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ZAJOS ISKOLÁK

100 ÉVESEN...

AKTUÁLIS

VÁROSGOND(N)OK.
Talán nincs is olyan
ember Nyíregyházán,
aki ne ismerné városgondnokunk, Bordás
Béla nevét.
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KULTÚRA

HERNÁDI.
Magánéletének és
színészi pályájának
egyfajta összegzését
készítette el neves
mûvészünk egy kerek
évfordulót betöltve...
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POKÉMON-VADÁSZAT
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SPORT

BAJNOKSÁG.
A hétvégén elkezdõdik
a bajnokság a labdarúgó NB II-ben. A
Nyíregyháza Spartacus kerete alaposan
megváltozott.

NÉPSZERÛ A NYÍREGYHÁZI EGYETEM
Kihirdették az idei felsõoktatási felvételi ponthatárokat. Több mint 111 ezer diák
jelentkezett ebben az évben valamelyik felsõoktatási intézménybe, 67 százalékukat
felvették, õk szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat. A Nyíregyházi Egyetem
a 2016/17-es tanévre 89 szakra, szakpárra hirdetett képzést. Dr. habil. Onder Csaba,
a Nyíregyházi Egyetem rektora elmondta, a 2016-os felvételi eljárás eredményeképpen 1252 fõ nyert felvételt a Nyíregyházi Egyetemre. A rektor hozzátette, ez azt jelenti, hogy körülbelül 10 százalékos növekedés figyelhetõ meg idén. Az országos átlag
négy százalék, így nagyon örülnek ennek a növekedésnek. Aki nem nyert felvételt
sehova sem, az se keseredjen el, hiszen idén is lesz pótfelvételi eljárás. A tavalyi
gyakorlathoz hasonlóan kizárólag elektronikus formában lehet jelentkezni a
www.felvi.hu honlapon regisztrációt követõen. Ennek határideje augusztus 7. A Nyíregyházi Egyetemen a diplomások számára kínált szakirányú továbbképzésekre is fogadják már a jelentkezéseket. Errõl a www.nye.hu honlapon tájékozódhatnak.
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SÁRKÁNYHAJÓK SZELTÉK A HABOKAT

A hétvégén ütemre húzták és szelték a habokat a versenyzõk a sóstói csónakázótavon,
ahol idén elsõ alkalommal rendezték meg a Sárkányhajó Fesztivált. Húsz futamon hét,
tízfõs csapat mérte össze ügyességét és gyorsaságát. Ha pedig már a küzdelem során
energiát vesztettek a versenyzõk, mindezt bográcsban fõtt finomságokkal is pótolhatták,
hiszen szintén Sóstó adott helyet az elsõ Barkács-bogrács amatõr fõzõversenynek is.

SZABAD A PÁLYA: MEGSZÛNT A TELEZÖLD
Megszûnt a telezöld a Nagykörút–Kossuth utca–Sóstói
út keresztezõdésében. A város egyik legforgalmasabb
közlekedési csomópontjában szerdától sokkal biztonságosabban haladhatnak át a közlekedõk.
A közlekedésirányítás során kétféle módot használnak
a szakemberek a jelzõlámpák beállításakor. Az úgynevezett védett, valamint a részlegesen védett módot.

TOVÁBBRA IS ELSÕBBSÉGADÁS
Az utóbbi néhány esztendõben jelentõsen megnõtt a
közlekedésben részt vevõk száma, így már csak a védett
módot alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a közlekedõk
számára a lámpa egyértelmûen jelzi, hogy mikor és mely
irányban haladhatnak tovább. A Kossuth utcai csomópont
azonban közel 20 éve üzemelt már az úgynevezett részlegesen védett irányítási módban. Így ha valaki gépjármûvel át szeretett volna haladni a csomóponton, nemcsak a
jelzõlámpára, hanem a KRESZ kanyarodásra vonatkozó
szabályaira is egyszerre kellett figyelnie. Ez az elmúlt évek-

ben számos esetben vezetett balesethez és torlódáshoz,
így az érintett utak tulajdonosai, a nyíregyházi önkormányzat, valamint a Magyar Közút megszüntetve a telezöldet,
a forgalmi rend megváltoztatása mellett döntött.
Veczán László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. osztályvezetõje elmondta, most már a balra kanyarodók egy fázisban kapják a jelzést a két mellékágról és külön fázisban kapnak az egyenes és a jobbra kanyarodók. Felhívja
a figyelmet arra, hogy az érintett szakaszon, jobbra kanyarodásnál továbbra is elsõbbséget kell adni a gyalogosoknak. A forgalmi rend változását jelzõtáblák mutatják,
mind a Kossuth utca, mind a Sóstói út vonatkozásában.
Ennek ellenére, a Magyar Közút munkatársai kérik a közlekedõk fokozott figyelmét. Húsz év alatt ugyanis azok
számára, akik gyakran használták az érintett csomópontot, rutinná válhatott az áthaladás. A keresztezõdésben
jelenleg zökkenõmentes a gépjármûvek áthaladása, az
azonban vélhetõen csak az iskolakezdésre derül ki, hogy
okoz-e torlódást a megváltozott forgalmi rend.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

NAPRÓL NAPRA
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7 ORSZÁG FIATALJAI

A KÖRNYEZETÉRT

Július 13–19. között 7 ország fiataljai
találkoztak az Erasmus+ ifjúsági csereprogramnak köszönhetõen a Mustárházban. Az esemény központi témája az
volt, hogy a felek megismerjék egymás
kultúráját, illetve bevonják és aktivizálják a fiatalokat.

„ Tevékenyen a környezetért” címmel egyhetes környezettáborban vett
részt a Borbányai Általános Iskola 15
diákja. A NYÍRVV Nonprofit Kft. és a
Borbányai Általános Iskola közös szervezésû napközis táborában a kicsik
csónakos tanösvénytúrát is tettek.
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KIVIRULT A SZÖKÕKÚT

JÁTSZÓTÉR-FELÚJÍTÁS

Dísznövényekkel ülteti be a NYÍRVV
Nonprofit Kft. a Ferenc körút évtizedek
óta használaton kívüli szökõkútját. A
79 m2 raszter földcseréjét követõen elõreláthatóan augusztusban elkészül az
új ágyás, melybe cserjéket ültetnek
majd a városüzemeltetés munkatársai.

Hat játszóteret és közel harminc
padot újítanak fel a NYÍRVV Nonprofit
Kft. munkatársai a Jósavárosban. A
helyreállítás során lefestik az elkopott
játszóeszközöket, valamint kicserélik,
illetve újrafestik a megrongálódott padok deszkázatát.

KÍGYÓZOTT A SOR

Hétfõtõl árusítják a színházjegyeket a
VIDOR Fesztiválra. Augusztus 26-án kezdõdik Nyíregyházán a Vidámság és Derû
Országos Seregszemléje. 9 nap alatt 16
színházi elõadást láthat a közönség.
Sós süteménnyel és zsíros kenyérrel fogadta a Móricz Zsigmond Színház szervezõirodája azokat, akik hétfõn az Országzászló téren sorban álltak, hogy jegyet váltsanak a VIDOR Fesztivál színházi elõadásaira. Szerdától azonban már online jegyváltásra is van lehetõség.
Augusztus 26-ától szeptember 3-áig tart
a 15. VIDOR Fesztivál. Kilenc nap alatt 16
kõszínházi elõadást láthat a nagyközönség. A nyíregyházi szakemberek az ország
50 színházának ajánlatából választották ki
azt a 16 elõadást, amely bekerült a prog-

ramba. A közönség az évad legszórakoztatóbb, leghumorosabb produkcióit láthatja. A József Attila Színház A három sárkány címû elõadása nyitja meg a színházi
versenyprogramot, de látható többek között Rejtõ Jenõ A szõke ciklon címû mûve
a Játékszín elõadásában, a Katona József
Színház társulatától Shakespeare Ahogy
tetszik címû színdarabja, a Vígszínház
pedig Spiró György Kvartettjét mutatja be.
A jubileumi VIDOR Fesztiválon is népszerû színészek lépnek közönség elé. Itt lesz
többek között Hernádi Judit, Ónodi Eszter, Börcsök Enikõ, Györgyi Anna, Dobó
Kata, Kern András, Hegedûs D. Géza,
Szerednyey Béla, Csonka András, Mucsi
Zoltán és Scherer Péter is.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

MILLIÓS BÍRSÁG JÁRHAT
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VÉRÜKET ADTÁK

ELLENÕRZÉS AZ UTAKON

Vért adtak a Szpari játékosai és szurkolói a Kodály Zoltán iskolában, hogy
ezzel is segítsenek embertársaikon. A
csapatnak egyébként nem ez volt az elsõ
ilyen jellegû megmozdulása. Vittek már
eledelt az Állatbarát Alapítványnak, és
játszottak fogyatékkal élõ gyerekekkel is.

