚLIUS

VASÁRNAP

10

JÚLIUS

HÉTFÕ
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FILMFORGATÁS

VÁR AZ ERDÕ

500 évet ugrott vissza az idõben a
Sóstói skanzen faluközpontja és környéke egy rövidfilm készítése miatt,
melyet a reformáció 500. évfordulójára forgattak. A Cukorbetegek Nyíregyházi egyesületének tagjai is aktívan
kivették részüket belõle.

A NYÍRERDÕ Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolája gazdag programokkal várja a gyerekeket a nyári hónapokban is, de az Önkormányzat által
szervezett táborokban pihenõ gyerekek is részt vesznek egy-egy erdei iskolai foglalkozáson.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

2

OKTÓBER 2-ÁN NÉPSZAVAZÁS
Népszavazásra készül az ország. A 18.
életévüket betöltött magyar választópolgároknak október 2-án lehet a szavazóurnák elé járulni és kifejteni véleményüket arról, mit gondolnak az Európai Unió
elképzelésérõl, mely szerint az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhatnák
a nem magyar állampolgárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését.

Bár a szavazás idõpontjáig még több
mint két és fél hónap hátra van, bizonyos
feltételek megvalósulására a választópolgároknak gondot kell fordítani. Dr. Szemán
Sándor, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
címzetes fõjegyzõje kifejtette, a legfontosabb
az, hogy augusztus 15-ig mindenki megkap-

ja azt az értesítõt, ami alapján részt tud venni az októberi népszavazáson. A névjegyzékbe vétel az augusztus 5-ei hatályos lakcímnyilvántartás alapján történik.

HOL VOKSOLHATUNK?
Hozzátette, nem változott a szavazókörök beosztása a legutóbbi választások óta.
Mindenki alapesetben annak a száz szavazókörnek a valamelyikébe kapja meg az értesítését, ahol legutóbb az önkormányzati
választáson voksolt. Kivételt képeznek ezalól
azok, akik azóta új lakcímet létesítettek, nekik az új helyre érkezik a levél.
Most is van lehetõség arra, hogy ha valaki Nyíregyházától távol lesz majd a szavazás napján, a tartózkodási helyén szavazzon. Ha pedig valaki a voksolás napján érkezik ide, akkor itt is ikszelhet. Az
erre vonatkozó bejelentéseket egészen a
választást megelõzõ második nap, délután
négy óráig, azaz szeptember 30-áig lehet
megtenni.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

„KERTEK ALATT” A SZABOLCSI DINNYE
Bõ egy hét és a szabolcsi görögdinnye
is megjelenik a piacon. A gazdák szerint
ugyan a termés idén jobbnak ígérkezik,
mint amilyen tavaly volt, az ára azonban
várhatóan mégis alacsonyabb lesz.
Az eper, a málna, a cseresznye, a meggy
és a sárgabarack szezonja után végre elérkezett a dinnye ideje is. Nyíregyházán
egyre több helyen árulják a mézédes gyümölcsöt. Noha az elárusító asztalokon még
import dinnyék is sorakoznak, a többségük már Békés megyébõl származik.

TÖBB LESZ A TERMÉS
Még bõ egy hét és nagyobb mennyiségben a megyében is beérik a dinnye. Jelenleg a magyar görögdinnye kilója 140 Ft

körül alakul, a sárgadinnyéé pedig 250 Ft.
A gazdák több termésre számítanak idén,
de valószínûleg az ára nem fogja elérni a
tavalyiét.
– Minden attól függ, hogy milyen az idõjárás külföldön. Ha hosszú és meleg lesz a
nyár, akkor fogják keresni a dinnyét, hiszen ezek a tényezõk pörgetik a fogyasztást, de ha nem, akkor „ingyen se” fog kelleni. A nagycserkeszi termelõk zöme fõként a szlovák és a lengyel piacra szállít, a
gazdák bíznak benne, hogy az idõjárás
mellettük fog állni és idén is lesz keletje
az árunak – tájékoztatta szerkesztõségünket Benkõ Pál felvásárló.

A PENGÕS AZ IGAZI
Mátyás már több mint egy évtizede
foglalkozik dinnyetermesztéssel. Azt
mondja, a hangja alapján lehet legkönnyebben megállapítani, hogy melyik a jó gyümölcs.
– Én a kés nyelével szoktam megkopogtatni a dinnyét. Ha mély, pengõs
hangja van, akkor az biztosan finom.
Emellett legyen sötét sárga színû a hasa
– ez a felület fekszik a földön –, világos
zöld a „ haja” és zöld a szára. Ha kopogtatáskor azt vesszük észre, hogy a
dinnyének inkább hordós a hangja,
akkor az biztosan meg van szakadva.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A SZÖKÕKÚT NEM STRAND!
A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai
rendszeresen karbantartják és tisztítják a
Nyíregyházán mûködõ 10 szökõkutat. A
vízi látványosságoknak elsõsorban díszítõ,
esztétikai értéke van, és bármennyire csábítóak a kánikulában a hûsítõ vízfelületek,
a medencék nem alkalmasak a fürdésre.
Szabó Edina, a Városüzemeltetés marketing referense arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy a kutak vízforgató berendezéssel vannak felszerelve, a vizet többnyire automata szûri és fertõtleníti, de éppen a különféle vegyszerek (algaölõszer,
klór stb.) allergiás reakciókat válthatnak ki
az érzékenyebbekbõl. A medencébe ráadásul bekerülhet például madárürülék,
por, cigarettacsikk, szemét, de az sem ritka, hogy kutyákat engednek a szökõkutak-

ba. Hangsúlyozta, mindenkinek saját jól
felfogott érdeke és felelõssége, hogy ne fürödjön a szökõkutakban, és különösen
gyermekét ne engedje ezekbe a vizekbe
az esetleges bõrirritáció, vagy a csúszásveszély miatt. Enyhülésre inkább a párakapukat, illetve a díszkutak és közkifolyók
ivóvíz minõségû vizét javasolják.
2016. JÚLIUS 15.

FIATALOK

ÉLHETÕ JÖVÕ ÉS BIZTOS MUNKAHELY A CÉL
Élhetõ jövõt és munkát biztosítva itthon kell tartani a
nyíregyházi fiatalokat. Ez a legfontosabb célkitûzése a
város Ifjúsági Koncepciójának. A hosszú távú elképzelés ezen túlmenõen irányt mutat a fiataloknak az oktatás, a kultúra, a családalapítás és jövõtervezés vonatkozásában is.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése júliusi ülésén fogadta el a város Ifjúsági Koncepcióját, amelyben
meghatározta azokat a fõbb irányelveket és célkitûzéseket, amelyek a jövõben irányt
mutatnak a megyeszékhely ifjúsággal kapcsolatos cselekvéseinek. – A koncepció alapját a városvezetés azon igénye határozta meg, amely a fiatalok Nyíregyházán tartását tûzte ki célul.
Ezt szolgálja az az oktatási elképzelés is, amely arra irányul,
hogy az itt lévõ szakembergárda – legyen kétkezi munkás,
vagy felsõfokú végzettségû – a
szabolcsi megyeszékhelyen maradjon. A jövõben beinduló fejlesztések ugyanis munkaerõt
dr. Ulrich Attila
gerjesztenek, abba pedig be kell
kapcsolódni és olyan szakmákat tanulni, amelyre itt Nyíregyházán van kereslet. Ebben szeretnénk segíteni a fiataloknak – mondta dr. Ulrich Attila alpolgármester.

50 EZER FIATALT ÉRINT A KONCEPCIÓ
Nyíregyházán és vonzáskörzetében közel 50 ezer fiatalt
érint a koncepció, amelynek elkészítését egy több célcsoportot érintõ, 1000 fõs kutatás elõzött meg a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Karának közremûködésével. A kutatás során nem csak a 15 és 30 év közötti fiatalokat kér-

Szeretnék, ha a fiatalok Nyíregyházán maradnának
dezték meg, hanem olyan szervezeteket, vállalkozásokat
is, akik fiatalokat foglalkoztatnak, illetve akik jelen pillanatban is ifjúsággal kapcsolatos tevékenységet végeznek.

FEJLÕDÉS, ESÉLYEGYENLÕSÉG
A koncepció célja a fiatalok optimális fejlõdésének biztosítása mellett az ifjúság életminõségének javítása, ezért
fókuszál például a szórakozási igényeikre, de az esélyegyenlõségre is. A generációk közötti együttmûködés is fontos
eleme a városi elképzeléseknek, céljuk ugyanis, hogy a fiatalság találja meg a helyét a nyíregyházi közösségekben.
– Általános problémának tekinthetõ, hogy nehéz meg-

szólítani a fiatalokat és nagy közösségekbe bevezetni õket.
Az Ifjúsági koncepció erre is kitér, hogy minél több civil
szervezet támogassa a fiatalokat – tette hozzá az alpolgármester.

