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MAGYAROK KENYERE

FEJLESZTÉS

CSAPADÉKVÍZ.
A város tervszerûen fejleszti a csapadékvíz-elvezetõ hálózatot, most
egy 662 millió forintos
nyertes pályázat eredményeként négy ponton.
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INTEGRÁLT JÁTSZÓTÉR
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ÚJ ASZFALTUTAK

KÁLLAY-HÁZ.
Kiírták a közbeszerzést a Modern Városok Programja keretében megújuló Kállayház renoválására.

KULTÚRA

8

MIKÓ REJTÕSKÖDIK

KÖLTÖZIK A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Dr. Kása Brigitta aljegyzõ tájékoztatja a lakosságot, az ügyfeleket, hogy a Polgármesteri
Hivatal Közterület-felügyelete új helyre költözik. Irodái a jelenlegi Nyíregyháza, Tüzér u.
2–4. szám helyett a belvárosban, a Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 1. szám alatt lesznek megtalálhatók 2016. augusztus 15. napjától. A Közterület-felügyelet elektronikus elérhetõségei, a telefonszámok és az e-mail címek, valamint az ügyfélfogadás rendje változatlanok maradnak. 2016. augusztus 8–12. között – az informatikai és telekommunikációs háttér áttelepítése miatt – a Közterület-felügyelet személyes ügyintézést igénylõ ügyfélfogadása szünetel, azonban az ügyeletes közterület-felügyelõk a város közterületein az
idõ alatt is szolgálatot teljesítenek. Az infokommunikációs hálózat nélkül az ügyfelek
teljes körû kiszolgálása nem lehetséges, ebben az átmeneti idõszakban soron kívüli,
azonnali intézkedést igénylõ esetekben a Közterület-felügyelet a 30/565-1933-as mobiltelefonszámon elérhetõ lesz. Az átmeneti állapotért ügyfeleik megértését köszönik.
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MÁTÉ ELINDULT RIÓBA

Fotó: Trifonov Éva

Persze, nem gyalog... A képen a megye egyetlen – 20 kilométeres gyaloglásban induló – olimpikonja a búcsúztatására szervezett szombati rendezvényen mutatja a különleges sport technikai alapjait. Helebrandt Máté (balról a második) mellett dr. Ulrich
Attila, Nyíregyháza alpolgármestere igyekszik elsajátítani a mozgásformát, míg a két
szélen az esemény (és a sportoló) mecénásai teszik meg az elsõ lépéseket: Krausz
Róbert, a Kelet Takarék elnök-ügyvezetõje (jobbról) és Leövey Péter, a pénzintézet
alelnök-ügyvezetõje. (10. oldal)

KIÉPÜLÕ SZÉLESSÁVÚ INTERNET, DIGITÁLIS TORNYOK, TÉRFIGYELÕK
Múlt heti számunkban olvashatták, hogy negyven modern, otthoni segélyhívó készülékkel bõvült a kiterjesztett jelzõrendszeres házi segítségnyújtás városunkban.
Azonban ez csak egyike a Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogramja keretében megvalósuló fejlesztéseknek.
A további részletekrõl Oláh István programkoordinátort kérdeztük, aki elsõ helyen említette, hogy többszöri
hosszabbítás után, június 30-án lezárult, s már az értékelés szakaszában tart egy fontos folyamat: ezres nagyságrendben vár gazdára új laptop és tablet. A pályázók
egy részénél hiánypótlás szükséges, amit ide, Nyíregyházára kell benyújtani, ám az elbírálást központilag végzik. Akiknél pozitív a döntés, várhatóan szeptemberben
hozzá is jutnak.

SZUPERGYORS VILÁGHÁLÓ
Ezek az eszközök ezreket érintenek, a szupergyors világháló – mely szintén a program része – azonban szinte
mindenkit. Nálunk a Magyar Telekom Zrt. saját költségén
vállalta a minimum 30 mbps, tehát szélessávú internetes
kapacitás kiépítését a város közigazgatási határain belül.
Ugyan év végére ígérik a befejezést, de az ebbõl a szempontból 18 fejlesztési területre osztott Nyíregyháza jelentõs részén (15 helyszínen) már készen vannak, így a korábban jelentõs fehér foltnak számító Oros és a Debreceni út térsége is kapcsolódhat a gyorsabb sztrádára. Sóstó
például még hátravan, ahol a nehézségek miatt a digitális
tornyok is késõbb épülnek fel. S hogy mik azok? – Olyan
infoterminálok, wifi hotspotok, melyek a tájékozódást segítik elõ, a turisták és az itt élõk számára egyaránt hasznos, információs pontként. A közérdekû tudnivalóktól a
programokig sok minden lehet majd rajtuk, amik egyben

segítik a digitális hozzáférést, a Kossuth téren négy ponton – tájékoztatott Oláh István.