A TISPOL Mûveleti Csoport éves ellenõrzési terve alapján a rendõrség Magyarország egész területén július 25. és
30. között a nehéz tehergépkocsik és
autóbuszok fokozott közúti ellenõrzését végzi, melynek során vizsgálják a
beutazás jogszerûségét is.
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VÉDA HATÁS

VÉSZ ELLEN

A VÉDA kamerahálózat április 5-én
kezdte meg rendszerszintû mûködését.
A rendõrség június 30-áig bezáróan
összegezte a rendszer mûködtetése során rögzített adatokat. Mint kiderült: van
visszatartó ereje a kamerahálózatnak,
kevesebb halálos baleset történt azóta.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat
veszélyes idõjárási viszonyok kialakulásának esetén riasztásokat ad ki. A riasztások híre megjelenik az ingyenesen elérhetõ, bármelyik okostelefonra vagy táblagépre letölthetõ VÉSZ alkalmazáson is,
amit érdemes figyelemmel kísérni.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Augusztustól megkezdõdnek a parlagfûvel fertõzött táblák légi úton történõ felderítései – tájékoztatta szerkesztõségünket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földmûvelésügyi Fõosztály Növényés Talajvédelmi Osztálya.
A felderítés során a légi jármû a megye
teljes területét lerepüli egy útvonalterv alapján. A felderítést végzõ földhivatali mezõgazdász és növényvédelmi felügyelõ a parlagfüves területeket beméri, jegyzõkönyvezi
és lefotózza. A felvételezés során a nem mûvelt, ugaroltatott parlagfüves területek is
rögzítésre kerülnek. A gazdálkodó kötelessége a vonatkozó törvény alapján az ilyen
fertõzött részeken az egészségkárosító
allergén parlagfû kiirtása.
Az eljárás megindítását követõen, a felvett terület nagyságától függõen, 15 000–
5 000 000 forintig terjedõ növényvédelmi
bírság róható ki, melyet a földhasználónak
vagy tulajdonosnak kell kifizetnie. A szá-

raz, aszályos tavasz nem kedvezett a vegyszeres gyomirtásnak, így a parlagfû kisebb
borítással, de jelen van a területeken. Az
elmúlt hetekben lehullott 70–120 milliméter csapadéknak köszönhetõen a parlagfû
növekedése felgyorsult. A felvételezést
végzõ helikopter észlelésekor már kései a
gazda bánata, mert a parlagfû-borítottság
alapján a hatóságnak el kell indítania az
eljárást – tudtuk meg.

ELHÚZÓDÓ KÁRTALANÍTÁS ÉS CSOK
Az elmúlt években több mint 40 ezer
ügyfél kért segítséget az ország 9 megyeszékhelyén mûködõ Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózattól. Eredményességüket fémjelzi a 87 százalékos elégedettségi mutató is. Idén elsõsorban a
brókerbotrányok elhúzódó ügyei kapcsán, valamint a Családok Otthonteremtési Kedvezménye ügyében keresik õket
az ügyfelek. A szolgáltatás ingyenes.
A Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat
nem hatóság, de az ország 9 megyeszékhelyén minden eszközük és szakértel-

mük megvan a hiteles információszolgáltatáshoz, amellyel a fogyasztók hatékonyan tudnak fellépni problémás ügyeik rendezésében. Az irodahálózattól az
elmúlt években több mint 40 ezer ügyfél kért segítséget, és a 87 százalékos elégedettségi mutatót sikerként könyvelik el.
A Pénzügyi Tanácsadó Iroda Nyíregyházán a Széchenyi utcán, a megyei kereskedelmi és iparkamara székházában várja az ügyfeleket, de a penzugyifogyaszto.hu weboldalon minden elérhetõségük
és elõzetes tanácsuk megtalálható.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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FEJLESZTÉS

ZAJOSAK A NYÍREGYHÁZI ISKOLÁK, NYÁRON IS
Bár még javában tart a nyári szünet, több nyíregyházi
óvoda, iskola, kollégium és bölcsõde most is élettel teli.
No persze az épületek nem a gyerekzsivajoktól hangosak, sokkal inkább a fúrók zajától: 30 helyszínen, 186
millió forintos saját forrásból, városi fenntartású intézmények újulnak meg.
A korábbi évekhez hasonlóan, idén sem maradnak el a
városi fenntartású intézmények nyári felújításai, amelyeket az önkormányzat saját forrásból fedez. A szakemberek 30 helyszínen dolgoznak, a munkálatok pedig szeptemberre be is fejezõdnek, így az iskolások, óvodások és
a bölcsõdékbe járó gyerekek már megújult intézményekben kezdhetik meg az új nevelési évet.

ÚJ PADLÓK ÉS NYÍLÁSZÁRÓK
Jászai Menyhért alpolgármester arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy egész évben folyamatos a kapcsolattartás az oktatási intézmények vezetõivel. Az év közben felmerülõ problémákat igyekeznek azonnal orvosolni, de a nagyobb felújításokat a tanítási szünetre hagyják.
– Önkormányzati forrásból most több intézményben
megvalósul a vizesblokkok felújítása, az esetleges beázások megszüntetése, a radiátorcsere, a festés, a padlóbur-

kolás, a hõszigetelés és többek között az új tetõ készítése
is. Emellett folyamatban vannak pályázati projektjeink is.
Hozzátette, 700 millió forintos pályázati forrásból hat
óvoda teljes körû megújulását tervezi az önkormányzat 2017-ben, amely érintené a Gyermekek Háza Déli
Óvoda Kereszt utcai telephelyét, a Búzaszem Nyugati
Óvoda székhelyintézményét, az Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti telephelyét, valamint a Tündérkert

Keleti Óvoda székhelyintézményét és Kikelet tagintézményét is.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TÖBB MINT 10 MILLIÓ FORINTBÓL ÚJULHATNAK MEG
Idén is meghirdette a háziorvosi praxisok fejlesztését
célzó pályázatát a nyíregyházi önkormányzat. Az Egészségügyi Támogató Alap Programban a megyeszékhely 102
praxisa június 1-je és szeptember 30-a között igényelhet
vissza nem térítendõ támogatást. A szükséges önerõ biztosításával fejleszthetik mûszerparkjukat, felújíthatják
rendelõjüket, de korszerûsíthetik a várótermeket is.
A nyíregyházi önkormányzat 2013-ban indította el az
Egészségügyi Támogató Alap Programját. A cél, hogy a
várossal ellátási szerzõdést kötött házi felnõtt-, gyermekés fogorvosi praxisok fejlesztését segítsék pályázat útján,
vissza nem térítendõ támogatással. A háziorvosok minimum 50, maximum 400 ezer forintos támogatásra pályázhatnak, kategóriánként 40, 50 és 60 százalékos önerõ biztosításával. Az elmúlt három évben 83 pályázó 27 millió
forintos támogatást kapott.

102 HÁZIORVOSI PRAXIS ÉRINTETT
Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, a hagyományoknak megfelelõen idén is meghirdették az Egészségügyi Támogató Alap Programot, amelyre június 1-je és
szeptember 30-a között várják a pályázatokat a 102 házi-
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orvosi praxistól. A program igen népszerû, hiszen ezzel a
segítséggel további rendelõk újulhatnak meg, javítva az
egészségügyi alapellátás minõségét és hatékonyságát.

HÁROM KATEGÓRIÁBAN PÁLYÁZHATNAK
Az Egészségügyi Támogató Alap Programban idén 12
millió forint áll rendelkezésre. A háziorvosi praxisok három kategóriában pályázhatnak a támogatásokra. Fejleszt-

hetik orvosi mûszer-, gép- és eszközparkjukat, felújíthatják a rendelõjüket, korszerûsíthetik informatikai rendszerüket, valamint komfortosabbá tehetik a várótermeket. A
támogatási pályázatokat személyesen vagy levélben lehet benyújtani a PRIMOM Vállalkozásélénkítõ Alapítványhoz. A pályázatok elbírálása a meghirdetéstõl számítva 3
hetes periódusokban történik, folyamatosan.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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JELZÕRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JÓ MINÕSÉGÛ A DINNYE
Negyven darab új, modern otthoni segélyhívó készülékkel bõvült a kiterjesztett jelzõrendszeres házi segítségnyújtás Nyíregyházán. A Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram keretein belül megvalósuló szolgáltatás újabb családok biztonságát segíti.
Magyarország Kormánya 2014 márciusában határozott
a Digitális Magyarország elnevezésû program létrehozásáról, amelynek fõ célja, hogy az infokommunikációs szolgáltatások és eszközök elterjedése 2018-ra elérje azt a
szintet, amelyet a program négy alappillére rögzít. Ezek a
megvalósítandó célok a digitális közösség és gazdaságfejlesztés, az e-közszolgáltatások kiteljesedése és elterjedése, a digitális kompetenciafejlesztés, valamint az ezeknek
hátteret adó szélessávú internet lefedettség biztosítása. Az
Alapprogram megvalósítása újabb mérföldkõhöz érkezett,
hiszen egyik eleme az intelligens városi szolgáltatások,
azaz a smart-city közül a jelzõrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatás kiterjesztése, modernizálása, ami most
megvalósult Nyíregyházán. Magyarország Kormánya
2013-ban 150 önkormányzat részvételével felmérést végzett, amelynek során megkérdezték az idõsektõl, melyik
az a szolgáltatás, amelyet saját biztonságuk érdekében
igénybe vennének. Ezek alapján a legtöbben egészségmegóvó és -õrzõ funkciót választottak.