RUGALMAS IRÁNYMUTATÁS
A koncepció valójában csak egy iránymutatás, amely
igazodik az ország ifjúságpolitikai célkitûzéseihez és a
helyi igényekhez egyaránt. Ebbõl kifolyólag rugalmas is,
úgy alakítják majd, ahogyan az a fiatalság jövõje szempontjából a legelõnyösebb.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

(DIÁK)MELÓS NYÁR A SULI UTÁN
Összesen 291 diák dolgozhat diákmunkásként nyáron
Nyíregyházán, a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményeknél. Július 5-e és augusztus 20-a
között végezhetnek munkát a 16. életévüket betöltött tanulók, maximum 15 munkanapon keresztül, napi 6 órában. Akik idõben jelentkeztek, már munkába álltak, de
még mindig van lehetõség csatlakozásra.
Deák Dávid nyári diákmunkában a Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztályán dolgozik. Idén végzett az ÉVISZben, jövõre magasépítõ technikusi képzésen marad az

Diákok dolgoznak az Eszterlánc Északi Óvoda székhelyintézményében is

Deák Dávid a Polgármesteri Hivatalban dolgozik

leg 5 diák dolgozik. Vannak, akik adminisztrációs munkát
végeznek, de akad olyan is, aki informatika szakon tanul,
és számítógépes rendszerek kezelésében vesz részt.
– A szabadságolás idõszakában nagyon sokat tudnak
nekünk segíteni a fiatalok, akik három hetet töltenek nálunk. Azokat az iratrendezési munkákat, amiket egyéb-

intézményben, így jól illeszkedik a tanulmányaihoz a nyári
diákmunkája.

2016. JÚLIUS 15.

TEREPMUNKÁRA IS MEHETNEK
Tudja Zsófi ebösszeíróként dolgozik.
– Három körzetbe osztottak minket tízesével, ott megbeszéltük a csoporttal, hogy ki melyik utcát vállalja el. Egy-egy
utcára két-három fõ jutott, mi összedolgozunk, majd nap
végén találkozunk és megbeszéljük, hogy ki mit tudott le.

TÖBB LEHETÕSÉG KÖZÜL VÁLASZTHATNAK
– Nagyon sok lehetõség van diákmunkára, megpróbálta az önkormányzat figyelembe venni azt, hogy melyik
diák, milyen irányba orientálódik. Vannak, akik az
ebösszeírásnál segítenek, de dolgoznak fiatalok a múzeumokban, az óvodákban, az Egészségügyi Alapellátásban
és a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban is –
mondta el dr. Ulrich Attila alpolgármester.
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban jelen-

ként a szabadságon lévõ kollegáknak kellene elvégezniük, azokat õk meg tudják csinálni. Nyilván ezek nem szakirányú feladatok, olyan munkák, amit bárki elláthat” –
magyarázta Szilvásiné Bojda Márta, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója.

MÉG LEHET JELENTKEZNI
A diákok július 5-e és augusztus 20-a között dolgozhatnak, aki még nem regisztrált, annak még mindig van lehetõsége a jelentkezésre.
Tudja Zsófi diákmunkásként ebösszeírást végez

(Szerzõ: Kanócz Rita)
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AKTUÁLIS

FÜSTLOVAGOK, HARCRA KÉSZEN
Ingyenes lett a kötelezõ kéményellenõrzés- és tisztítás
július elsejétõl a lakosságnak, ennek költségeit az állam
állja, a feladat ellátása pedig az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósághoz került. Hajdú Márton tûzoltó
alezredestõl, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságának szóvívõjétõl megtudtuk, az elõzetes felmérések és az önkormányzatok korábbi nyilatkozatai alapján a katasztrófavédelem kéményseprõipari szerve július
elsejétõl 15 megye 1835 településén kezdte meg kéményseprõipari szolgáltatását.
Az Országgyûlés tavaly novemberben döntött arról,
hogy a kéményseprés kikerül az önkormányzatok feladatai közül, és az állam közfeladatként, térítésmentesen látja el azt. A Belügyminisztérium szerint az átalakításra azért
volt szükség, mert a kéményseprési díjak a feladatot ellátó magáncégek miatt a többszörösére növekedtek.

MOST MÁR INGYENESEN…
Július 1-jével most már ingyenesen végzik a kéményseprést a természetes személyeknél, illetve azokban az
ingatlanokban, ahol gazdálkodó szervezetnek székhelye,
telephelye, fióktelepe nincs bejelentve. Továbbá a társasházaknál, lakásszövetkezeti lakóingatlanoknál – azokon
a helyeken, ahol az égéstermék-elvezetõk társasházi osztatlan közös tulajdonban vannak – sem kell fizetni a szolgáltatásért. Hajdú Márton elmondta, a kéményseprõipari
szolgáltatói tevékenységgel összefüggõ feladatok ellátása
érdekében a katasztrófavédelem kéményseprõ szakmunkások és mesterek számára hirdetett meg – a várható szolgáltatási terület nagyságával arányos mértékben – több
mint 400 állást országos szinten. A katasztrófavédelem
kéményseprõipari szerve 414 fõvel (kéményseprõk, ügyfélszolgálati munkatársak, adminisztrációs munkatársak)
kezdte meg mûködését július elsején. Szabolcs-SzatmárBereg megyében jelenleg 32 fõs állománnyal látja el a
szolgáltatói feladatokat a katasztrófavédelem kéményseprõipari szerve.

KÖTELEZÕ AZ ELLENÕRZÉS
A tájékoztatás során kiderült, a városlakók az ellenõrzésekre szilárd tüzelésû berendezésekhez kapcsolódó

égéstermék-elvezetõk esetében évente, a gázüzemû és a
zárt rendszerû tüzelõberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente, a kémények teljes nyomvonalának mûszaki felülvizsgálatára pedig négyévente számíthatnak. Ezek alapján, használatban
lévõ tüzelõberendezésének típusa szerint évente, vagy kétévente kapnak majd értesítést az ellenõrzésrõl.

GÖRDÜLÉKENYEBB ÜGYINTÉZÉS
A katasztrófavédelem kéményseprõipari szervének
szolgáltatási területén új, egységes ügyfélszolgálati rendszert alakítottak ki a lakosság gördülékenyebb ügyintézésének érdekében. A kéményseprõk számára pedig XXI.
századi, homogén eszközpark áll rendelkezésre, ami jelentõs mértékben hozzájárul a magas színvonalú szolgáltatáshoz.

KÉT ÉRTESÍTÉST HAGYNAK
A Katasztrófavédelem munkatársai két értesítést hagynak. Ha nem tudnak egy lakásba bejutni, a harmadik
idõpont után megszûnik a szolgáltatás ingyenessége.
– Amennyiben a sormunkára a kéményseprõ-ipari
szerv elõzetes írásbeli értesítése szerinti harmadik idõpontban kerül sor, az ingatlan használója a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényben foglalt közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj harminc százalékának
megfelelõ összegû kiszállási díjat fizet a kéményseprõ-ipari szervnek – tette hozzá a szóvivõ.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

OLYAN A VÁROS, AMENNYIT TESZÜNK ÉRTE!
Kertszépségversenyen keresik a legvirágosabb kerteket és a legszebb fát, de várják a jelentkezõket az Újéletfa-akcióra is. A közterületek fenntartását végzõ NYÍRVV
Nonprofit Kft. szerint csak a helyiekkel együttmûködve
lehet szépíteni a települést, a városszépítõ akció tehát
egy felhívás a Nyíregyházáért végzett közös munkára.
Régi hagyomány, hogy a családok gyermekeik születését egy facsemete elültetésével ünneplik meg. Ezt a szép
hagyományt felelevenítve indította el Nyíregyháza városa és a NYÍRVV Nonrpofit Kft. tavaly az Újéletfa-akciót,
amelynek célja a város megszépítésén túl, hogy a Nyíregyházán született gyermekeknek, ha felnõttként el is kerülnek a szabolcsi megyeszékhelyrõl, örök kötõdésük
maradjon szülõvárosukhoz.
– Egy régi szép hagyományt szeretnénk az újéletfa-akcióval feleleveníteni, hiszen annyira szép szimbólum,
ahogy két új élet együtt fejlõdhet, de jelképezheti ez az
ember és a természet egymásrautaltságát, az ember és a
természet együttélését. Jelképezheti a gyermek szülõföldjéhez való kötõdését, tehát éppen úgy, ahogy a fa gyöke-

ret ereszt, szeretnénk, ha a nyíregyházi gyerekek ugyanígy kötõdnének a városhoz – mondta Szabó Edina, a
NYÍRVV Nonprofit Kft. marketing referense. Az akciónak
köszönhetõen azok a családok is részt vehetnek ennek a
hagyománynak a felelevenítésében, akiknek nincs kertje,
vagy egyszerûen szeretnének gyermekeik tiszteletére közterületen, közösségben fát ültetni. A kertvárosi Alkotás utcai Újéletfa – liget rekordgyorsasággal telt be a két év alatt,
így új helyszínt keresnek.
A szülõk a gyermekek anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatával, valamint a vonatkozó pályázati adatlap kitöltésével egész évben jelentkezhetnek az
akcióra. Az adatlapot a www.nyirvv.hu oldalról lehet letölteni. A nevezéseket e-mailen a marketing@nyirvv.hu
címre, valamint levélben a NYÍRVV Nonprofit Kft. Tüzér
utca 2-4. levelezési címre várják.

ÚJÉLETFA-ÜLTETÉS KÖZÖSEN
A múlt év július 31-e és 2016. július 31-e között
született gyermekek facsemetéit idén õsszel a jelentkezõkkel közösen ültetik majd el a Városüzemeltetés
munkatársai, sõt a növények jövõbeni gondozásában
is számítanak az új tulajdonosokra. A jövõ évre vonatkozóan pedig azok a családok pályázhatnak, akiknél 2016. július 31. után érkezett a gyermekáldás.