MÉG TÖBB KAMERA
Szintén alakulóban van még a tartalmi része a bevezetendõ városkártyának, amely egy pilot-projekt, tehát Magyarországon elsõként nálunk lesz tesztelve, kezdetben
néhány ezres darabszámmal. – Itt sok minden elképzelhetõ: egyszerre funkcionálhat kedvezménykártyaként és akár
beléptetõrendszerként egy iskolába. Ami viszont már biztos: a belvárosban létesül egy úgynevezett kamerafigyelõ
központ, hiszen újabb 15 darab térfigyelõvel gazdagodik
Nyíregyháza, jellemzõen a Jósavárosban. Emellett néhány
fontosabb keresztezõdésben egy modernebb, rendszámfelismerõ berendezés segíti majd a közbiztonságot – emelte
ki Oláh István, aki jelezte: amint bõvülnek az információk a különbözõ területeken, visszatérünk a részletekre.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

NAPRÓL NAPRA
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KICSERÉLT SZELENCÉK

BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS

A Városüzemeltetés munkatársai
nemcsak az útfelújításokra, aszfaltozásokra figyelnek a nyári idõszakban
(lásd 5. oldal), hanem a szépítésre is.
Ezúttal a Sóstói úton tönkrement
hulladékosszelencéket cserélte újakra
a NYÍRVV Nonprofit Kft.

Második alkalommal rendezte meg
a Kelet-Magyarország napilap azt a
közlekedésbiztonsági délutánt, amely
arra ösztönzi a jármûvezetõket és a
gyalogosokat, hogy felelevenítsék tudásukat a biztonságos közlekedés érdekében.
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AGGÓDÓ SZOMSZÉDOK

JÁTÉKADOMÁNY

Egy társasház lakói napok óta nem
láttak egy idõs lakót. A rendõrök értesítették a tûzoltókat, akik emelõkosár
segítségével az erkélyen keresztül bejutottak a lakásba, de senkit sem találtak. Az idõs úr jól van, hozzátartozóihoz utazott.

Játékokat kaptak a Jósa András Oktatókórházban fekvõ beteg gyermekek.
A készségfejlesztõ és társasjátékokat
egy játékkereskedés ajándékozta a
Mosolygó Kórház Alapítványnak. A
szervezet önkéntesei a kicsiknek foglalkozást is szerveztek.

Rácz Imre, az agrárkamara megyei elnöke köszöni meg Rákóczi Ildikó önkormányzati képviselõnek a város felajánlását
Harmadik alkalommal rendezték meg
Apagyon az Aranykalász Fesztivált. A Magyarok Kenyere Program keretében ott
tartották meg a búzagyûjtési akciót,
amellyel a magyar gyermekeket segítõ
szervezeteket támogatnak. Nyíregyháza
város 10 mázsa búzát adományozott.
A Magyarok Kenyere olyan jótékonysági program, amelynek keretei között magyar gyermekeket segítõ szervezeteket támogatnak, nem csupán a határokon innen,
de a határokon túl is. A program során a
Kárpát-medence magyarlakta részeirõl
nemzeti összefogással búzát gyûjtenek

össze a segítõkész adományozóktól, s az
így felajánlott búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában juttatják el a rászorulókhoz. A búza gyûjtéséhez igazodva a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatósága is búzagyûjtõ nyitónapot
szervezett, melynek helyszíne az apagyi
Aranykalász Fesztivál volt. Nyíregyháza
város 10 mázsa búzát adományozott, amit
Rákóczi Ildikó önkormányzati képviselõ
adott át, s átvette a szervezõktõl kapott
adománylevelet.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)
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STRANDOK ÉJSZAKÁJA

KORLÁTCSERE

Nyíregyháza is csatlakozott a Strandok Éjszakája országos programsorozathoz, amit már hetedik alkalommal
szervezett meg a Magyar Fürdõszövetség. A sóstói Parkfürdõben péntek éjszaka zene és koktélok várták az éjszakai fürdõzõket.