Sokakat érint az a probléma, hogy életük nagy részében
magányosan telnek a napjaik és ki vannak téve különbözõ környezeti behatásoknak, és el is eshetnek. Nekik ad
biztonságot az új eszköz.
A városban 2000-tõl biztosítják az idõs embereknek a
jelzõrendszeri szolgáltatást, de most a 21. századi technika újabb lehetõségeket teremthet a nyugdíjas korosztálynak arra, hogy nyugodtabban élhessék mindennapjaikat,
hiszen az év minden napján 24 órában figyelik a beérkezõ jeleket.
Aki szeretne csatlakozni a digitális programhoz, igényét a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban
kell írásban jelezni. Jelenleg várólistás nincs a készülékekre, bizonyos feltételeknek azonban meg kell felelni ahhoz, hogy lakásába bekössék a berendezést.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

A tavalyinál több és jó minõségû az idei hazai görögdinnye, s a külföldi piacon is egyre népszerûbb. A
nagycserkeszi termelõk azt mondják: a szeszélyes
nyári idõjárás kezdetben nem kedvezett a termésnek,
de a sok napsütés késõbb megtette hatását, és jóízû
lett a gyümölcs. Magyarországon promóciós programot indítottak a hazai dinnye népszerûsítésére.
A magyar dinnye külföldön is egyre népszerûbb, fõként Lengyelországba, Németországba, Csehországba,
Szlovákiába és Skandináviába szállítják. Az egyik nagycserkeszi felvásárlótelepen már most jól megrakott konténerekben áll a görögdinnye, mintegy 220 mázsa
vár elszállításra, nagy részüket kamionok viszik majd
Lengyelországba. Benkõ Pál termelõ azt mondta: ültetés után nagy szárazság jött a dinnyeföldekre, meg is
ijedtek a gazdák, mert a kisebb dinnyék akkor elszáradtak, késõbb pedig a nagy esõ késleltette az érést, de
a tartós napsütés végül jó termést hozott.

KOPOGTASSUK VAGY A SZÍNÉT NÉZZÜK?
Dinnyevásárláskor sokan a színre, mások a kopogtatásra esküsznek. Benkõ Pál termelõ azt mondja:
megvannak a trükkök, hogyan lehet jó ízû dinnyét

40 ÚJ KÉSZÜLÉK
Dr. Rubovszky Csilla, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa elmondta, olyan mértékû volt az
igény – közel 22 százalék kért valamilyen szolgáltatást –,
amit egyébként nemhogy Magyarországon, hanem a jóléti államokban, például Svédországban sem tudtak máshogy kezelni, mint infokommunikációs eszközökön keresztül. Ezért döntött úgy a Magyar Kormány, hogy ezt a
szociális szolgáltatórendszert, hasonlóan a nyugati fejlett
országokhoz, mi is kipróbáljuk.
Nyíregyházán 40 darab olyan készülék kerül ki otthonokba, amely egy karórából és egy mérõ-, jeltovábbító
berendezésbõl áll. A víz- és ütésálló órát a gondozottnak
egész nap viselni kell. Ez nem mér vérnyomást, sem pulzust, hanem az idõskorú aktivitását figyeli és annak görbéjét, vagyis az életritmust továbbítja a diszpécserszolgálat felé. Ott látható, ha a gondozott életében valami nem
várt esemény történt. Ilyenkor a központ felveheti a kapcsolatot az ellátottal, hiszen a jeltovábbító berendezés
segítségével 150 méteren belül tud kommunikálni, vagy
házi gondozót, esetleg segítséget is küldhet a lakásra.
Jászai Menyhért alpolgármester hozzátette, Nyíregyháza lakosságából körülbelül 18 ezer 65 év fölötti személy
van. Ahogy az idõ halad, egyre többen élnek egyedül.

választani. Kopogtatáskor hallani lehet, ha érett, de a
héjának színébõl és a dinnyén lévõ sárga foltból is
következtetni lehet arra, mennyire édes a gyümölcs.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrármarketing Centrum hat kereskedelmi áruházlánc közremûködésével promóciós programot indít a magyar
dinnye népszerûsítéséért. A kampány célja, hogy felhívják a fogyasztók figyelmét a kiváló minõségû hazai görög- és sárgadinnyére, megismertesse a vásárlókkal az új fajtatípusokat és termékeket, ezzel is ösztönözve a tudatos vásárlói magatartást. Az áruházláncok budapesti és vidéki üzleteiben július 19-e és augusztus 20-a között mintegy 50–60 helyszínen kóstoltatják és népszerûsítik a hazai dinnyét.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

MUZSIKÁLÓ MÚZEUM

NEKROLÓG

ELHUNYT DR. DARAGÓ LÁSZLÓ
56 éves korában elhunyt dr. Daragó László egyetemi
docens. Miskolcon született, Nyíregyházára nõsült, választott lakhelye volt Sóstó. A diploma megszerzése után
Nyíregyházán rendszerprogramozóként és a Jósa András Kórház számítástechnikai csoportvezetõjeként dolgozott. 1990 és 1994 között Nyíregyháza város önkormányzati képviselõje volt, közben a város informatikai
tanácsnoki teendõjét látta el. 1993 és 2006 között a
Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Fõiskoláján adjunktusként dolgozott, amely mellett a megyei kórházcsoport KTI projektjének vezetõ projektmenedzsere volt. 2006 óta a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Digitális Egészségtudományi
Intézetében dolgozott, 2008-tól egyetemi docensként.
Az MTA köztestületi tagja, valamint a Neumann János
Számítástudományi Társaság és a Magyar Egészségügyi
Informatikai Társaság tagjaként is tevékenykedett. Dr.
Daragó László hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 10-én 15 órakor lesz a nyíregyházi Északi temetõ
fõbejárati ravatalozójából. A Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Közszolgálati Karának Digitális Egészség-
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tudományi Intézete saját halottjának tekinti. Dr. Daragó
Lászlónak az élete volt a tanítás, sajátja nem lévén, tanítványai voltak a gyerekei, imádta a hallgatóit és õk is
rajongtak érte. Sokuknak segített az elhelyezkedésben
is, legtöbbjükkel az utolsó pillanatig tartotta a kapcsolatot. Özvegye kéri, kegyeletét mindenki csak egy szál
virággal rója le, a koszorúra szánt pénzt a ravatal mellett elhelyezett perselybe helyezze. Az így összegyûlt
összegbõl férje emlékére szeretné létrehozni a Kórházi
Informatikáért Dr. Daragó László Alapítványt a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának Digitális Egészségtudományi Intézetében tanuló tehetséges, rászoruló, egészségügyi szervezõ szakos, BorsodAbaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hallgatók tanulmányainak segítésére.

Jazz dallamok csendültek fel a Jósa András Múzeum
udvarán. A Muzsikáló Múzeum programsorozat részeként Bánhidiné Maróti Magdolna örökzöld slágereket
énekelt. A ZIG Singers, majd a Hang-Szín Tanoda tanára
fiával, Bánhidi Krisztiánnal és zenésztársaival lépett közönség elé.

Bánhidiné Maróti Magdolna azt mondta, két okból is
különleges volt az alkalom. Egyrészt azért, mert már régóta nem énekelt élõzenekarral, másrészt pedig, mert bár
Budapesten jazz tanszakon végzett, ezzel a mûfajjal Nyíregyházán szinte soha nem állt színpadra, a közönség tõle
fõként pop és musical dalokat hallhatott.
– Fõleg a mi korosztályunk nagyon szereti ezt a dallamos,
de ugyanakkor egy kicsit vibráló zenét. Én azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy a jazz egy izgalmas mûfaj, mert
soha nem lehet tudni, hogy a következõ percben mit és hogyan fogsz énekelni, ezt mindig az intuíció adja – mondta.
2016. JÚLIUS 29.