KERTSZÉPSÉGVERSENY IS
Tavaly a Sóstói Szivárvány Idõsek Otthonának kertje lett
a Kertszépségverseny egyik nyertese (képünkön). Hasonlóan szép és rendezett kerteket keres a város, ugyanis idén
is megrendezi a Kertszépségversenyt, amire több kategó-
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riában lehet nevezni. Keresik a legvirágosabb kertet mind
társasház, mind családi ház kategóriában, a legvirágosabb
intézményt, továbbá új elemként idén meghirdették a Legszebb fa kategóriáját is. A legszebb kerttel rendelkezõ tulajdonosok között 700 ezer forint értékû vásárlási utalványt
osztanak szét. Az elsõ helyezettek kategóriánként 80 ezer
forintos, a második helyezettek 60 ezer, a harmadik he-

lyezést elértek pedig 45 ezer forintos utalványt kapnak. A
Legszebb fa kategóriájának nyertese 30 ezer forintos vásárlási utalvánnyal lesz gazdagabb, továbbá valamennyi
díjazott térítésmentesen 1-1 köbméter termõföld és komposzt keveréket is kap.
A jelentkezéseket július 19-éig elektronikusan a
marketing@nyirvv.hu e-mail címen, postai úton a Tüzér utca 2–4. számra küldve, illetve ugyanott személyesen lehet benyújtani.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
2016. JÚLIUS 15.

FEJLESZTÉS

ÚJ MUNKAHELYEK ÉS FEJLESZTÉSEK A CONTINENTALNÁL
Korábban beszámoltunk róla, hogy idén a ContiTech
Magyarország Kft. technológiai bõvítéseket hajt végre
nyíregyházi telephelyén és ezzel együtt több száz új munkahelyet hoz létre a szabolcsi megyeszékhelyen. Mostanra
megtudtuk: a fejlesztés elkezdõdött és elindult a munkatársak toborzása is.
Tavaly augusztusban jelentették be, hogy a ContiTech
technológiai bõvítéseket hajt végre két telephelyén, Makón és Nyíregyházán, ahol több mint 200 munkahelyet
hoz létre – többségében Makón. Ugyanebben az évben,
novemberben hozták nyilvánosságra, hogy a két városban további beruházásokat valósítanak meg, amelyekhez
közel 700 új munkahely kötõdik – ennek nagyobbik hányada már Nyíregyházán. A fejlesztés a szabolcsi megyeszékhelyen egy, a városban még új termékcsalád és az
ahhoz szükséges technológiai bõvítést jelenti az autóipari
hûtõ-fûtõ tömlõk gyártásának területén.

ZAJLIK A TOBORZÁS
Jókay László, a Contitech Hungária Kft. nyíregyházi
gyárának ügyvezetõ igazgatója elmondta, az augusztusi
bejelentéshez kapcsolódó projektek esetében, amely a
modern kalander sor telepítését, továbbá fém-gumi rendszerek gyártását jelenti vasúti rendszerekhez, az új munkatársak a mûködõképes berendezéseken már a gyártási
próbákat végzik. A második bejelentéshez kötõdõ technológiai eszközök beszerzése, a terület elõkészítése és az
ehhez tartozó létszám kiválasztása, betanítása pedig jelenleg folyamatban van. Oláhné Kocsis Zsuzsa, a cég humángazdálkodási vezetõje hozzátette, a gumiipari kalander projekthez, valamint a fém-gumi rendszerek technológiájához újonnan alkalmazott munkatársak már a betanulási idõ végén járnak, a jármûipari hûtõ-fûtõ tömlõk gyártásához pedig elkezdték a munkatársak toborzását és ki-
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A nyíregyházi gyár felülnézetbõl
választását, mind szellemi, mind fizikai pozíciókban, de
vannak közöttük olyanok, akik már munkába is álltak.

MÉRNÖKTÕL A BESZERZÕIG
A tájékoztatás során megtudtuk, szellemi területre fejlesztõ és beruházó mérnököt, karbantartásvezetõt,
kontrollert, üzemvezetõt, beszerzõt, diszponenst, HR koordinátort, üzemi logisztikust, illetve minõségbiztosítási
mérnököt vettek/vesznek fel, fizikai munkakörben pedig
karbantartó munkatársakat alkalmaznak és keresnek.
A termelés területén is elkezdték a már addig felvett
munkatársak betanítását és továbbiak toborzását, akiknek
a kiválasztása folyamatban van.
– A meghirdetett szellemi pozíciókra, szinte minden estben számos jelentkezõ volt, akikbõl sikerült kiválasztani a
munkatársakat. A fizikai munkaköröket a saját adatbázisunkból (hozzánk leadott önéletrajzok) sikerült betölteni
eddig. Nagy változást hoz a létszámbõvülés a ContiTech
Magyarország Kft. életében, hiszen középvállalkozásból

fokozatosan – három év alatt – létszámát tekintve is nagyvállalattá válunk.
– Fontos feladat hárul a vezetésre a változások kezelésben. A cégünket eddig jellemzõ családias légkör is valószínûleg megváltozik, hiszen ekkora létszámnál már kevésbé
lehetnek személyesek a kapcsolatok a munkatársak között. Mindenképpen törekszünk a jelenlegi vállalati kultúránk megõrzésére, ami biztos alapot jelent a folyamatos
növekedés idõszakában – tette hozzá Oláhné Kocsis Zsuzsa, a cég humángazdálkodási vezetõje.

AZ ARÉNA IS CONTINENTAL
A cégcsoport Nyíregyházán társadalmi felelõsségvállalás terén is jól teljesít: öt éven át évi kétszázötven
millió forinttal támogatja a sportéletet, így a felújított
sportcsarnok névadó szponzorává vált a közgyûlés
döntése alapján.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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TANYAVILÁG

INKÁBB A CSEND A TRABANTZÚGÁS HELYETT
RIPORT A BOKORTANYÁKBAN ÉLÕKKEL
Van még az a hely, ahol a tejet kupával mérik, a házi
libacomb spóron sül, a kenyeres kocsi hetente kétszer jár
és ahol a madárcsicsergés hallgatása mellett már csak az
lehet jobb, amikor egy nyári kora este, mezítláb sétálva
megérezzük a földutak homokjának meleg puhaságát. A
Nyíregyháza közeli bokortanyákban jártam…
Gyakran visszaemlékszem a gyerekkori vakációkra,
amikor rendszerint egy hetet anyai nagymamámnál töltöttem a Nyíregyházától 15 kilométerre található Bájibokorban.
Azóta nem ittam olyan finom vizet, mint amilyet az udvar
közepén található ásott kútból nyertünk, de a pitvar kemencéjében sült kenyér illatát is nehezen tudom elfelejteni. A
mozgó bolt és a kenyeres kocsi érkezését mindig valóságos
csõdület kísérte, de az is nagy napnak számított, amikor
Karcsi bácsi, a postás egy héten egyszer hírt hozott a faluból. Azóta a tanyavilágnak nemcsak a felépítése, de a népessége is változott. Egyre több a lakatlan ház, és mind nagyobb méretekben terjeszkednek a szántóföldek is.
Újtelekbokor, Mohosbokor és Rókabokor. Néhány órára
ugyan, de letértem a városba vezetõ útról...

„A VÁROSI ÉLETET NEM ISMEREM”
A 89 éves Vári János születése óta Újtelekbokorban él.
Azt mondja, 1927 óta csak annyi változott, hogy õ maga
megöregedett.
– Minek költöznék el? Itt jobb, mint a városban. Nagyon ritkán, ha elmentem oda, mindig csak trabantzúgást
lehetett hallani. Autók szaladgálnak éjjel-nappal, itt meg
legalább csend van. Én a városi életet nem ismerem, egy
hónapban egyszer, ha bemegyek. A tanyára már nem nagyon költöznek fiatalok, inkább elfele mennek az emberek. Ráadásul egyre több az üres ház, amikbe sajnos már
nem költözik senki sem.

Fotó: internet
közlekedésünket, de mindig megoldjuk valahogy. Most
nagy itt a csend, de nem sokáig, mert megjelennek a
dinnyések és akkor lesz mozgás. Egyébként senki nem jár
erre, még a mentõ is el szokott tévedni. A munkahelye-

több helyen cserépkályhával fûtenek, én sem vezettem
be a gázt. A városba már nagyon ritkán megyek be, gyenge vagyok hozzá, meg bevásárolnak nekem a gyerekek és
nincs hiányom semmiben. Mindig tanyavilágban laktam,
dolgoztunk, tanultunk. Nagyon szeretek itt élni.
Újtelekbokor, Mohosbokor, Rókabokor. Csak három
bokortanya azon elszórt szigetek közül, ahol csend és béke
honol, és ahol a város zaja helyett a madarak csiripelését
lehet hallgatni. A közlekedés nem olyan, mint a nagyvárosokban, sok helyen nincs bevezetve a víz és cserépkályhával fûtenek, de az ott élõk így boldogok. A villogó reklámfelületek, na meg persze a trabant zúgása nélkül…
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

BÉKEBELI KOVÁSZOS
FEHÉRKENYÉR RECEPT
men sem tudják elképzelni, hogy hol lakhatok. Nehéz az
élet a tanyavilágban, de nem költöznék be a városba, ott
túl nagy a nyüzsgés. Többször elterveztem már, hogy elmegyek, de végül mindig itt maradok. Valami ide köt. A
csend, a nyugalom és a csodálatos táj.

Hozzávalók 1 kg-os kenyérhez:
50 dkg kenyérliszt BL 80
20 dkg aktív kovász (víz és liszt elegye, amit több
napig állni hagyunk)
3,2 dl hideg víz
1,2 dkg só

„PETRÓLEUMLÁMPÁVAL VILÁGÍTOTTUNK”
A FEJÕSTEHÉN IS KIÖREGEDETT
– Volt nekünk fejõstehén, de kiöregedett és le kellett
adni. Azóta minden héten kedden és pénteken a kövesút
mellé járok egy emberhez, neki van egy csomó tehene, és
tõle hozok mindig egy-egy kupa tejet. Régen sok jószágunk volt, disznó, tehén, tyúk. Azokat neveltük és piacra
hordta az asszony fiatal korában. Most már csendesen telnek a mindennapjaink. Hogy meddig lesz tanyavilág? Nem
tudom. Mi kiöregszünk, a fiatalok pedig elköltöznek…

Gerliczki Mihályné, Ilona néni 1948-ban költözött Rókabokorba. Azt mondja, azóta sok minden megváltozott,
másként nézett ki a tanya is. Mindenkinek volt tehene, libája, a busz még nem járt be, nem volt kövesút és a villany
sem volt bevezetve: petróleumlámpával világítottak.