Megkezdték a Debreceni úti felüljáró kivezetõ oldalán a gyalogosok
biztonságát szolgáló korlátok cseréjét.
A munkálatok ezen a héten is zajlanak, a forgalomkorlátozás mellett a
gyalogosforgalmat átterelik a felüljáró
szemközti oldalába.

Az áruház vezetõje szimbolikus kézfogással adta át az adományt az alapítvány
elnökének

AUGUSZTUS
HÉTFÕ
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DUMASZÍNHÁZ-JEGYEK

VEZETÉKREKONSTRUKCIÓ

Mogács, Janklovics és Aranyosi is
Nyíregyházára látogatnak, hogy mosolyt csaljanak a „vidorgók” arcára
augusztus 26. és szeptember 3. között. A fesztivál „állandó” stand-up
szereplõinek estjeire már elérhetõek
a biléták.

A Nyírtávhõ Kft. rekonstrukciós
programja keretében az Ungvár sétány
29. és Eperjes utca 10. szám között 118
m2 zöld- és 400 m2 járdafelületet bontott fel hibaelhárítás miatt, mely a közúti és a gyalogosforgalmat részlegesen
akadályozza.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

2

Ajándékot kaptak a nehéz anyagi körülmények között élõ családok. A TESCO
Áruház a Boldog Jövõ Alapítvány számára saját márkás alsó, illetve felsõ ruházatot adományozott. A több mint 200 fõ
részére elegendõ ruhanemût 50 nyíregyházi család között osztják szét.
A Boldog Jövõ Alapítvány tevékenyen
részt vállal a Nyíregyházán élõk szociális
ellátásában és a városi rendezvényeken
rendszeresen segíti az önkormányzat munkáját. Szerveznek ingyenes szûrõvizsgálatot, a hajléktalanoknak rendszeresen meleg ételt osztanak, a gyermekeknek pedig
a Civil Házban szünidei foglalkozásokat
szerveznek, s amikor tehetik, adományokkal segítik a rászorulókat. – Nagyon sok
olyan család van, ahol új ruhát talán nem
is vesznek a gyermeknek – mondta az adomány átvételekor Skolnyikné Pócsi Ilona,
az alapítvány elnöke. – El nem lehet mondani, mekkora öröm számukra, ha kézbe

veszik, és fölveszik, leírhatatlan az a boldogság, ami ilyenkor a szülõk és gyermekek arcán látszik.

GYAKRAN SEGÍTENEK
A TESCO áruházlánc kiemelten fontosnak tartja a közösségek támogatását és a
társadalmi felelõsségvállalást, ezért segített a rászoruló családoknak. Az áruház
munkatársai a csomagokba férfi-, nõi és
fõleg gyermekruhákat pakoltak. Az adományt Szilágyi Zoltán, a TESCO nyíregyházi áruházának vezetõje adta át.
A kereskedelmi cég korábban a polgárõr irodának a munkájukhoz szükséges
technikai berendezéseket biztosított, a Civil Háznak bútorokat adományozott, az
áruház önkéntesei részt vettek egy nyíregyházi játszótér felújításában, most pedig ruhanemûvel segítették a nehéz anyagi körülmények között élõ családokat.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)
2016. AUGUSZTUS 5.

FEJLESZTÉS

TERVSZERÛEN FEJLESZTETT CSAPADÉKVÍZ-HÁLÓZAT
A következõ hónapokban növelik a Tüzér utcai csatorna kapacitását, záportározókat alakítanak ki a Malomkertben a Szántó Kovács János utcán, valamint Borbányán, a Tünde, Alma, Lujza és Vércse utcákban bõvíteni
fogják a csatornák kapacitását. A 662 millió forintos csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházás egy része
augusztusban indul.
Bizonyára sokan emlékeznek még arra, amikor 2010
év végén Kistelekiszõlõ lakói a folyamatos esõzések kapcsán feltörõ talajvíz miatt csak gumicsizmában közelíthették meg otthonaikat. A városra lezúduló csapadékmennyiség és az azt követõ belvíz nem csak 2010-ben és
az azt követõ év elején okozott milliós nagyságrendû károkat és súlyos közlekedési akadályokat. Azóta több ízben vonultak ki a katasztrófavédelem munkatársai, hogy
átmenetileg orvosolják a problémát.