IDÔSEK

„MÉG MINDIG ITT VAGYOK, EZEN MAGAM IS CSUDÁLKOZOM”
BESZÉLGETÉS A 100 ÉVES ANNUSKA NÉNIVEL
Tanúja volt a világháborúnak, a forradalomnak, láthatta
az elsõ televízióadásokat és nem felejti el azt sem, amikor
megjelentek a városokban az elsõ pékségek. Hogyan lehet
szép kort megélni és mi egyáltalán a hosszú élet titka? Az
Emmaus Evangélikus Szeretetotthon lakójával, a 100 éves
Péter Mihályné, Annuska nénivel beszélgettem...
Annuska néni 1916 júliusában született Újfehértón. 16
éve már, hogy az Emmaus Szeretetotthon lakója. Azt
mondja, így, 100 évesen a közérzete még most is jó, igaz,
nagyon fájnak a lábai. Ennek ellenére teljesen egyedül
közlekedik, nincs szüksége segítségre se a tisztálkodáshoz, se az öltözködéshez. Az utóbbi években volt már
tüdõgyulladása és szívproblémái is vannak, de szerencsére mostanában még az étvágya is egyre jobb. A régi idõkbõl mindenre visszaemlékszik, de nem szeret ezekre gondolni, mert mint mondja: sok-sok bajjal és fáradtsággal
élte az életét.

FRISS KARÉJ KENYÉR ZSÍRRAL
– Mikor fiatal lány voltam, és hajnalban mentem
répát egyelni, mindig egy karéj kenyeret levágtam a
cipóról, megzsíroztam és azt ettem. Milyen jólesett!
Én is sütöttem kenyeret, egy egész hétre valót, még a
receptjére is emlékszem. Akkoriban nem úgy volt, mint
most, hogy mindennap friss kenyér van az asztalon. A
kemencében általában négy cipót sütöttünk, az másfél hétig elég volt. 12 évesen már 16 kasza közt szedtem a markot. Olyan nagy kazlat kellett rakni, mint
egy háznak a magassága. Egy deszkán hordtam fel.
Nagyon sokat dolgoztam, még mindig itt vagyok, ezen
magam is csudálkozom.

Annuska néni még mindig tisztán emlékszik a háborúra, de nem szeret róla beszélni. A gyerekei akkor még
kicsik voltak, a férjét pedig elvitték a frontra, aki onnan
írta neki a leveleket. Ebben az idõszakban egyedül kellett nevelni a gyerekeit, dolgozott, hogy enni tudjon nekik adni.
– Világ életemben mezei munkával foglalkoztam. Miután a férjem hazajött a frontról és elment dolgozni, nekem
kellett foglalkozni a lóval, a tehénnel, meg volt még egy
kis borjúnk is. Szántottunk is. A férjem késõbb meghalt, 5
évig egyedül voltam, de meguntam, hogy mindig rosszul
vagyok és senki sincs körülöttem, ezért ide hozott a sorsom az otthonba.

MÉG NEM JÖTT EL AZ IDÕ
Annuska néni azt mondja, manapság szinte minden
napja ugyanúgy telik. Délelõtt 11-kor mindig megmérik a
vérnyomását, aztán mire ezzel végez, már eljön a dél,
megebédel, délután pedig kiül a levegõre.

– Nem tudom összehasonlítani a régi idõszakot a mostanival. Az ember az idõ elõrehaladtával legyengül, velem is
ez történt, de szerencsére még mindig elcsoszogok. Ellátom magam, még soha senki nem fürösztött. Az utóbbi években elég sok minden történt velem. Mikor a tüdõgyulladásom miatt bekerültem a kórházba, rimánkodtam a fõorvosnak, hogy engedjen haza, mert éreztem, hogy meg fogok
halni és azt otthon akartam. De akkor megnyugtatott: még
nem most jött el ez az idõ. Meg is gyógyultam.

„A JÓ ISTEN SEGÍT ENGEM”
Hogy mi a hosszú élet titka? Annuska néni szerint, õt eddig
a 100 év alatt a jó Isten segítette. Benne bízik gyerekkorától
kezdve. Már nincsenek vágyai, nem is szeretne kimozdulni
az otthonból, mert, mint mondja, nem szereti az izgalmakat.
– Nekem már ez az otthon marad a lakásom, ameddig a jó
Isten engedi. Ne kívánjon nekem hosszú életet. A Drága Istenem tudja, mit érdemlek. Majd õ értem küldi a Megváltót.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁ J É K O Z TATÁ S
az Erzsébet-utalványok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
részére történõ kézbesítésérõl
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § b) pontja értelmében a települési
önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (8) bekezdése alapján Önkormányzatunk
az Erzsébet-utalványok jogosultak részére történõ kézbesítését 2016. augusztus
hónapban postai úton biztosítja. A Magyar Posta Zrt. 2016. 08. 31. napjáig kézbesíti az Erzsébet-utalványokat a jogosultak címére.
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési
értesítõt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról,
idejérõl. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követõ 10. munkanapig van módja
a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidõ eredménytelen elteltét követõen
az át nem vett küldemények az Önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.
Az Önkormányzat részére visszaküldött Erzsébet-utalványok jogosultjait értesítõ levélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyérõl és az
ügyfélfogadási idõrõl.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2016. augusztus 1. napján fennállt, azonban Erzsébet-utalványt 2016. augusztus 31. napjáig nem kapnak, azt legkésõbb
2016. szeptember 5. napjáig jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, a 25-ös ablaknál.
További információ a 42/524-589-es telefonszámon kérhetõ.
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AKTUÁLIS

EGY NAPIG A VÁROSGOND(N)OK NYOMÁBAN
Talán nincs is olyan ember Nyíregyházán, aki ne ismerné városgondnokunk, Bordás Béla nevét. Õ az, aki
pontban háromnegyed kettõkor minden egyes nap betér
szerkesztõségünkbe, és értesít minket a legfrissebb közlekedési helyzetekrõl, legyen szó útlezárásokról, felújításokról vagy éppen balesetekrõl. Béla segített már fáról
pávát és macskát menteni, de ott volt akkor is, amikor
kutya miatt elszabadult egy gazdátlan autó. Azt mondja,
soha nem tud pihenni, naponta legalább 120 kilométert
megy, és közel félszáz telefonhívást fogad.
Bordás Bélával nem nehéz az újságírók dolga. Elég neki
egyetlen kérdést feltenni és képes róla órákig beszélni –
persze, megszakításokkal, hiszen 5 percenként csörög a
telefonja és minden száz méteren ismerõsbe botlik. Hamar megtudom tõle, hogy reggelente ötkor kel, hattól pedig a várost járja, ma viszont már a korai hajnali órákban
jelzést kapott: a Közép utcában a vihar miatt leszakadt
egy faág és balesetveszélyes az arra közlekedõkre nézve.
– Naponta közel félszáz bejelentést szoktam kapni. Elõfordul, hogy a lombkoronák eltakarják a kandelábereket,
bokrok, cserjék zavarják a szabad kilátást, van, hogy hajléktalanok költöznek be elhagyott ingatlanokba, de sajnos az is elõfordul, hogy közlekedési táblákat rongálnak
meg ismeretlenek. Emlékszem a legelsõ bejelentésre. Az
volt a városlakó panasza, hogy egy kukásautóból dinnyelé folyt ki, ami nagyon büdös volt.

BALESETVESZÉLYES FAÁGAK
Délelõtt 10 órát üt az óra, amikor beülök mellé az elektromos kisautóba. Elsõ utunk a Móricz Zsigmond utcára

vezet, ahol a NYÍRVV munkatársai éppen az Érpatak fõfolyása mellett, a balesetveszélyes faágakat takarítják el. A
környéken egyébként egy másik csapat is dolgozott,
Jánosék, akik a Toldi utca 83. elõtt egy elkorhadt fát vágtak ki. Nem tart sokáig látogatásunk, hiszen újra megcsörren a telefonja. Bejelentés érkezik: a Kéményseprõ utcán
sûrû a forgalom. Hiába egyirányúsították ott a forgalmat,
a jármûvezetõk ezt figyelmen kívül hagyják és behajtanak a tiltó jelzés ellenére is.