„IDE NEM JÖN BUSZ”
Mohosbokorba egy darabig aszfaltos úton haladok, de
azt lassan felváltja a zúzottköves, majd a földút. Nincs zaj,
füst, csak madárcsiripelés, csodálatos táj és véget nem érõ
pusztaság. Igazi örömet jelent az ott élõknek az arra tévedt
„idegen”, hiszen mint ahogy Papp Katalintól is megtudom,
kevesen járnak arra, nyaranta is csak a „dinnyések” megjelenésével szokott megszûnni egy idõre a hatalmas a csend.
– Nagyon szeretek itt élni, igaz, ide még a busz se jár
be és Rókabokorba kell minden reggel kibicikliznünk 3
kilómétert. Minden nap bemegyünk a városba, mert ott
dolgozunk. Ha esik a hó, vagy az esõ, az megnehezíti a
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– Most már van rendesen buszjárat, a posta is minden
nap jön és a kenyereskocsi is hozza a friss péksüteményeket hetente kétszer. Sajnos már egyre kevesebb itt a
tõzsgyökeres rókabokori lakos. Az öregek elhalnak. Nagyon sok már az üres ház, de szerencsére Rókabokor közel van a városhoz és vannak, akik kiköltöznek ide. A leg-

Feloldjuk a kovászt a vízben, a lisztet kelesztõ tálba szitáljuk, és elkeverjük a sóval. Összeállítjuk a tésztát, majd 10 perc múlva megdagasztjuk lisztes felületen. (További dagasztások szükségesek 10, 20 és 30
perc múlva is). Az utolsó dagasztás után fél órát pihentetjük a tésztát, majd meghajtogatjuk háromszor,
óránként. Az utolsó hajtás után is egy órát pihentetjük
a tésztát. Megformázzuk, teljes kiõrlésû liszttel megszórt ruhába csomagoljuk, és egy jénaiban pihentetjük az utolsó kelesztés alatt, másfél óráig.
A mázas cserépedényt betesszük a sütõbe a fedelével együtt, és felmelegítjük 280 C fokra. Amikor felmelegedett, kevés búzadarát szórunk bele, majd beletesszük a megkelt kenyeret. Megvágjuk, és alaposan befújjuk hideg vízzel. Ugyanígy a cserép fedelét
is. Lefedve sütjük a kenyeret, majd ha elkészült, rácson hagyva hagyjuk kihûlni.

2016. JÚLIUS 15.

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

TAMARIN IKREK SZÜLETTEK
Bõvült a Nyíregyházi Állatpark császárbajszú tamarin állománya, 140 napnyi vemhesség után világra jöttek a csapat legifjabb tagjai, egy ikerpár. A május
végén született apróságok idejük nagy részét az ivarérett állatok hátán kapaszkodva töltik, de olykor már bátorságot merítve önállóan is ismerkednek kifutóikkal.
A 30-40 dkg-os, 25 cm-es majmocskák
legfeltûnõbb sajátossága a mindkét ivaron jól látható nagy, fehér, lefelé hajló
bajusz, mely most már a kölyköknél is
elkezdett növekedni.
Az aktív életet élõ család szinte egész
nap mozgásban van, s idejük nagy részét
táplálékkereséssel és társaikkal játszva
töltik. A természetben Peru, Brazília és
Bolívia erdõségeiben gyümölcsökkel, fák
nedvével és nektárral táplálkoznak, fehérjeigényüket pedig a rovarokból fede-

2016. JÚLIUS 15.

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
július 22. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
zik. A csapaton belül a domináns nõstény egy szaganyag segítségével a többi
nõstény ivari ciklusát meggátolja, így a
hímmel csak õ tud párosodni, ennek ellenére a 6 fõs tamarin csapat igazi összetartó családként, közösen gondoskodik az
ikrekrõl; részt vesznek a hordozásukban,
nevelésükben – erre szükség is van, hiszen már újszülött korban az ikrek együttes testsúlya anyjuk 25 százalékát teszi ki.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.
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FIATALOK

AKI HALOGATJA, LEMARADHAT
(Fotó: archív)

DIÁKOK IS JÁRÕRÖZNEK
A Tourist Police program részeként idén is 5 erdélyi
fiatal tölti gyakorlatát Nyíregyházán. A magyarul, angolul, németül és románul beszélõ diákok a járõrözõ rendõrökkel teljesítenek szolgálatot, és információkkal segítik a külföldrõl érkezett és a helyi vendégeket.
Második éve töltik a szászrégeni középiskolások szünidejük egy részét Nyíregyházán. A turisztika tagozatos tanulók gimnáziumi gyakorlatuk részeként segítenek az ide
érkezõknek. Nyelvtudásukat és idegenforgalmi ismereteiket kihasználva július 28-ig vesznek részt az évek óta sikeresen mûködõ Tourist Police programban, amelynek
célja a külföldrõl érkezett turisták tájékoztatása. A diákok

Vakáció. Napsütés, strand, kirándulás, fesztiválok és naphosszat tartó semmittevés. Persze, a nyári szünet szólhat
a tevékeny hétköznapokról is, hiszen ez egy kiváló idõszak arra, hogy a diákok teljesítsék a törvényben elõírt 50
órás közösségi szolgálatot – vallja Bálega János, a KÖZPONT Ifjúsági Egyesület elnöke, aki hangsúlyozta, Nyíregyházán legalább félszáz helyen van erre lehetõség.
Idén érettségiztek le az elsõ olyan évfolyamok, akiknél
a vizsgára való jelentkezés feltétele volt az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése.
– Folyamatosan kapcsolatban állunk a nyíregyházi középiskolák közel 1/3-ával. Jók a tapasztalataink a közösségi szolgálatot koordináló pedagógusok munkájával kapcsolatban. Vannak olyan tanárok, akik nagyon elhivatottak, sõt, többet foglalkoznak azzal, hogy idõben teljesíteni kell a közösségi szolgálatot, mint maguk a diákok. Ebben az évben is betért hozzánk 15-20 olyan fiatal, akik
idén érettségiztek és hiányzott még nekik 5-10 óra. Szerencsére tudtunk nekik segíteni, de nagyon veszélyes az
utolsó pillanatra hagyni a feladat teljesítését – magyarázta
Bálega János.

NÉPSZERÛEK A GYEREKPROGRAMOK
Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is a gyermekprogramok a legnépszerûbbek a diákok körében, de elõszeretettel teljesítik a közösségi szolgálatot állatmenhelyeknél
és állatkertben is.

– A fiúk gyakorta jelentkeznek környezetvédelmi programokra, így faültetésre, szemétszedésre, vagy éppen kerítésfestésre, a lányok pedig kézmûves foglalkozásokra.
Azt tapasztaljuk, hogy idõsekkel, valamint fogyatékkal
élõkkel való programba nehéz bevonni a fiatalokat, van
egyfajta távolságtartás a részükrõl. A közösségi szolgálat
jó lehet arra is, hogy lerombolja ezeket az akadályokat –
tette hozzá.
Nyíregyházán legalább félszáz olyan intézmény van,
akik tudnak fogadni közösségi szolgálatot teljesítõ diákokat. Dolgoznak fiatalok a megyei rendõr fõkapitányságon,
a katasztrófavédelemnél, a Human-Net Alapítványnál, a
Mustárházban, és a teljesség igénye nélkül, az Új Nemzedék Kontaktpont Irodában is.

magyarul, németül, angolul és románul beszélnek, így
szinte minden ide látogatóval tudnak kommunikálni. Sóstógyógyfürdõn az állatparkban, a múzeumfaluban és a
parkfürdõben állnak a turisták rendelkezésére.

EGÉSZ ÉVBEN FOLYAMATOSAN

STRANDKÖNYVTÁR

A KÖZ-PONT Ifjúsági Egyesület folyamatosan várja azon
fiatalok jelentkezését, akik szeretnék teljesíteni a közösségi szolgálatot. Ehhez nincs másra szükség, mint telefonon, vagy e-mail-ben felvenni a kapcsolatot az irodával,
akik segítenek a továbbiakban.
– Érdemes nemcsak a nyárra, hanem a téli,- õszi,- és
tavaszi idõszakra is koncentrálni. Veszélyes a közösségi
szolgálat teljesítését a végére hagyni, mert egyre több a
diák, a fogadó intézmények száma viszont nem nõ. Nem
lehetetlen küldetés, 3 évre nézve 16–17 óráról beszélünk
– hangsúlyozta.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ANGOL TÁBOR NYÍRSZÕLÕSÖN

MUNKÁJUK RÉSZE A BÛNMEGELÕZÉS IS
A turisztika szakos diákok a bûnmegelõzés fontosságára
is felhívják a Sóstógyógyfürdõn kirándulók figyelmét. Ha
látják, valaki értéket hagy parkoló autójában, szólnak neki,
nehogy baj történjen. A diákok július 4-e és 28-a között
nem csak dolgoznak Nyíregyházán, hanem megismerkednek a várossal és a megyével is.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

Július 11. és 29. között, regisztrációt követõen bárki
kölcsönözhet olvasnivalót a Parkfürdõben felállított
strandkönyvtárban. Az olvasás népszerûsítését célzó
programnak köszönhetõen könnyed kikapcsolódást
nyújtó könyvekbõl, napilapokból, magazinokból válogathatnak a fürdõzõk.
Már az 1960-as években élvezhették a strandkönyvtár szolgáltatásait a Nyíregyházán nyaralók. Az intézmény ugyanis már több évtizeddel ezelõtt felismerte
annak szükségességét. Bár az ötlet csak néhány évig
volt sikeres, 2012-ben újraindult. Azóta egyre nagyobb
népszerûségnek örvend, tavaly két hét alatt több mint
ezren vették igénybe a Parkfürdõbe települt könyvtár
nyújtotta szolgáltatásokat. A strandkönyvtárral a szervezõk célja egyrészt az olvasás népszerûsítése, továbbá, hogy a városba látogató turisták és a strandolók
számára egyfajta szellemi kikapcsolódást nyújtsanak.