KONCEPCIÓ MENTÉN DOLGOZNAK
Az eddig megvalósított és elõkészített projektek kapcsán Batizi Tamás, a hivatal kabinetvezetõje szerkesztõségünknek elmondta: az önkormányzat 2013-ban elkészíttette „Nyíregyháza Város Komplett belvíz- és csapadékvíz-elvezetési koncepcióját”. – A koncepcióban megfogalmazottak szerint készülnek a tanulmánytervek, illetve vízjogi létesítési engedélyezési tervek a város csapadékhálózatának kiépítésére vonatkozóan. Az elkészült
tervek megvalósításához az önkormányzat pályázatok útján elnyerhetõ támogatásokat kíván igénybe venni. A koncepció végrehajtása folyamatos, a teljes hálózat megvalósítása azonban több évig elhúzódó feladatot jelent – foglalta össze röviden a stratégiát.

RÖGTÖN KEZELNI KELLETT
Dr. Kovács Ferenc polgármester a téma kapcsán emlékeztetett: az új városvezetésnek rögtön egy ilyen komoly problémával kellett szembenéznie, nem sokkal a
közgyûlés megalakulása után, 2010-11 fordulóján. Közel 400 ingatlan volt veszélyben a város különbözõ területein a súlyos belvízhelyzet miatt. – Ez a probléma
rámutatott arra, tervszerûen kell megoldani az évtizedek óta elhanyagolt csapadékvíz-elvezetési gondokat,
és rendszerszerûen kell azokat kezelni. A veszélyhelyzetek megszüntetése érdekében azonnal cselekedtünk:
önkormányzati saját forrásból a Városüzemeltetés épített csatornát a lokális problémák kezelésére, illetve ilyen
volt a 2010-2011-es belvízvédekezéssel összefüggésben – ugyancsak a NYÍRVV felügyelete alatt – épített
hálózat. Hogy a csapadék a jövõben ne okozzon hasonló gondot, a város a közlekedésfejlesztés mellett a
csapadékvíz elvezetésére is fokozottan figyel, ezt a
területet is átgondolt stratégia mentén, pályázati pénzek bevonásával folyamatosan fejlesztjük.

2016. AUGUSZTUS 5.

BÕVÍTÉS, ÉPÍTÉS 2014-IG

BORBÁNYA, TÜNDE UTCA – NEMSOKÁRA

Ami az elmúlt idõszakot illeti: 2013 végére zárult le
mûszaki szempontból az elsõ jelentõsebb fejlesztés, melyet 2014 januárjában adtak át rendeltetésének. A döntõen uniós pénzre alapozott, több mint 400 millió forintos
beruházás a város öt pontját érintette. Bõvítették a városi
1-es csatorna medrét az Igrice befogadótól az Ibolya utcáig,
a kapacitás bõvítésére átereszeket építettek a Bujtosi parkban, továbbá a Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a befogadó Igrice csatornán, a Család utcánál. Emellett átereszek készültek a Stop Shop melletti szakaszon, valamint átépítették a sóstói városrészben az Igrice
csatornán, a Berenát utcánál. A fentiek mellett megépítettek
még egy 200 köbméter vasbeton és egy 2000 köbméter földmedrû záportározót, amellyel csökkent a Városi I. csatorna
vízgyûjtõjén a visszaduzzadás és az elöntések veszélye. Ezek
vízkészlete a városüzemeltetõ cég munkáját is segítheti. A
fejlesztések eredményeként a megnövekedett vízhozamok
zavartalanul elvezethetõk a városi csapadékvíz-elvezetõ
rendszer vízgyûjtõ területeirõl.