„VANNAK SZÉP EMLÉKEIM”
– Sok érdekes bejelentés futott már be hozzám. Májusban például azért hívott fel az egyik járókelõ, mert a
múzeumfalu elõtt egy pávát látott a fán. Felhívtam a tûzoltókat, de mint kiderült, õk csak haszonállatot mentenek, így a speciális mentõk segítettek, akik
alpintechnikával próbálták meg lehozni az állatot. Szintén májusban történt, hogy a Család utca 73. szám alatt
egy cica sírt már két napja a fa tetején. Hívtam a speciális mentõket, felmásztak, de mire az egyik szakember
elérte volna, a macska megharapta. A legkedvesebb

CSALÁDI NAPOT SZERVEZ
A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
A
Nagyszabású Családi napot szervez július 31-én, vasárnap 9 órától a Sóstói Múzeumfaluban a Duna House nyíregyházi franchise irodája, mondta Huczman Melinda irodavezetõ, franchise partner. Az egész napos programra a belépés bárkinek ingyenes! A DH már korábban is rendezett a
városlakók számára különbözõ programokat, ez most ezek
között a legnagyobb lesz. A Sóstói Múzeumfaluban a Duna
House Családi napon a kicsinyeknek játékvárat rendeznek
be, fellép a nyíregyházi country csapat Jónás Tibor vezérletével, valamint a Star School Énekiskola és a Múzeum Rock
Band, mellettük kézmûves bemutatók lesznek és ajándékok
reményében bárki kitöltheti a Duna House totóját. A múzeumfalu munkatársai az Anarcsi portán népi gasztronómiai
bemutatót tartanak, s egész nap kenyérlángost sütnek.
– A fõszerep ezen a napon a kutyusoké lesz, hiszen bemutatkoznak a speciális mentõkutyák, a Rosszcsont Kutyakiképzõ Iskola legügyesebb négylábúi, s akár az Állatbarát
Alapítvány jóvoltából a helyszínen is örökbe lehet fogadni
egy kutyuskát. A nap igazi attrakciója a Keverékkutya szépségverseny, amelyre a helyszínen délig jelentkezhetnek a
gazdik minden nem fajtatiszta kutyával. Fontos, hogy a négylábú keverékkutya legyen és gazdája az oltási bizonyítványát is hozza, csak azzal jöhet be a Családi napra. Természetesen a szervezõk nemcsak a keverékkutyákat, hanem
egy-egy bemutatóra a fajtiszta négylábúakat is várják az
oltási bizonyítvánnyal. A Keverékkutya szépségversenyt a
szervezõk kis-, közepes és nagytestû kutyusok között hirdetik meg, a gyõztesek kupát, a helyezettek ajándékokat
kapnak. A rendezvény fél ötig látogatható.
(x)
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emlékem az volt, amikor egy 90 év feletti idõs hölgy
felhívott, hogy az erkélyére már annyira benõ a fa lombkoronája, hogy nem jut friss levegõhöz. Megoldottuk a
problémáját, és hálából sírva a nyakamba borult. Persze történnek szomorú dolgok is. Emlékszem, mikor a
Bocskai utcáról kaptam telefonhívást, hogy több napja
nem láttak egy idõs párt. A hatóságokat értesítettem, de
sajnos már késõ volt. Ezeket nehéz feldolgozni, de mindig új erõ kell, hiszen napról napra újabb feladat vár
ránk.

CSATORNÁT IS TISZTÍTOTTUNK
Mialatt többször is átszeltük a várost, Bélától újra megtanulhattam a közlekedési szabályokat. Láttunk tiltó tábla
ellenére behajtó autóst, tolva szabályos tábla ellenére kerékpáron ülõ városlakót, és elfordított KRESZ-táblákat is.
Még megállunk a Kossuth utcán bokrot nyesni, az Ószõlõ
utcában csatornát tisztítani és megnéztük azt is, hogy minden rendben van-e a Búza téri piaccsarnokban. A nap
végén fáradtan köszönök el tõle, de másnap pontban háromnegyed kettõkor megtudom: a nap most is este tízkor
ért véget...

HÍVJÁK ÉSZREVÉTELEIKKEL
Ha a városlakóknak a közterületekkel kapcsolatban észrevételük van, azt továbbra is a 70/387-8914es telefonszámon jelezhetik Nyíregyháza városgondnokának.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TAPOGATÓZOO
Már hagyománnyá vált, hogy a Nyíregyházi Állatpark
TapogatóZoo-t szervez vak és csökkentlátó vendégeknek.
Idén a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesületének ismét programmal kedveskedett az
állatpark, ahol többek között tapintás útján ismerkedhettek meg az egzotikus állatokkal. Kézbe vehették és érde-

kes információkat hallhattak az itt lakó hüllõkrõl, majd a
„hidegvérû” bemutató után csontokat és preparátumokat
is megfoghattak az érdeklõdõk.

ILLATBEMUTATÓ IS
Az állati program mellett a növények különleges világáról mesélt a park botanikai szaktanácsadója, Boronkay
Ági néni, aki különleges formájú terméseket adott kézbe,
s egy illatbemutató keretében fûszernövényeket is megszimatolhattak az egyesület tagjai.
2016. JÚLIUS 29.

KULTÚRA

HERNÁDI JUDIT LEPLEZETLEN ÕSZINTESÉGGEL VALL
Magánéletének és színészi pályájának egyfajta összegzését készítette el neves mûvészünk egy kerek évfordulót betöltve a maga és nézõi örömére, melyet jövõ szombaton láthatnak az érdeklõdõk 21 órától a múzeumfaluban, a XXV. Mandala Nyár keretében.
A Hernádi pont címû mûsorában leplezetlen õszinteséggel vall eltelt esztendeinek számos örömérõl és keserûségérõl, szerelmeirõl és leányáról, ízelítõt ad a közel
négy évtizedes színészi tevékenysége során elõadott, szívéhez különösen közel álló verses, prózai és zenés mûvekbõl...

SZÁMOS VÁROSBAN FELLÉP

eredménye, de nem szeretem megmondani, hogy mik lesznek az elhangzó mûvek, de a Sohase mondd! biztosan
benne lesz.

SOK MINDENT LEHET BELÕLE KAPNI

ÉNEKBÕL FELMENTETT VOLT

– Többször csináltam már önálló mûsort, de ez most
úgy indult el, hogy Orlai Tibor producer pár éve már próbált rávenni a Belvárosi Színház részére egy újabb összeállítás elkészítésére. Az adta a döntõ lökést, hogy hatvanéves lettem, s számvetést akartam készíteni ezen a fordulóponton. Részben azért lett ez a címe, mert van egy ismert dalom, aminek egy sorában szerepel: „jöhet egy
pont”. Másrészt a pont azt is jelenti, hogy azon a helyen
sok mindent lehet kapni. Ez az én „intézményemnek” a
pontja, ahol sok mindent lehet belõlem kapni. Olyan
mûvek hangzanak el, amiket szeretek, valamikor már elõadtam õket, és amiket nekem írtak. A mûsor egy válogatás

Mint kérdésemre elmondta, egyik kedvenc színésznõmmel, Pelsõczy Rékával többször dolgoztak már sikeresen
együtt, s amikor felvetõdött a mûsor elkészítésének ötlete,
rendezõként egybõl rá gondolt. Olyan, aki jól ismeri õt,
van véleménye róla, jó az ízlése, s eszébe jutnak olyan
gondolatok, amik neki nem... Körülbelül fele-fele lesz a
zene és a próza aránya. Régi jó barátja, Heilig Gábor és
zenekara adja a kíséretet. Bármilyen meglepõ, a fõiskolán
Várkonyi Zoltánnál a remekül éneklõ Hernádi Judit énekbõl fel volt mentve, ugyanis nagyon mély volt a hangja, és
ez abban az idõben nem volt divatos. A mostani esten
lesz vetítés is a háttérben.

(Fotó: internet)

– Ebbõl sem lesz interjú – gondoltam beszélgetésünk
elején csüggedten, amikor próbált eltántorítani szándékomtól. Nem csoda, hiszen miközben Jászai Mari-díjas
színésznõnk Kazincbarcikától Balatonföldvárig az ország
számos városában fellép április 8-a óta mûsoron lévõ produkciójával, nap mint nap a legkülönfélébb médiumok
munkatársai „faggatják”. Én azonban nem hagytam lebeszélni magam. Hogyan is énekli a felejthetetlen dalban
búgó hangján: „Sohase mondd, hogy tovább már nincs
nekem!” Nagy örömömre engedett az unszolásomnak,
amikor arra hivatkoztam: az olvasók rá kíváncsiak.