KÉT HÉTIG A PARKFÜRDÕBEN
(Fotó: archív)

Angolul szólt a pedagógus a gyerekekhez az angol nyelvi táborban, kizárólag ezen a nyelven adta meg az utasításokat a labdajátékhoz. A Szõlõskerti Általános Iskolában
több éve táboroztatja a nyíregyházi Önkormányzat a helyi
gyerekeket, akik választhatnak az idegen nyelvi vagy a focitábor között. Ezen a nyáron 2 angol turnusra jelentkezhettek a fiatalok, akik napközis tábori rendszerben vehetnek részt a foglalkozásokon. A szünidõ negyedik hetében
33 iskolás tanult és szórakozott angol nyelven.
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Sziky Károlyné programkoordinátor elmondta, a
nyírszõlõsi szülõknek ez nagyon nagy segítség, hiszen nem
mindenki tudja bevinni a városi táborokba a gyermekét.
Hozzátette, elsõsorban a helybeli lakosoknak szervezõdött a tábor azért, hogy segítség legyen megoldani a több,
mint 10 hetes vakációt. Az angol tábor elõre meghatározott rend alapján mûködik. Turnusonként 12 angol óra várt
a gyerekekre, mellette pedig a szabadidõs programok egy
része is a világnyelven zajlott.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

A strandkönyvtár július 11-tõl 29-ig hétköznap 10 és
18 óra között kínálja szolgáltatásait. A közel 300 kötetbõl,
magazinból, napilapból álló kínálatot bármely strandoló
egy rövid regisztrációt követõen veheti igénybe. A szervezõk gondoltak a külföldrõl érkezõ turistákra is, így az
olvasnivalók egy része idegen nyelvû. Továbbá a lengyel
önkormányzattal sikerült megállapodást is kötni, így a lengyel vendégek anyanyelven kölcsönözhetnek olvasnivalót a strandkönyvtárból.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
2016. JÚLIUS 15.

HIRDETÉSEK

2016. JÚLIUS 15.

9

PORTRÉ

SVÉDORSZÁGTÓL SZINGAPÚRIG ISMERIK SOLTÉSZ ISTVÁN NEVÉT
Van, aki kissámlit csinál, és abba szeretnek bele a barátai, míg mások camera obscurát gyártanak – mondja a
nyíregyházi Soltész István, az egykor mérnök, tanár, fotós, aki a napokban csomagolja a 117. gépét, amit Franciaországba szállít.
– Ez az eddig épített legnagyobb kamera, ami készült a
mûhelyemben. Egy 20X24 inches fényképezõgép, ami kb.
egy 50X60-as képméretnek felel meg. Nyilván minél nagyobb egy kamera, annál nagyobb felbontásra képes. Ez
az a határ, amit egy ember egyedül tud kezelni. Az én
gépeimmel nem készítenek alkalmazott fotókat, inkább
kiállításra szánt képeket.
– A camera obscura nem a te felfedezésed.
– Semmi sem az én felfedezésem, ez a sötét kamera.
Õsi jelenség. Egy apró lyukon egy helyiségbe vagy egy
dobozba beszûrõdõ fény a lyukkal szemben lévõ falon
egy fordított állású tükörképet alkot. Késõbb, a reneszánsz
idején rájöttek arra, hogy egy gyûjtõlencsével is lehet a
lyukat helyettesíteni. Innentõl ez már egy fényképezõgép
lenne, ha felfedezték volna a fényérzékeny anyagot, de
az csak a 19. sz. elsõ harmadában került elõ. Eleinte film
nem volt még, csak fémlemez, majd üveglemez, és valamikor a 20. sz. fordulóján jelent meg a mai filmnek nevezett nyersanyag. Tehát egy digitális fényképezõgép a

camera obscura, a lényeg, hogy mire történik a leképezés. Sokan úgy gondolják, hogy ez a gép lázadás a mai
modern, digitális világ ellen. Én nem feltétlenül gondolom így. Egyszerûen csak van, aki ilyen eszközzel szeret
képet készíteni, így kerül gondolati kapcsolatba az anyaggal! Választás kérdése az is, hogy valaki milyen hangszeren játszik, vagy min hallgatja a muzsikát.
– Hányadik ez a mostani camera?
– Ez a 117. Március eleje óta csak ezzel foglalkozom.
Hosszú, fáradságos munka volt. Én mûszaki pályán indul-

Soltész István munka közben (Fotók: Szabó Attila)
tam, géptervezõ mérnöknek tanultam. Szinte mindent magam tudok elkészíteni a camera körül. Komoly a fával való
foglalatosság, de én esztergálom a csavarokat, csiszolom a
matt üveget, varrom a bõr fogantyút és hajtogatom a harmonikát. Úgy lehet ezzel a géppel dolgozni, mint a régi
fényképész a fekete vászon alatt. Nincs ott semmi titok, az
élesség és a kép beállítása miatt bújnak a kendõ alá.
– Hol vannak már gépeid, és egyáltalán, honnan hallanak rólad szerte a világban?
– Dolgoznak a kamerámmal Svédországtól Új-Zélandig,
Szingapúrban,Tajvanon, de még az USA-ban is. Franciaországba több is került, és egy-kettõ van itthon is. Ebben a
mai blogos világban minden területnek van egy fóruma,
így a nagyformátumú fényképezés hívei is kommunikálnak egymással – online keretben. Egyszer csak felmerült a
nevem a neten, s azóta keresnek, terjed a hírem. Sajnos
kicsi a kapacitásom, komoly várólistával dolgozom, egy
éves átfutással vállalok kamerát.
– Fotózol még, egykoron oszlopos tagja voltál a Nyíregyházi Fotóklubnak. Hogyan találtatok egymásra, hiszen
borsodi vagy?
– Igen, kerestem a lehetõséget az új városban, s rátalál-

tam a Kenyeres Imre által vezetett Mûvelõdési Központban, a Boros Gyuri féle Nyíregyházi Fotóklubra. Ott együtt
volt egy csomag. A labor, a közös munka, a kiállítások...
de lezárult egy szép idõszak, hiszen vége a 14 éves tanításnak az egykori Nyíregyházi Fõiskola Rajz tanszékén is.
Így lett a camera megélhetés. Az én papám lelkes amatõr
fotós volt, az õ hagyatékát többször is bemutattam. Meghatározza az életemet a privát fénykép. Eszeveszett módon kötõdöm a mûkedvelõ fotográfiához, ezért erõs az
érdeklõdésem a Fortepan iránt. Erõt és szellemi potenciált
látok a magyar vizuális hagyatékban, ami a fotó terén létrejött az elmúlt 100 évben.
– Tehát a fotó örök. Nagy sorozatod volt egykoron a
természetben megbújó mûszaki építmények látványa.
Újabb kiállítás?
– A természet, mint helyszín továbbra is fontos. Most a
Tisza körül forognak egy ideje a gondolataim. Ahogyan a
folyó változik, kavarog, megnyugszik, majd a szél fodrozza. Jó érzés, hogy ránézünk és érzünk valamit. Hogy lesze belõle kiállítás? Nem rajtam múlik. Idõnként jó lezárni
dolgokat, különben soha nincs vége!
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

FIGYELJÜNK A KERÉKPÁROKRA!
A nyári idõszakban különösen megnõ a kerékpárlopások száma. A Nyíregyházi Rendõrkapitányságon három
hónap alatt átlagosan közel 100 esetet jelentettek. A bûncselekmények közel felét sikerül felderíteni.
A jó idõ beköszöntével egyre többen váltanak négy kerékrõl két kerékre. Aki sokáig szeretné élvezni a biciklizés
örömét, nem árt, ha körültekintõen óvja a kerékpárját.
– Megelõzés szempontjából javaslom, hogy olyan helyre
rögzítsük a kerékpárt, ami fix, ki van világítva és forgalmas. Nagyon sok térfigyelõ kamera van a városban, érdemes ezeket is figyelembe venni, és az általuk behatárolt
területen lezárni a bicikliket. Sötétben, éjszaka, kivilágítatlan helyre ne tegyék ezeket, illetve olyan helyre, ahol
könnyen elmozdíthatóak – hívja fel a figyelmet Gurbán
Csaba rendõr fõhadnagy, bûnmegelõzési referens.

FOKOZOTTABBAN ELLENÕRIZNEK
– A kerékpárt rövid idõre sem szabad lezáratlanul hagyni – tette hozzá a szakember. – Öt perc a gyógyszertárban,
a boltban, a postán elég idõ arra, hogy bárki eltulajdonítsa
a lezáratlanul, õrizetlenül hagyott biciklit. A könnyebb azonosítás érdekében érdemes a kerékpár alvázszámát felírni,
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Semmilyen értéket ne hagyjunk a kosárban! (Fotó: internet)
fényképpel rögzíteni, így egy esetleges lopást követõen a
tulajdonos ezzel tud feljelentést tenni. A Nyíregyházi Rendõrkapitányság munkatársai a nyári szezonban fokozottab-

ban ellenõrzik a turisztikailag látogatottabb helyeket, valamint azokat, ahol megnõtt a kerékpárlopások száma.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
2016. JÚLIUS 15.