A projektben szereplõ másik két területen, a hamarosan
elinduló közbeszerzési eljárások lefolytatását követõen indul a munka. Jó esetben még ebben az évben megköthetik
a kivitelezési szerzõdést, s ennek következményeként a
következõ tartalmakkal valósulnak meg fejlesztések:
– A Lujza, Alma és Vércse utca területein a meglévõ
zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése
a beton csõcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetû mûanyag csõcsatornák építésével, útpályaszerkezet sávos bontásával, helyreállításával.
– A Tünde utca területén a meglévõ zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése a beton csõcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetû mûanyag csõcsatornák építésével, az útpályaszerkezet sávos
bontásával, helyreállításával.
Mint a kabinetvezetõ jelezte: a fejlesztés elsõ fele várhatóan õsz végére, a második, nagyobb értékû rész pedig
jövõre fejezõdhet be, a munkálatok idejére a város vezetése a lakosság türelmét és megértését kéri.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ÚJ, 662 MILLIÓS NYERTES PÁLYÁZAT
Ami pedig a közeljövõt jelenti: Batizi Tamás tájékoztatása szerint megkezdõdött a július végén aláírt vállalkozói szerzõdések alapján a munkaterület átadása két
helyszínen. – Az önkormányzat ugyanis összesen 662
millió forintot nyert európai uniós pályázaton egy projekt megvalósítására, mely most augusztusban indul, s
a beruházás eredményeként összesen négy ponton oldódnak meg problémák. A projekttel kapcsolatos támogatási szerzõdés megkötése folyamatban van, ilyen beszédes elnevezéssel: „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” –
mondta a kabinetvezetõ.

TÜZÉR UTCA, MALOMKERT – MOST
Ennek részeként a két kisebb költségvetésû, közel 100
és 70 millió forintos fejlesztés mûszaki tartalmai a következõk:
– A Tüzér utca területén a meglévõ zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése a beton csõcsatornák megszüntetésével és 498 méter hosszan nagyobb keresztmetszetû mûanyag csõcsatornák építésével, az útpályaszerkezet sávos bontásával, helyreállításával.
– A Malomkert II. üteme a Szántó Kovács János utcai
parkoló területén, a meglévõ csapadékátemelõ mellett 4
darab, összesen 329 köbméter térfogatú záportározó létesítése, a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztezõ vízvezeték kiváltásával, a parkoló útpályaszerkezet
sávos bontásával, helyreállításával.
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MÁR ÉPÜL AZ INTEGRÁLT JÁTSZÓTÉR
Önkormányzati támogatással több mint 10 millió forintból, hamarosan elkészül a Rotary játszótere. Az új közösségi téren fogyatékkal élõ és egészséges gyermekek
játszhatnak majd együtt, várhatóan augusztus végétõl.
Június közepén a világelnök látogatásakor helyezték
el Nyíregyháza belvárosában a Rotary integrált játszóterének alapkövét. A több mint 10 millió forintos park megépítését még 2015-ben határozta el a Rotary Club Nyíregyháza. Céljuk egy olyan közösségi szabadtér kialakítása volt, amely lehetõvé teszi, hogy a fogyatékkal élõ és
egészséges gyermekek együtt játszhassanak, továbbá,
hogy segítse az empátia kialakítását a fogyatékkal élõkkel szemben.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁVAL
Az önkormányzat vállalta, hogy a játszópark kialakításához szükséges elemeket elhelyezi, a kivitelezési munkálatokkal pedig a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t bízta meg, s
ezen költségek közel felét is állja. A speciális elemeket
alvállalkozók bevonásával helyezik el, és gondoskodnak
az ütéscsillapító ágyak, a járda, a játszótéri eszközök között található sétányok, az öntözõrendszer, valamint az új
gyepszõnyeg kialakításáról, amelyhez a forrást szintén a
város biztosítja.

SZOLGÁLNI AZ EMBERISÉGET
Ennek a Rotary évnek a jelmondata: az emberiség szolgálata. Annak érdekében, hogy ez a vállalás teljesüljön, a
karitatív szervezet különbözõ partnerekkel mûködik együtt.
– A játszótér megvalósítása kapcsán a város önkormány-

zata és a polgármester kitüntetett támogatását élvezzük.
Dr. Kovács Ferenc az elsõ perctõl kezdve hozzájárult a
park kialakításához, a Rotary világszervezet világelnökével együtt rakták le az alapkövet is. A kivitelezést a Város-