A RENITENS HERNÁDI
– Ez jó érzés a számomra, mert alternatívákat tárunk a
nézõk elé: nem muszáj mindig engem nézni. Nem szoktam mérleget készíteni a pályámról. Ami volt, az volt; nem
gondolkodom visszafelé. Úgyis elpusztul az ember, mindegy. S hogy mennyire maradt meg bennem a renitens
Hernádi, akit minden gimnáziumból kizártak? Hát hallja!
Egy picikét szelídülök, bár a forradalmiság a korral elmúlik; nem az én dolgom, hogy az legyek, s hiába hiszem
valamirõl, hogy igaz, holnaputánra hazugsággá válik, de
hogy errõl beszéljek, az nem múlt el. Sok kiváló alakításában megcsodáltuk már a színmûvészetünk egén sajátos
színt képviselõ, senkivel össze nem téveszthetõ stílusú
mûvésznõnket. Õ Hernádi és pont! Nagyon örülök, hogy
ha nem is könnyen, de sikerült interjúra bírnom. Azt mondom: „ennyi megérte. S ha megérte, jöhet egy pont, Mit
mondanod kell, ó, mondd!”. (Részletes program a 7. oldalon.)
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

(Fotó: internet)

A FÉNY SZÜLETÉSE A’LA EXPERIDANCE

Leonardo da Vinci életének kevéssé ismert, ugyanakkor rendkívül izgalmas epizódjait mutatja be az
ExperiDance táncegyüttes szemet gyönyörködtetõen augusztus 12-én, pénteken fél 9-tõl a Szabadtéri Színpadon.
Máig elevenen él bennem annak a csodálatos estének
a hangulata, amikor Nyíregyházán elõször láthattuk az
Ezeregyév címû mûsorukat. Akkor nagyon sokunkat úgy
elvarázsoltak briliáns tánctudásukkal, sajátos képi világukkal, hogy a mágia hatása azóta is tart. A magyar történelem ezer esztendejét jelenítették meg sûrítetten, 21 képben, lebilincselõen. Ez volt az elsõ egészestés produkciója a 2000-ben Román Sándor és Vona Tibor által alapított
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együttesnek. Egy néptáncra épülõ, de annak eszközeit
végtelen modern felfogásban tálaló „show mûsort” láthattunk, ami azokat is lenyûgözte, akik nem rajongtak az
autentikus mûvészeti ágért. Több mint tizenhat év telt el
azóta, megszületett közel tizenhét produkció, s megismerték tehetségüket Európa számos országában.

KÖLTÕ ÉS MATEMATIKUS
Egy éve mutatták be az Én, Leonardo – A fény születése
címû mûsorukat, melyben életre keltik a fiatal, sikerre
szomjazó reneszánsz polihisztort, akit karriervágya nemegyszer meggondolatlanságokba sodor, de az élete alkonyán járó mestert is, aki rádöbben, tehetségébõl sok min-

dent eltékozolt, túl sok kiváló ötlete kárba veszett az elmélyültség, a tudósi aprólékosság hiánya miatt. Talán ez
is okozhatta, hogy nem lett életében igazán sikeres. De
hogyan is jutott volna mindenre energiája, mikor a reneszánsz kor lángelméje csak maga 13 szakmát sorolt fel,
amiben „mester”: a matematikától a hadmérnökségig, az
építészettõl a zeneszerzésig, s akkor még nem is említettük a festészetet vagy a szobrászatot... Nem véletlenül tartják sokan kora legmûveltebb emberének. Õ, aki ifjú korában nem igazán foglalkozott vallási kérdésekkel, Az utolsó vacsora festése közben közel került a hithez.

DRÓNOK HARCA?
Mielõtt a cigándi táncegyüttesbõl indult Román Sándor
koreográfus és Meskó Zsolt rendezõ hozzákezdtek a táncjáték megalkotásához, alaposan tanulmányozták a reneszánsz kor zsenijének életét és munkásságát. Különösen
megragadta õket azon mondása, hogy „Minden mûvészetek közül a legnagyobb, legyõzni önmagunkat.” Da Vinci
úgy érezte, ez neki sokszor nem sikerült. Az is foglalkoztatta, ki is õ valójában. Mindezt a mozdulatok segítségével
megjeleníteni, ezzel elkápráztatni a közönséget, nem kis
próbatétel. Ebben a koreográfus segítségére sietett Czomba
Imre zeneszerzõ. Nem egy autentikus reneszánsz világot
teremtettek, hanem amilyennek a XXI. század embere azt
látni szeretné. Ebben a modern technika vívmányai is szerepet kaphatnak, például drónok, hiszen Leonardo maga is
lelkesedett a találmányokért: próbált konstruálni sok egyéb
dolog mellett tankot, avagy olyan eszközt, amelynek segítségével az ember repülhet...
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
2016. JÚLIUS 29.

FIATALOK

ELLEPTÉK A POKÉMONOK NYÍREGYHÁZÁT
A legújabb õrület elérte városunkat is, minden második, a kezében telefonját tartó fiatal Pokémonokra vadászik. A Pokémon GO alkalmazás még csak pár napja érhetõ el Magyarországon, de máris hatalmas a rajongótábora – és ez csak a kezdet...
A Pokémon GO az Egyesült Államokban néhány nap alatt
21 millió felhasználót szerzett, így akkora lett a népszerûsége, hogy minden idõk legsikeresebb okostelefon-játékának kiáltották ki az amerikai piacon. Az iPhone-ra és
Androidra ingyenesen letölthetõ játék július 16-án jelent
meg hazánkban, és a fiatalabb generációt az amerikai példához hasonlóan azonnal meghódította. Országszerte a 14tõl akár 30 éves korosztályig, rengetegen használják az alkalmazást, melyben a helymeghatározásra képes okostelefonok segítségével a körülöttünk lévõ világ a játék pályájává válik, kameránk bekapcsolásával pedig akár saját szobánkból is visszaintegethet egy Pokémon. A Pokémon
GO lényege, hogy a játékosok minél több Pokémont találjanak a szabadban, és pokélabdáik segítségével be is gyûjtsék õket.

GYÛJTSÜK EGYÜTT ÕKET
Csatlakozz Te is Nyíregyháza elsõ közös Pokémonvadászatához! Augusztus 5-én 17 óra 45 perckor várunk a Szent István utca 20. szám alá! Kövesd a
hellonyiregyhaza.hu Facebook oldalát, töltsd ki a jelentkezési lapot és máris a tied lehet valamelyik értékes ajándék egyike! A hellonyiregyhaza.hu oldal stábja kisfilmet
is forgat az eseményrõl, légy te a fõszereplõje!
Nem véletlenül mondják, hogy a Pokémon GO alkalmazás összehozza az embereket. Immár a nyíregyházi fiatalok is – sok más nagyváros példáját követve – összefogtak, és egy közös esemény során Pokémon-vadászatra
indulhatnak.

2016. JÚLIUS 29.

– Ez lesz a város elsõ hivatalos Pokémon-vadászata,
mely a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda és a Mustárház támogatásával valósul meg. A célunk, hogy összehozzuk a fiatalságot, kimozduljunk otthonról és egy klassz
városnézõ séta keretében összemérjük pokétudásunkat –
árulta el Nyíregyháza diákpolgármestere, Stekler Gergõ,
aki szintén részt vesz majd az augusztus 5-én tartandó
megmérettetésen.
A vadászat a kellemes idõtöltésen túl számos nyereménnyel is kecsegtet, hiszen a legjobbak értékes ajándékokat vihetnek haza, többek között power bankokat is, me-

lyek segítségével a késõbbiekben nem kell tartanunk
okostelefonjaink lemerülésétõl.
A HELLÓNYÍREGYHÁZA CSAPATA IS OTT LESZ
Kiváló alkalmunk nyílik majd megismerni a többi játékost, és nincs is más dolgunk, mint kedvelni a
hellonyiregyhaza.hu Facebook oldalát, majd regisztrálni,
és augusztus 5-én 17 óra 45 perckor a Szent István utca 20.
szám alatt várni a verseny kezdetét. Bõvebb információ:
facebook/hellonyiregyhaza.hu.
(Szerzõ: Farkas Fanni)
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KEZDÕDIK A BAJNOKSÁG!
A hétvégén elkezdõdik a bajnokság a labdarúgó NB IIben. A Nyíregyháza Spartacus kerete alaposan megváltozott a nyári szünetben, több új labdarúgó érkezett.
– Ötven játékossal, menedzserrel tárgyaltunk a szünetben. Révész Bálint minden anyagi feltételt biztosított ahhoz, hogy a lehetõ legjobb keretünk legyen, de nem egyszerû olyan futballistát igazolni a szûk piacról, aki erõsítést jelenthet, és szabad. Így is több mint tíz új labdarú-

Júniusban bajnoki címet ünnepelhettek a Szpari szurkolók, így az NB II-ben indulhat a csapat
gónk van, szinte lecseréltük a kezdõ csapatot tavalyhoz
képest, de olyan állományt kellett összehozni, akikkel elérhetjük céljainkat. Úgy érzem, sikerült megfelelõ embereket találni, a többi már a szakmai stábon múlik. 38 bajnoki mérkõzés mellett remélhetõleg sok kupameccset is
vívunk majd, ezért kell egy minõségi játékosokból álló
létszám, legyen meg a lehetõsége a vezetõedzõnek, hogy
minden poszton változtathasson. Kapusunk egyelõre kettõ van, ide egy fiatal harmadik hálóõrt még keresünk augusztus 31-éig. Jelenleg 21 mezõnyjátékosunk van, késõbb még érkezik majd hozzánk egy labdarúgó, és akkor
lesz teljes az összesen 25 fõs keret – mondta Brekk János,
a Nyíregyháza Spartacus tulajdonosa.
A célkitûzés egyértelmû, az elsõ két hely valamelyikén
kell végeznie a csapatnak, és fel kell jutnia az NB I-be.