HIRDETÉS

NEKROLÓG
BÚCSÚ…

Császári Jánost, a pedagóguspálya
nagyra értékelt tagját, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Díszpolgárát, 2016. július 6-án legyõzte a gyilkos kór. A halál
csak testi mivoltában aratott diadalt felette, de szakmai és emberi életútja,
amelyet megtett, olyan mély nyomokat
hagyott hátra, amellyel tovább fog élni
emlékezetünkben, bennünk. Császári
János 1965-ben a Felsõfokú Tanítóképzõben tanítói oklevelet, majd 1973-ban
történelem szakos tanári végzettséget
szerzett. Pedagógus pályáját 1964-ben
a butykai Általános Iskolában kezdte,
ahol összevont osztályokban tanyasi
gyerekeket oktatott, nevelt, és ahogy õ
mondta:
„Mindig is azt tartottam szem elõtt,
hogy a környezetemben élõ emberek

2016. JÚLIUS 15.

szószólója legyek, ha nekik nincs lehetõségük a maguk ügyeinek ellátására,
akkor azt vállaljam fel én.”
Az iskola megszûnésével, 1977-tõl
nyugdíjba vonulásáig, a családja mellett, a nyírszõlõsi iskola töltötte be az
életét, ahol elõször nevelõtanár, majd
1980-tól igazgatóhelyettes és 1984-tõl
igazgató volt.
Õszintén tisztelték õt tanítványai, a
szülõk, a pedagógustársak egyaránt.
Egyéniségében rejlett a tekintély, biztonságot sugárzó nyugalom és csendes
derû vette körül. Igazságosság és minden ember felé egyaránt megnyilvánuló segítõkészség jellemezte.
Észrevételei, tanácsai mögött nagy
szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat
és emberi bölcsesség húzódott, ezért
minden megnyilvánulása hiteles volt.
Búcsúzunk az embertõl, aki életével
mutatta a példát. Búcsúzunk a Kollégától és Igazgatótól, aki példaértékû szakértelemmel, felelõsségtudattal vezette
tantestületét, akinek semmi sem kerülte el a figyelmét. Ha kellett, korrekt bírálatokkal, szakmai tanácsokkal, ha
kellett, barátságos emberi szóval segített bennünket a mindennapi munkában.
Emlékeinkben megõrizzük a felejthetetlen egyéniséget, a mosolygós, mindig barátságos arcot.
A Szõlõskerti Iskola nevelõtestülete,
dolgozói nevében
Váczi Józsefné
tagintézmény-vezetõ
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KULTÚRA

NEMZETKÖZI KÓRUSVERSENYEN A CANTEMUS

KERNNEL INDULT A NYÁR
184 saját elõadás, 117 vendégtársulat, nyolc zenei
nagykoncert és közel 300 ezer nézõ – ez a Mandala Nyár
elmúlt 25 esztendejének mérlege számokban. A társulat
jubileumi nyári programsorozatát Kern András: A kellékes címû darabjával nyitotta meg.
A Kossuth-díjas mûvész egyébként már nem elsõ ízben
vesz rész a Mandala Nyár elõadásain. Láthattuk már például a híres komédiában, a Miniszter félrelépben is.

2008 óta nem szerepelt nagy nemzetközi kórusversenyen a Szabó Soma karnagy vezette Cantemus Vegyeskar.
Akkor a spanyolországi Tolosában két elsõ, egy második,
egy harmadik díj mellett, egy különdíjat és a verseny
Nagydíját is megnyerték.
Most azonban ismét megmérettetik magukat a spanyolországi Cantonigrosban július 14–17. között a 34. alkalommal
megrendezésre kerülõ kórusversenyen, ahol három kategóriában is pódiumra állnak. A versenyen 29 kórus képviselteti
magát szerte a világból, az európai országok mellett Kínából, Nepálból, Brazíliából és Venezuelából is érkeznek
kórusok. Hazánkat a Cantemus Vegyeskar egyedül fémjelzi. A nagyszabású rendezvény július 14-én a nyitó koncerttel veszi kezdetét, majd másnap indulnak a különbözõ kategóriák versenyei, ahol a Cantemus Vegyeskar dél-
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elõtt a vegyeskari kategóriában, délután pedig a nõikari
kategóriában adja elõ mûsorát. Július 16-án pedig a folklór kategóriában mutatkoznak be, ahol ismét három mûvel állnak színpadra. A vegyeskar az itthoni intenzív próbák mellett július 9-tõl 13-ig Francis Steele angol régizene
énekes, a világhírû Tallis Scholars és a The Sixteen basszistájának dél-franciaországi birtokán, Roujanban készül fel
a versenyre, ahol ez idõ alatt két koncertet is adnak
Roujanban és Fontésben. Onnan július 14-én indulnak
tovább Barcelona felé. Ahol az Antoni Gaudi világhírû
építész által megálmodott fantasztikus Sagrada Familia altemplomában adhatnak koncertet. Innen még a koncertet
követõen indulnak Vicbe, ahol a verseny ideje alatt lesznek elszállásolva, majd a versenyt követõen 19-én érkeznek vissza Nyíregyházára.
(Szerzõ: Szilágyi Szilárd)

Az elmúlt negyedszázad alatt a Mandala Nyár több
olyan nagy volumenû produkciót is elhozott a szabolcsi
megyeszékhelyre, amelyeket korábban csak a fõvárosban,
vagy Szegeden láthatott a mûfajt kedvelõ közönség –
mondta Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház ügyvezetõje. A Madách Színház produkciója, a Macskák például
óriási szenzáció volt 1994-ben, akárcsak a Kolozsvári Állami Magyar Opera 10 éves jelenléte a Mandala Nyár eseményeinek sorában. A 25. Mandala Nyárnak köszönhetõen szeptember közepéig olyan nagy nevek lépnek majd
közönség elé többek között, mint Hernádi Judit, Détár Enikõ, Vikidál Gyula, Mikó István vagy Bodrogi Gyula.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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SZÍNHÁZ

AZ ANCONAI MÁR FOGALOM
A 120-dik elõadáshoz közeledik az Anconai szerelmesek elsõ része. Bátran írhatjuk így, hiszen már többször
megígérték, hogy „ez lesz az utolsó”. Aztán idén is lett
elõadás – mindjárt kettõ, zsúfolt házakkal. S e hétvégén,
péntek este jön a második rész a Szabadtérin, ami szintén sikerszériában van.
A Móricz Zsigmond Színház valóban legendássá vált produkciójáról a hõsszerelmest kérdeztük. Petneházy Attila azaz, a darabban Lucrecio - számára ugyanis több, mint nyári
felüdülés lubickolni a strand helyett az ovációval kísért elõadásban: Nyíregyháza országgyûlési képviselõje néhány órára visszatérhet a civil hivatáshoz. – Most ennyit engedtek a
teendõk, de nem panaszkodhatom, mert a Pécsi Országos
Színházi Találkozóra meghívott és sikerrel szerepelt Túl zajos
magány címû elõadásban is részt vehettem. Elõbbit nem igazán sokszor kellett újra próbálnunk: egy alkalom is elég volt,
hogy a társulat, a régi játszótársak újra felfedezzék a játék és
a közös örömködés ízét.
Pedig a nemrégiben a teátrum örökös tagjává választott
Tasnádi Csaba rendezésében futó Aconai szerelmesek tulajdonképpen egy „véletlennek” köszönheti a bemutatását. Éppen a színház felújítása zajlott bõ másfél évtizede,
mikor a társulat elkezdte próbálni az aktuális évadnyitó
darabot. Aztán, pár hét után úgy érezték: nem lesz elég
erõs a kezdés, így újat választottak. Az Anconaira így feleannyi próbaidõ maradt, de zajos közönségsiker lett belõle. – Talán elég csak annyi: a finálét a premier délelõttjén próbáltuk, még a „régi” mûvelõdési központ színpadán. Sõt, a dalaim közül az egyiknek a végleges, elõadásra szánt zenei alapjával is csak aznap este találkoztam,
„élesben”, a zenei vezetõ Kazár Pali nyugtató szavaival
kísérve. Ezzel együtt, a közönség a végén felállt,
„hujjogott”, mi pedig holtfáradtan pislogtunk: „gyerekek,
ez óriási siker!” – emlékszik vissza Petneházy Attila.

rá leginkább, a kora miatt) mondja, már tavaly is megígérték, hogy ez lesz az utolsó, meg most is. Õ már nem hiszi...
– A szombati elõadás elõtt Horváth Margit kolléganõm kinézett a színfalak mögül és azt mondta, nem hiszi, hogy a
pénteki, pótszékes telt házat felül lehet múlni. Még a karja
is libabõrös lett a látványtól… Egy társaságban nemrég elõkerült az Anconai, s volt, aki nem hallott róla. Egy társam
neki is szegezte kérdést: „Te nem Nyíregyházán élsz… ”?
Ez az ANCONAI, csupa nagybetûvel, ami fogalommá vált.
A múlt heti elõadás(ok) pedig, ha lehet, még szórakoztatóbbak voltak. Petneházy Attila azt mondja: az elején
lement néhány, elõre megírt mondat és poén, udvarias,
halk nevetgélések kíséretében. Aztán mikor megszületett
az elsõ friss, improvizatív mondat és tréfa, „elszabadult a
pokol”, s mindenki hozzátette a magáét – ami belefért, a
közönség lelkes visszajelzéseivel.