üzemeltetés végzi, és a fenntartását, állagmegóvását is a
város fogja majd vállalni – hangsúlyozta dr. Kiss Ferenc, a
Rotary Club Nyíregyháza soros elnöke.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

FINN EVANGÉLIKUSOK NYÍREGYHÁZÁN
16 fõs finn, evangélikus delegáció látogatott Nyíregyházára. A testvérvárosunkból, Kajaaniból érkezett csoport több mint 4 évtizede áll kapcsolatban a helyi Evangélikus Egyházközséggel.

hogyan tudnak együttmûködni. Mind a két gyülekezetnek
megvannak a maga sajátosságai, de össze lehet hangolni
ezeket. A finn lelkész örömmel tapasztalta, ahogy itt megvalósul a hitoktatás, illetve az Istenbe vetett hit megélése.

KÖZÖS ÉLMÉNYEK

Dallal köszönték meg az Evangélikus Templomban a
Nyíregyházán töltött napokat a Kajaaniból érkezett evangélikus társaság fiataljai. A 12 finn diák és négy kísérõ
július 27-étõl augusztus 2-áig élvezte a nyíregyházi Evangélikus Egyházközség vendégszeretetét. A két testvérgyülekezet több mint 40 éve áll kapcsolatban egymással, évente látogatják meg egymást.

SZOROS KAPOCS A HIT
Zsarnai Krisztián, evangélikus esperes szerkesztõségünknek azt mondta, ennek a kapcsolatnak az alapja az Úrjézus. Hozzátette, akkor, amikor ez az alap megteremtõdik, akkor sok minden háttérbe kerül: a kulturális, a történelmi és az egzisztenciális különbség. Az esperes kifejtet-

te, az elmúlt évtizedek során nagyon komoly barátságok
szövõdtek, amelyek, ha változnak is az emberek, akkor is
tartanak. Antti Minkkinen, evangélikus lelkész hozzátette, nagyon hasznos azt látni, hogy különbözõ környezetben élõ emberek az Istenbe vetett közös hit segítségével

A két egyházközség tagjai nagyon sokat tanulnak egymástól, ezúttal közös hitórákon is részt vettek. A megszerzett tudást a gyülekezetek tagjai a mindennapi életük során tudják alkalmazni. Az elmúlt egy hét alatt szabadidõs tevékenységek során is tovább építették a már
meglévõ jó kapcsolatot. A finn delegáció tagjai ellátogattak a Sóstói Múzeumfaluba, az állatparkba, a LEGO
gyárba, majd megismerkedtek Nyíregyháza és környéke
nevezetességeivel. A hét zárásaként a finn és a magyar
evangélikusok közösen fedezték fel Budapest szépségeit. A kapcsolat folytatódik, jövõre ismét találkoznak a gyülekezetek tagjai.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

INTERNANCIA KONFERENCO, ESZPERANTÓUL
Nagyszabású világeseménynek ad otthont Nyíregyháza. Itt rendezik meg az Eszperantista Tanárok 49. Nemzetközi Konferenciáját. Augusztus 6-áig várják programok a 19. század második felétõl létezõ mesterséges nyelv
ismerõit a Nyíregyházi Egyetemen.

A Nyíregyházán mûködõ Eszperantista Egyesület egy
évvel ezelõtt Horvátországgal versenyben pályázott a rendezvényre, melyre 28 országból 130 fõ eszperantista tanár érkezett.

NAGY IGÉNY, KEVÉS OKTATÓ
Sereghyné Zengõ Enikõ, a Magyarországi Eszperantista Tanárok Szervezete ügyvezetõ elnöke elmondta,
fõként azért fontos ez a rendezvény, hogy minél többen
kapcsolódjanak be a nyelv megismerésébe, megtanulásába, használatába. Hozzátette, nagyon sokan használják a nyelvet, s beszélnék még többen is, viszont kevés a
tanár. Ezért is jöttek el azok, akik amatõr szinten tanultak, hogy egy kicsit képezzék magukat, hogy meg tudjanak másokat is tanítani. A tanárok mellett teljesen kezdõk is elsajátíthatják az eszperantó alapjait a külföldi oktatók segítségével. Aki pedig már jól beszéli a nyelvet,
társalkodókörben vehet részt.
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TANÁR TANÍT TANÁRT
A konferenciára több országból érkeztek olyan tanárok
is, akik tanártársaiknak tartanak továbbképzést. Duncan
Charters az Amerikai Egyesült Államokból jött Nyíregyházára. Az anyanyelvén kívül franciául beszél még, de
kíváncsi volt a nyelvek közötti hasonlóságokra, ezért tanulta meg annak idején ezt a mesterséges nyelvet. A nyelvtanár fontosnak ítélte azt a képzési lehetõséget, amely ezen
a konferencián vár az eszperantista tanárokra. A tanárok
a különbözõ elõadások mellett az Új eszközök a nyelvtanításban címmel hallgathatnak meg ismertetõket. A résztvevõk nemcsak tanulnak az egyhetes rendezvény alatt,
hanem pihennek is. Megismerkednek a helyi kulturális
csoportokkal, sportolhatnak, és lehetõségük van megtekinteni a város és a megye nevezetességeit is.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
2016. AUGUSZTUS 5.