Az edzõmeccsek után vasárnap már élesben játszik a
Nyíregyháza
Nehezíti a helyzetet, hogy két 20 év alatti fiatalnak folyamatosan pályán kell lennie, a magyar játékosok iránt pedig megnõtt a kereslet.
– Szinte minden csapatnak ez okozta a legnagyobb fejtörést, ráadásul nálunk az NB III-ban nem volt ilyen szabály. Olyan játékosokat akartunk igazolni, akik nem azért
játszanak majd, mert kötelezõ, hanem, mert jók is. Hét
fiatalunk van, többségüket érettnek tartom arra, hogy
játsszanak az NB II-ben – mondta Brekk János.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS
A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
ÉRKEZÕK: Dvorschák Gábor (Mezõkövesd),
Hermány Bence (Vasas), Holdampf Gergõ (Sopron),
Kártik Bálint (DVSC), Kónya Márk (Balmazújváros),
Máté Péter (DVSC), Ur László (Cigánd), Rudolf Gergely (Videoton), Tamási Zsolt (Mezõkövesd), Heffler
Norbert (Mezõkövesd), Dragóner Filip (Ferencváros),
Barna Szabolcs (DVSC), Vámos Márk (Nyírbátor).
TÁVOZÓK: Mohamadou Abdouraman, Csorba Szabolcs, Kapacina Kevin, Zoran Kosztics, Kovács Gergõ, Luis Ramos, Savo Rakovic, Igor Zofcák, Ovszijenko
Volodimir, Szalai Vilmos.

A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS ÕSZI MÉRKÕZÉSEI:
1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló
7. forduló
8. forduló
9. forduló
10. forduló
11. forduló
12. forduló
13. forduló
14. forduló
15. forduló
16. forduló
17. forduló
18. forduló
19. forduló
20. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC–Csákvár
Vác FC–Nyíregyháza Spartacus FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszeg
Mosonmagyaróvár–Nyíregyháza Spartacus FC
Nyíregyháza Spartacus FC–BFC Siófok
Nyíregyháza Spartacus FC–Kozármisleny
Dorogi FC–Nyíregyháza Spartacus FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Szeged 2011
Ceglédi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Balmazújváros
Budaörsi SC–Nyíregyháza Spartacus FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Soroksár SC
Szolnok–Nyíregyháza Spartacus FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia
Kisvárda–Nyíregyháza Spartacus FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Soproni Vasutas SE
Békéscsaba–Nyíregyháza Spartacus FC
Nyíregyháza Spartacus FC–SZEOL SC
Cigánd SE–Nyíregyháza Spartacus FC
Csákvár–Nyíregyháza Spartacus FC

2016. 07. 31. 18:00
2016. 08. 07. 17:30
2016. 08. 10. 19:00
2016. 08. 14. 17:30
2016. 08. 21. 17:30
2016. 08. 24. 17:30
2016. 08. 28. 17:30
2016. 09. 11. 16:30
2016. 09. 14. 16:30
2016. 09. 18. 16:00
2016. 09. 25. 16:00
2016. 10. 02. 15:00
2016. 10. 16. 17:00
2016. 10. 22. 17:00
2016. 10. 30. 13:30
2016. 11. 06. 13:30
2016. 11. 20. 13:00
2016. 11. 27. 13:00
2016. 12. 04. 13:00
2016. 12. 11. 15:00

SPORTPROGRAM
Július 30., szombat 10.00 Kossuth tér,
Helebrandt Máté olimpiai búcsúztatása
Július 31., vasárnap 18.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Csákvár
labdarúgó-mérkõzés

JEGYZET

EBÉD HELYETT FOCI
Bár a csapatok és a játékosok is kérték, hogy
szabadon dönthessék el, mikor rendezik az NB
II-es találkozókat, maradt az egységes vasárnapi
kezdés az MLSZ határozatának értelmében. Ez
azt jelenti, hogy a korábbi évekkel ellentétben
nem szombaton lesznek a Szpari mérkõzései.
Mindez rossz a csapatoknak, a játékosoknak, de
leginkább a szurkolóknak. Akik visszaszerzéséért folyamatosan küzd a szövetség. Illetve ezt
mondják...
Vasárnap ugyanis a tapasztalatok szerint sokkal nehezebben mozdulnak ki otthonról az emberek. A kollégisták már indulnak vissza abba a
városba, ahol tanulnak, így a fiataloknak szinte
esélyük nem lesz meccsre menni. De nem mehetnek el idegenbe azok sem, akik hétfõn dolgoznak, mert kevés munkáltató van, aki elnézi,
hogy hétfõn azért ne menjen be valaki a munkahelyre, mert hajnalban jött haza Zalaegerszegrõl.
Ha egyáltalán haza tud jönni! Vonatok ugyanis
vasárnap este már nem nagyon járnak, azaz a
nyugdíjasok, diákok ismét esélytelenek. És ha már
tömegközlekedés, Nyíregyháza környékérõl sem
könnyû vasárnap este be-, majd hazautazni, a buszok sokkal ritkábban járnak. Az NB II-es bajnokik így versenyhelyzetbe kerülnek a Forma–1-gyel,
a spanyol bajnokikkal, és kevés az esély arra, hogy
gyõztesen kerülnek majd ki. Ráadásul október végétõl 13.30, illetve 13 órától kezdõdnek a találkozók. Azaz vagy vasárnapi ebéd, vagy vasárnapi futballmeccs lesz.
Dankó László

ATLÉTÁBÓL SÚLYEMELÕ
Dobogós lett egy nemzetközi súlyemelõtornán Urbán Ákos. A nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium tanulója mindössze fél
éve foglalkozik a sportággal és már korosztályos válogatott. Korábban atlétaként
ért el sikereket.
Urbán Ákos a többi atlétához hasonlóan
készül az NYVSC pályán, csakhogy õ már
súlyemelõ is. A Vasvári Pál Gimnázium tehetséges sportolója korábban diszkoszvetõ- és súlylökõversenyeken indult, utóbbin
diákolimpiai harmadik is volt. Az edzéseken azonban feltûnt, hogy alkata kedvezõ
lehet a súlyemeléshez is.
– Az atlétikai edzések során is végzünk
súlyzós gyakorlatokat, és akkor derült ki,
hogy tehetséges vagyok a súlyemelésben is.
Most megfordult a dolog, eddig az atlétika
kiegészítõje volt a súlyemelés, most pedig
utóbbi került elõtérbe – mondta Urbán
Ákos.
A váltás olyan jól sikerült, hogy bár még
csak fél éve gyakorolja a technikát, már
meghívást kapott a korosztályos válogatottba, melynek tagjaként a hétvégén egy nemzetközi versenyen a csapattal bronzérmes
lett. A fiatal versenyzõ most párhuzamosan
indul atlétikai és súlyemelõversenyeken.