NYÍREGYHÁZI SIKERSZÉRIA

LÁNYKÉRÉSSEL FÛSZEREZVE

Budapesten sem játszották ennyit a darabot, Nyíregyházán 16-dik éve levehetetlen a repertoárról. Mint a „hõsszerelmes” (a bemutató idõpontjában éppen ez a szerep illet

A kellemes nyárestét pedig még egy érdekesség színesítette: hivatalos lánykérés is zajlott a produkcióba ágyazva,
igaz, nem a színpadon, hanem a nézõtéren. Gergõ, a darab
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egyik szereplõje, a tánckar tagja egy hónapon keresztül szervezte, hogy megismerkedésük második évfordulójára az egyik
kedvenc elõadásukon, az Anconai szerelmesek alatt kérhesse meg annak a nõnek a kezét, aki mindennél többet jelent a
számára. – Õ a mindenem, a legszebb, a leggyönyörûbb, a
legokosabb. Õ a szerelem, a NÕ! – mondta. A meglepõ lánykérés örömkönnyeket csalt Adél szemébe, aki természetesen igent mondott.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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SPORT

JÚLIUS

CSÜTÖRTÖK

7

JÚLIUS

VASÁRNAP

10

58 MÉTER AZ EB-N

SAKKTORNA

A 26. helyen végzett az atlétikai Európa-bajnokságon Szikszai Róbert. A
nyíregyházi diszkoszvetõ 58.01 métert
dobott elsõre a Múzeum téren tartott
selejtezõben, majd két érvénytelen kísérlete volt az amszterdami versenyen,
így nem jutott a döntõbe, melyet az
Olimpiai Stadionban rendeztek. A
Nyíregyházi Sportcentrum fiatal versenyzõje korábban a korosztályos kontinenstornán állhatott már dobogóra, a
felnõttek között pedig második alkalommal indulhatott. Kerekes László tanítványa mindössze 21 éves.

Véget ért a Nyírségi Torna sakkverseny. A mesterek csoportjában Mester
Gyula gyõzött, miután az utolsó fordulóban is nyert, így egy pont elõnnyel
lett bajnok. A legjobb megyei helyezést Pozsonyi István érte el, aki az ötödik helyen zárt. A B csoportban Juhász
Zoltán nyert a nyíregyházi Vitai Tamás
elõtt. A Piremon SE ifjú versenyzõje,
Gócza Ádám szerezte meg a 3. helyet.
Az 5,5 pontosok táborát öt játékos alkotta, akik közül a Nyíregyházi Sakk
Iskola SE fiataljai, Ugyan Dániel és
Papp László végzett a legjobb helyen.

SÁRKÁNYOK SÓSTÓN
Idén is megrendezik Sóstón a Strandfoci Fesztivált. Több mint negyven csapat
négy napon át küzd a homokban. A sportág egyre népszerûbb a világ minden részén. Július 23-án is benépesülhet Sóstó,
ekkor sárkányhajó- és fõzõversenyt tartanak.
A ma ismert strandfocit a brazil tengerpartokon, majd késõbb Kaliforniában játszott akrobatikus labdarúgás inspirálta.
1992-ben egy kísérleti bajnokságot rendeztek Los Angeles-ben, ahol megalkották a
játék szabályait, melyek jórészt a mai napig változatlanok maradtak. Magyarországon is egyre népszerûbb a sportág. Sóstón
például ötödik alkalommal rendezik meg
a Sóstó-Gyógyfürdõk–Nyíregyházi Sportcentrum országos pénzdíjas tornát a Fatum
Poperty Kupáért.

TÖBB VÁROSBÓL ÉRKEZTEK

JÚLIUS

VASÁRNAP

10

JÚLIUS
HÉTFÕ

11

STRANDRÖPLABDA

EDZÕTÁBOR

A Molcsányi Rita, Szombathelyi
Szandra páros nyerte a nõi döntõt a
strandröplabda országos bajnokság
harmadik, gyenesdiási fordulójában.
Az elõzõ, nyíregyházi tornán is gyõztes duó vasárnap ugyanúgy a Szabó
Dorka, Tóth Eszter kettõssel játszotta
a döntõt, mint egy héttel ezelõtt. Ezúttal 2-0 lett az eredmény. Szombathelyi Szandra nyáron igazolt Nyíregyházára, és augusztusban már a Fatum
csapatával kezdi a felkészülést. A következõ fordulót Balatonbogláron
rendezik.

A múlt hétvégi edzõmeccs után vasárnapra pihenõt kaptak a Nyíregyháza Spartacus játékosai, hétfõn pedig
már buszra szálltak, mivel megkezdõdött az edzõtáborozás elsõ hete
Abaújszántón. A keret még nem végleges, a héten újabb labdarúgók érkezhetnek a klubhoz. Szombaton ismét
pályára lép az együttes a Kamilla
Gyógyfürdõ Kupa bronzmérkõzésén
Balmazújvárosban. A találkozót vasárnap felvételrõl a Nyíregyházi TV is közvetíti. A csapat a jövõ héten ismét
Abaújszántón készül.

– A csapatok nyolcvan százaléka visszajáró, és egy hét alatt teljes is lett a létszám.

Sóstón is csatázhatnak a sárkányhajók
ven férfi csapat mellett idén négy nõi együttes is nevezett. Július 23-án is várják a mozogni vágyókat, ekkor rendezik ugyanis a
sóstói tavon azt a Sárkányhajó versenyt,
melyre ingyenes a nevezés, tíz fõs csapatoknak.

BARKÁCS-BOGRÁCS FÕZÕVERSENY
Aznapra pedig Barkács-Bogrács néven
amatõr fõzõversenyt is hirdetnek.
– Szeretnénk, ha a hagyományos ételekkel szemben extrém, különleges dolgokat készítenének a csapatok. Ehhez biztosítjuk a húst, a helyet, a sátrat, a padokat, a
többi már a nevezõkön múlik – mondta
Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
értékesítési vezetõje.

MEGSZÉPÜLT KÖRNYEZET

Népszerû a strandfoci
17 településrõl több mint 600 játékos érkezett, akiket a családok is elkísértek –
mondta Dajka László fõszervezõ.
A torna csütörtökön kezdõdött és a gyõztes csapat 100 ezer forintot kap. A negy-

A korábbi években ebben az idõpontban tartották az úszó alkalmatlanságok
versenyét, de miután a tó környezetét parkosították, idén már nem tudják megrendezni az eseményt. E helyett mérhetik
össze erejüket a sárkányhajók, a viadalok
mellett pedig számos koncerttel és szórakoztató programmal is várják az érdeklõdõket Sóstón.

ISTEN VELED, SÖNYI!

SPORTPROGRAM
Július 14–17., csütörtök–vasárnap
Sóstó Strandfürdõ, Strandfoci

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Július 17., vasárnap 18 óra Nyíregyháza Spartacus–Cigánd labdarúgómérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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A kétezres évek elején
jártunk, amikor mindenki
Sönyije megjelent a Kossuth téren egy streetball
fesztiválon. Különleges
hallása volt, kilométerekrõl képes volt észrevenni,
ha valahol lepattant egy
kosárlabda, és ilyenkor
persze azonnal ott termett.
Nélküle ugyanis nem rendeztek kosármeccseket
Nyíregyházán. Persze kíváncsi voltam a véleményére, élvonalbeli játékosként hogyan látja az utcai
változatot, szokásos humora azonban
ezúttal sem hagyta el. Mivel a riporterek
többsége 20–25 centiméterrel alacsonyabb volt nála, ezért az interjúknál
mindig lefelé nézett. Engem viszont felállított a Kossuth tér egyik padjára, így
jó egy fejjel már én tûntem magasabbnak. „Csak gondolkodjanak a nézõk,
mekkora lehetsz, ha én is felnézek rád!”
– mondta mosolyogva.

Pedig mi néztünk fel rá!
A játéktudása, a sport, a
munka iránti alázata, embersége miatt. 1984-ben
tagja volt az NB-I-be jutott
Tanárképzõ együttesének,
majd tanulmányai miatt a
fõvárosba költözött, és
elõbb a MAFC, késõbb a
Paks játékosa lett. De soha
nem feledkezett meg
Nyíregyházáról, visszatérve a megyeszékhelyre ismét csatasorba állt, és újból az élvonalhoz segítette a klubot. Késõbb az
öregfiúk tornák állandó résztvevõje volt,
és a sportágat olyan szinten szerettette
meg gyermekeivel, hogy õk is kosárlabdáznak.
A múlt héten érkezett a rossz hír, hogy
Gergely Tamás váratlanul elhunyt. Felfoghatatlan, döbbenetes. Mindössze 50
éves volt...
Isten veled, Sönyi!
Dankó László
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KOSIK ANITA A MUZSIKÁLÓ
MÚZEUM SZÍNPADÁN

AZ „ERÕ A VÁLTOZÁSÉRT” csoport, amely a lelki gondokkal, depresszióval, szenvedélybetegségekkel küzdõ
emberek boldogabb életének kialakítását, majd annak
fenntartását tûzte ki céljául, következõ foglalkozását július 15-én 13.00 órától tartja az Alvégesi Mûvelõdési Házban (Nyíregyháza, Honvéd u. 1.). A belépés díjtalan!
PÁLYÁZATI KIÁLLÍTÁS. A Pál Gyula Teremben látható
az a kiállítás, amely a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
2016. évi Képzõmûvészeti Ösztöndíj pályázatára beérkezett pályamûvekbõl állt össze. A 12 pályázó: Aranyász
Zita grafikusmûvész, Boros György fotómûvész, Czigándy
Varga Sándor szobrászmûvész, Fekete Nóra textiltervezõ
iparmûvész, Gabulya Márta keramikusmûvész, Huszthy
Edit designer, Kerekes Elek Gyõzõ festõmûvész, Lengyel
Tibor szobrászmûvész, Madarassy György Tamás festõmûvész, Morvai Tibor szobrászmûvész, Németh Erika
szobrászmûvész, Vargáné Kõrösi Viktória festõmûvész. A

ÓZOON RECEPT
Az Ózoon Hotel mesterszakácsa, Szoboszlai Gyula egy újabb különleges étel receptjét ajánlja olvasóink figyelmébe.