FEJLESZTÉS

48 UTCÁBAN DOLGOZNAK IDÉN

Javában zajlanak az idei útépítési és -felújítási munkák
Nyíregyházán. A NYÍRVV Kft. 255 millió forintos önkormányzati beruházással 5 utcában épít új aszfaltutat és 3
utcában cserélik az aszfaltszõnyeget. Emellett 84 millió forintból 40 utcában végzik el a meleg aszfaltos javításokat.

vezetõje elmondta, a Merkúr utcában már elkészült az új
aszfaltburkolat, és a jövõ héten befejezik a Mohács utca
felújítását is. Még a héten elkezdõdik az építkezés a Szíjgyártó, a Lombkorona utcákban, a jövõ héten pedig a
Kodály Zoltán utcán is elindul a munka.

A Mohács utcában e héten végzik az új aszfaltburkolat
megépítésének elõkészítõ munkáit a szakemberek. Kialakítják a szegélyeket és a csapadékcsatornákat, fellazítják
a meglévõ alapot.

20 UTCÁBAN MÁR KÁTYÚZTAK

FÕKÉNT A KÜLTERÜLETEKEN
Az új útépítések elsõsorban a külterületi városrészeket
érintik, amelyek az elmúlt években benépesültek, a burkolt utak komfortosabb életkörülményeket és közlekedést
biztosítanak majd az ott élõk számára. Idén öt új aszfaltút
épül: a Merkúr, a Mohács, a Szíjgyártó, a Lombkorona és
a Hold utcákban. Három utcában pedig a meglévõ burkolatot cserélik, ezek a Kodály Zoltán utca, a Gádor Béla
és a Krúdy Gyula köz. Dicsõ Péter, a NYÍRVV Kft. osztály-

Az útépítések és -felújítások mellett a nyári útjavítási
program során 84 millió forintból meleg aszfaltos technológiával 40 utcában tüntetik el a hibákat. A munkák három hete kezdõdtek, a javításokkal már 20 utcában végeztek. A kátyúzandó útfelületek listáját részben lakossági bejelentések, részben a szakemberek ellenõrzései alapján állították össze. A legnagyobb felületû javítás a Toldi,
a Zágráb és az Ószõlõ utcákat érinti, ahol több ezer négyzetméteren újul meg az aszfaltburkolat. A munkák során
a teljes burkolatot cserélik még a Sport, az Alpári, a Mogyorós utcában, valamint a Belsõ körúton. Emellett a parkolók burkolatait is felújítják a Stadion és a Toldi utcán.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

ÖNKÉNTESEN FELÚJÍTOTT PIHENÕHELY
Megújult Sóstógyógyfürdõn a Szódaház és a Csónak
utca találkozásánál lévõ pihenõhely. Az utcabútorok lefestése valódi összefogás eredménye, hiszen a NYÍRVV
Nonprofit Kft., az Inczédy György Szakközépiskola és
Kollégium, valamint a PPG Trilak Kft. közös munkája eredményezte a terület megszépülését.
A csaknem tucatnyi tanuló önkéntes munkában a nyári
szünidõ egy részét áldozta fel azért, hogy szebb látvány
fogadja az üdülõövezetbe érkezõ helyieket és turistákat.
Korcsolai Attila, az Inczédy György Szakközépiskola és
Kollégium diákja elmondta, festõ-mázoló-tapétázónak ta-