Urbán Ákos (balra) betartja, amit edzõje,
Seres István kér tõle
– Ebben a fiatal korban még nem kell
eldönteni, melyik sportágat választja, középiskolában mindkettõt ûzheti. Az alkata
olyan, ami inkább a súlyemelésnek kedvez, mivel alacsony, de nagyon erõs és
robbanékony – mondta Seres István edzõ.
Urbán Ákost nagyon tehetségesnek tartják a szakemberek, és bár a technikáján
van még mit csiszolni, így is komoly eredményeket érhet el. A nyári idõszakban is
folyamatosak az edzések, mivel rövidesen
az Országos Bajnokságon kell dobogóra
lépnie a sportolónak. Abban bíznak edzõjével, hogy sikerül ott is érmet szerezni.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE: DANKÓ LÁSZLÓ

Július 31., vasárnap 21.00 Nyíregyháza Spartacus–Csákvár labdarúgó-mérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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PROGRAMOK

ESZPERANTÓ
VILÁGKONFERENCIA

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

INGYENES VÁROSNÉZÉS. Minden szerdán és pénteken
14.00 órától ingyenes városnézésre várja a turistákat és a
városlakókat Nyíregyháza belvárosába a Nyírség Turizmusáért Egyesület. Létszám minimum 6, maximum 20 fõ. Gyülekezõ és indulás a Városháza fõbejáratától, a túra idõtartama 1 óra. Részvételi szándékot a következõ elérhetõségen
kell jelezni: Nyírség Turizmusáért Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 1.; 06-30/629-7424, vagy koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.
TUDATI ENERGIA. Használja és irányítsa a tudati energiáit! Testi problémák helyreállítása a tudat által – orosz
Grabovoj módszerrel. Ingyenes elõadás: július 29-én 18.00
órától a Vasutas Mûvelõdési Házban.
SZABADTÉRI NYÁR. Július 29-én az Amadeus címû darabot mutatja be az Orlai Produkciós Iroda a Szabadtéri
Színpadon. Az elõadás 20.30-kor kezdõdik. Esõnap: július 30.
MANDALA NYÁR. A Hello, Dolly! címû musical kerül
mûsorra július 29-én, a Sóstói Múzeumfaluban. A Mandala
Nyár keretében Détár Enikõt láthatják a színpadon, 21.00
órától.
A HÁROM JÓ TANÁCS. A Burattinó Bábszínház elõadásai: július 30-án 16.00: A három jó tanács. 31-én
10.00: Ravasz tavasz. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont
2. emelet.
AKI ISZIK BELÕLE... A Sóstói Múzeumfalu szeretné
megismertetni az érdeklõdõkkel a megye pálinkakultúráját és a Felsõ-Tisza-vidék három eredetvédett gyümölcspárlatát. E cél megvalósulását egy állandó pálinkatörténeti kiállítás elkészítésével szeretnék elõsegíteni, amelyet
július 30-án 17.00 órai kezdettel nyitnak meg. A program
folytatásaként, 18.00 órakor a résztvevõk a pálinka folklórjáról hallgathatnak izgalmas elõadást, 19.00 órai kezdettel pedig a Ciráda zenekar koncertjével zárul. Természetesen nemcsak beszélnek a pálinkáról, a vendégeknek
arra is lehetõségük lesz, hogy – pálinkakorcsolyák kísére-

KUTYASÉTÁLTATÁS-GO!

Mussó László (12. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei).
78. sz. szavazókör (Nagyvárad u., Semmelweis u.
páratlan oldala és a Keleti Márton u., Orosi út,
Kállói út által határolt terület).
Idõpont: 2016. augusztus 1., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2016. augusztus 1., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Isk., Koszorú u. 10.

Tolmács nélkül érti meg egymást a több mint 120,
konferencián részt vevõ eszperantista tanár és nem tanár, fiatal és idõsebb eszperantista, akik 29 országból,
minden földrészrõl érkeznek Nyíregyházára. Ez az ILEI
(Eszperantista Tanárok Nemzetközi Szervezete) évi konferenciája, melyet minden évben más-más országban
rendeznek meg. A konferenciának a Nyíregyházi Egyetem ad helyet július 30–augusztus 6. között.
KIÁLLÍTÁSOK A MÚZEUMBAN. A Jósa András Múzeum idõszaki kiállításai: „1956–2016 Emlékezzünk a Hõsökre” (augusztus végéig látogatható), „A szépség és a
reklám” – a nõi ideál (szintén augusztus végéig tekinthetõ
meg), „70 éves a forint” – magyar pénztörténeti kiállítás
(újra megnyílik augusztus 1-jén).

tében – megkóstolhassanak néhány különleges italt. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

FESTÉSZET, ÉNEK, TÁNC. A Bencs Villa programjai: augusztus 5-én 17.30: Komiszár János (Debrecen) festõmûvész tárlatmegnyitója. 18.00 óra: A hatvani Dalvarázs nevû
ifjúsági show-kórus elõadása, majd a Sóstófürdõi és Sóstóhegyi Nyugdíjas Klub Vadrózsa tánccsoportjának és
Öregfiúk énekkarának mûsora.

FINN VENDÉGEK Nyíregyházán. Az evangélikus egyházközség meghívására 16 fõs küldöttség érkezett a testvérvárosi Kajaaniból. Július 31-én 10.00 órakor kezdõdõ
istentiszteleten a csoport vezetõje, Antti Minkkinen lelkész végzi az igehirdetés szolgálatát az evangélikus Nagytemplomban.

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.

SÓSTÓI PIAC
A Sóstói Piac augusztus 27-éig minden szerdán és szombaton délután 5 és este fél 10 között várja Sóstógyógyfürdõ központi parkjában a
vásárlókat. Itt 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.

(A kép illusztráció)

Te is csatlakoztál a Pokémon-vadászok táborához?
Bejárod a várost egy-egy Pokémonért? Ne tedd ezt
magányosan! Adunk melléd egy négylábú kis társat!
Állatotthonunk lakói alig várják, hogy veled együtt
keressék meg a környéken megbújt Pokémonokat. És
természetesen közben sétáljanak egy nagyot, kicsit kiszabadulva a kennel rácsai közül. Derítsd fel a terepet egyik gazdátlan lakónkkal, ezzel szerezz neki is
és magadnak is egy kellemes napot!
Várunk minden Pokémon-vadászt szeretettel mindennap 8 és 16 óra között a Nyíregyháza, Csatorna u.
2. szám alatti Állatotthonunkban!
2016. JÚLIUS 29.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„EGY PARÁNYI SZERETET FÖLÉR A VÉGTELEN
MINDENSÉGGEL!” – GIUSEPPE KÖLTEMÉNYEI
A sorozat korábbi részében már röviden bemutattam
Vietórisz József életét és munkásságát. Akkor elsõsorban, mint az Evangélikus Fõgimnázium diákjára, tanárára és igazgatójára fordítottam a figyelmet. Most a költõ Vietórisz Józsefet szeretném az olvasók elé tárni annak apropóján, hogy 120 évvel ezelõtt, az 1896-os millenniumi évben jelent meg az elsõ verseskötete.
„Aztán a pennát is jól forgatja Vietórisz József!” – idézte a nyíregyháziak mondását Krúdy Gyula egyik viszszaemlékezésében. S valóban, az ifjú Vietórisznak költeményei jelennek meg az országos lapokban és a helyi
Nyírvidék is szívesen közli írásait. Ezek között több alkalmi óda, amelyeket õ maga szaval el a különbözõ
ünnepi eseményeken. 1896-ban úgy dönt, hogy elsõ
költeményeit egy kötetben jelenteti meg. A Nyírvidék
szerkesztõje örömmel adja hírül Vietórisz elõfizetési felhívását: „Idestova tíz évre terjedõ versírói munkásságom eredményeként s már-már tünedezõ ifjúságom
emlékeül száz darabot szedtem össze a helybeli és fõvárosi lapokban elszórtan megjelent költeményeimbõl
s e kis gyûjteményt «Giuseppe költeményei» címen a
legrövidebb idõ alatt [...] kiadom”. Kifejezést ad annak
a reményének is, hogy „vajha találnának az igazi, õszinte dal kedvelõi annyi élvezetet szerény verseimben,
amennyi lelkesedéssel és gondos figyelemmel igyekeztem gondolataimat elfogadható formába önteni!” A kö-
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tet Jóba Elek nyomdájának gondozásában jelent meg
1896 májusában.
Dr. Prok Gyula a Nyírvidék hasábjain a kötet szerzõjét a „szeretet költõjének” nevezi: „a szerelem és szeretet megragadóan van personificálva verseiben”. Emellett „verselése fejlett, technikája kifogástalan, nyelve
nem mesterkélt; de tiszta, mindig emelkedett, ha szóbõsége nem is feltûnõ nagy”. Majd végül így összegez:
„ Vietórisz hivatásos költõ, dúsan ellátva ama feltételekkel, amelyek megvalósulása országos hírnévhez juttatják õt”. Éppen ezért a kötet verseit „gyönyörûséggel lehet átolvasni”. (A címben szereplõ idézet a költõ egy
1897-ben dedikált fotója alatt olvasható.)

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

Hirdetés:
Nyomdai munkálatok:
Felelôs vezetô:
ISSN:
Példányszám:
Terjeszti:
Terjesztési reklamáció:
Lapunk online változata:

Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Bruszel Dóra
Szarka Lajos
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Tel.: 70/933-9821
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu
70/933-9823, 70/933-9838
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu
Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Balogh Zoltán vezérigazgató
1218-1080
55 500
Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
terjesztes@nyiregyhazitv.hu
telefonon: 42/411-883
www.nyiregyhaza.hu

Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.
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