ROSÉ KACSAMELL, CSERESZNYEMÁRTÁSSAL, BURGONYÁVAL
Hozzávalók 4 személyre: 4 db kacsamell
(kb. 1,6 kg), 1 kg burgonya, 80 dkg cseresznye,
vanília cukor, méz, citromhéj, só, bors, ízlés
szerint rozmaring.
Elkészítése: A megtisztított kacsamelleket beirdaljuk, sózzuk, borsozzuk, és bõrös felén pirosra sütjük. Áthelyezzük tepsire, a bõrös fele legyen felül, ráhelyezzük a rozmaringágakat és 160 fokos sütõben
készre sütjük. A burgonyát megtisztítjuk, megfõzzük
és áttörjük, sózzuk. A cseresznyébõl, mézbõl, vanília
cukorból, citromhéjából mártást készítünk. Tálaljuk a
képen látható módon.
Jó étvágyat kívánunk!

GAZDIKERESÕ
Riki: Körülbelül 9 éves keverék kan kutya, aki gazdától került vissza Állatotthonunkba. Barátságos, aktív, alkalmazkodó természetû kutya, azonban nagyon
szeret világot látni. Kizárólag jól
körbe kerített udvarra ajánljuk.
Gerry: 2015 decemberében született
keverék kan kutya, akit örökbefogadói
hoztak vissza Állatotthonunkba családi
okok és a kutya félõssége miatt. Kedves,
pusziosztós apróság, aki fél még bízni
az emberben. Reméljük, hogy egy szeretõ gazdi mellett ezt is megtanulja.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2016. JÚLIUS 15.

TÖRVÉNYKEZÉSI SZÜNET
Július 15. és augusztus 20. között törvénykezési szünet van a Nyíregyházi Törvényszéken és az illetékessége alá tartozó járásbíróságokon. A kezelõirodák
mûködése ügyfélfogadási idõben folyamatos marad,
az ügyfelek beadványaikat benyújthatják és az iratokba is betekinthetnek. A panasznapi félfogadási napon
az ügyvéd által nem képviselt ügyfelek jogi segítség
igénybe vételével adhatják be keresetleveleiket, beadványaikat.
kiállítás július 16-áig tekinthetõ meg, keddtõl szombatig
9.00–17.00 óra között.
IGRICE NAP. A 10. Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Napra várják az érdeklõdõket július 16-án 9.15-tõl, a sóstóhegyi iskola udvarán. Programok: gyermekmûsor, tánccsoport,
agárbemutató és mûnyulas agárfuttatás, fõzõverseny, nóta,
íjászat és dobókereszt használata, operettõl a musicalig
zenés mûsor, gyermekfoglalkoztató programok, popslágerek, filmzenék, klasszikusok gitáron, hastánccsoport, Full
Rock Band együttes élõ koncertje, meglepetés sztárvendég, tombolasorsolás, egészségsátor. A részvétel ingyenes. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
VITÉZ LÁSZLÓ ÉS DR. FAUST. A Burattinó Bábszínház
elõadásai: július 16-án 16.00: Vitéz László és Dr. Faust.
17-én 10.00: Ki altatta el a tejet? Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

MÁR NEM LÁTOGATHATÓ technikai okok miatt a július 23-áig meghirdetett „Kisautók a múltból” játékautókiállítás a Vasutas Mûvelõdési Házban.
FEGYVERTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS nyílt a Jósa András
Múzeumban „Ahol a géppisztoly a vitapartner” címmel.
Megtekinthetõ: augusztus végéig.
UTAZÁSI VIDEÓK VERSENYE. A Krúdy Gyula Art Mozi
„ Távoli tájak, varázslatos mozgóképek” címmel nyári utazási videók versenyét hirdeti meg, amelyre a szervezõk
október 1-jéig várják a nyaralások legszebb, legérdekesebb pillanatait megörökítõ kisfilmeket. További információ: drabancz.robert@nye.hu.

AZ EXPERIDANCE NYÍREGYHÁZÁRA ÉRKEZIK

(Fotó: internet)
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„ Könnyû nyári könnyûzene” címmel érkezik a
Jósa András Múzeum színpadára július 19-én kedden,
17 órakor jazz mûsorával
Kosik Anita, a Muzsikáló
Múzeum második délutánján. A Móricz Zsigmond
Színház fiatal mûvésznõje
a Kõbányai Zenei Stúdió
után a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen végzett
Novák Eszter és Selmeczi
György osztályában zenés
színész szakon. A diploma
után az Énekes madárban
Magdó szerepében debütált
Nyíregyházán. Sheila-t
kapta a Hairban, az Anconai szerelmesek2-ben Francesca-t alakítja, a most zárult színházi évadban pedig
mások mellett Madeleine volt a Bál a Savoyban operettben.

Táncmûvész, koreográfus, érdemes mûvész. Román
Sándor neve már összeforrt a tánccal. Az ExperiDance
Production – melynek koreográfusa és mûvészeti vezetõje is – augusztus 12-én Nyíregyházára érkezik.
Román Sándor már tíz évesen, 1975-ben fellépett Fidel
Castro vendégeként Kubában a Világ Ifjúsági Találkozón, a Nagy István vezette cigándi táncegyüttes táncosaként. Ez az élmény meghatározta pályafutását, az Állami Balettintézet felvételijén a legmagasabb pontszámot érte el. Az idén 16 éves ExperiDance Production
célja a legmagasabb szintû mûvészi szórakoztatás, és a
forradalmasított magyar tánckultúra népszerûsítése az
egész világon. A 2000 óta sikeres társulat ereje, hogy a
tüzes magyar táncokat népszerû nemzetközi és modern

irányzatokkal szelídíti meg, vagy épp a végletekig fokozza. Az ExperiDance által így teljesen új, összetéveszthetetlen táncstílus született. Az Én, Leonardo – A fény
születése, melyet a nyíregyházi nézõk is megtekinthetnek majd, Leonardo da Vinci életét mutatja be testközelbõl. A reneszánsz hérosz, kirobbanóan sokszínû tehetségével örökre felszabadította gondolkodásunkat –
de nyughatatlan elméje sötét oldalán számtalan befejezetlen mûvet, céltalan sodródást és magányt találunk. A
zseni anatómiáját mutatja be most az ExperiDance
Production a legszabadabb mûvészet, a tánc segítségével egy lélegzetelállítóan látványos új produkcióban. Az
Én, Leonardo Román Sándor koreográfiájával, Meskó
Zsolt rendezésében és Czomba Imre zenéjével az
ExperiDance Production 15. egész estés táncjátéka.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

AZ „IGAZ MAGYAR HONLEÁNYOK
NEVELÉSÉRE” EMELT ÉPÜLET
A „nyíregyházai felsõ polgári leányiskola” 1880 októberében kezdte meg mûködését az akkor Debreceni, ma
Luther utcai épületben, amely egykor kisdedóvoda céljait szolgálta. Az elsõ tanév növendékei Poroszlay Adél tanítónõ vezetésével kiváló vizsgát tettek, így a következõ
tanévben a második osztály is megnyílhatott. A leányiskolák hivatása, hogy „az elhanyagolt nõi nevelést a más
országokban elért magaslattal kellõ színvonalra emeljék”,
valamint a leányok „oly mérvû általános mûveltséget szerezzenek, amely egyfelõl élethivatásukra szükséges és
másfelõl megfelel azon általános mûveltségnek, mely elõsegíti a nõt életcéljai elérésében”.
1890-ben már azért indítottak mozgalmat, hogy a kétéves felsõ leányiskola alakuljon át négy évfolyamú polgári leányiskolává. E törekvés 1894-ben ért célba, amikor a Bencs László polgármester vezette képviselõ-testület elhatározta, hogy megnyitja – egyelõre – három osztállyal a községi polgári leányiskolát és „hazánk ezredéves fönnállásának emlékére új épületet emel a leánynevelés céljaira”. Az építési munkálatokkal a helybeli jó
hírû építészt, Király Sándort bízták meg. 1895 tavaszán
elbontották a régi épületet és egy év múlva már az új
felavatására küldték a meghívókat. 1896. május 17-én,
fényes ünnepségek közepette adták át rendeltetésének,
melynek kulcsait Bencs László polgármester az iskolaszék elnökének, Porubszky Pálnak nyújtotta át, aki beszédében a nõnevelés fontosságára hívta fel a figyelmet.
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Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

Szónokolt még az intézet igazgatónõje, Bölcsházy Vilma is. Az ünnepség a színházban folytatódott, ahol felléptek az iskola növendékei, többek között Jósa Jolán,
Kubassy Berta és Trajtler Anna is.
A Luther-házzal szemben álló egyemeletes épület késõbbi történetébõl megemlítendõ, hogy a benne mûködõ
iskola 1933-ban felvette Apponyi Albert nevét, míg az
1950-es évek közepén a forradalmár pedagógus Berzeviczy Gizelláról nevezték el, azonban már mint V. sz.
általános iskolát bontották le.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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