tapasztalata, hogy egyre több közösség és vállalkozás kapcsolódik be önkéntesen a város szépítésébe. Gyakran kap
a városüzemeltetõ cég olyan felajánlást, amely olyan tevékenységekre irányul, hogy az itt élõk és a városba érkezõk jól érezzék magukat. Ezért is fogadták örömmel a PPG
Trilak megkeresését, akiknek célja, hogy a közintézmények támogatása mellett aktív szerepet vállaljanak a városok színesebbé tételét megcélzó projektekben. Az együttmûködés során a vállalat a Fazekas János téri játszótér
felújításához is hozzájárul alapanyagokkal.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

ÍGY SZABÁLYOS

nul az iskolában. Hozzátette, ezzel a programmal szebbé
tudja tenni a környezetét. A diákok az iskolában megszerzett tudásukat így a gyakorlatban is alkalmazhatták.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. dolgozói festés elõtt elõkészítették a terepet, lemosták és lecsiszolták az utcabútorokat. Szabó Edina, a NYÍRVV Nonprofit Kft. sajtószóvivõje
elmondta, az eszközöket adó PPG Trilak Kft. kezdeményezte ezt a festési akciót, ami egyébként a társaság idei
terveinek része volt. A NYÍRVV Nonprofit Kft.-nek az a
2016. AUGUSZTUS 5.

Több olvasónk érdeklõdött már annak kapcsán, szabályos-e az, ha valaki a közterületen lévõ parkolókat
egy eszközzel lezárja. Egyikõjük fényképet is küldött,
s kérte szerkesztõségünket, hogy járjunk utána: a képen látható, örökösföldi megoldás mennyire szabályos sorozatszám, jelölés nélkül?
A Közterület-felügyelet válasza: „Közterület-bérleti szerzõdés birtokában a bérlõ jogosult a parkolók
lezárására szolgáló technikai eszközöket felszerelni.
Az Örökösföldön lévõ, lezárt parkolókkal kapcsolatosan kollégám megkereste a közterület-bérleti szerzõdések kiadására jogosult Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit Kft.-t. A gazdasági társaság tájékoztatása szerint, a lezárt parkolóhelyek
bérlõi rendelkeznek engedéllyel.”
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TÁRLATON A JUBILÁLÓ FIZETÕESZKÖZ: FORINT SZÜLETÉSNAP
70 éves a forint címmel nyílt kiállítás a Jósa András
Múzeumban annak tiszteletére, hogy 1946. augusztus 1jén vezették be a magyar valutát. A fizetõeszköz azóta is
– kisebb-nagyobb formai módosításokkal – forgalomban
van Magyarországon.
A második világháborút követõen az addig egyébként
értékálló magyar fizetõeszköz, a pengõ hirtelen nagy mértékben értéktelenedni kezdett. 1945 tavaszán a legnagyobb
címlet az ezer pengõs volt, õszre pedig kiadták a százezres címletet. Ezt követte a millpengõ, a billpengõ, az adópengõ, amely mikor már fizetõeszköz lett, kétezer trillió
pengõt ért. 18 nullát kellett az egyes után írni!

EGYMILLIÁRDOS PENGÕ-BANKÓ
Ebben az idõben az árak naponta akár 1500 százalékkal is emelkedtek. Bár soha nem került forgalomba, elkészült a világ legnagyobb értékû papírpénze, az egymilliárd billpengõs is. Ezek a számok szinte felfoghatatlanok,
fõleg az, hogy egyes feljegyzések szerint 1946 nyarán egy
kiló kenyérért közel 6 milliárd pengõt kellett fizetni. A pénz
annyira elértéktelenedett, hogy a bankjegyekkel a gyerekek játszottak. Új pénznemre volt szükség, ehhez azonban az államháztartást is stabilizálni kellett. Az új valuta
nevét az elsõ magyarországi fizetõeszközrõl, a „liliomos
aranyforint”-ról nevezték el, amelyet Károly Róbert vezetett be firenzei mintára.

CÉL: GYÛJTENI, BEMUTATNI

A forint 1946. augusztus 1-jétõl lett hivatalos fizetõeszköz. Elõször 10 és 100 forintos bankjegyek voltak
forgalomban, mivel még nem volt elegendõ jó minõségû papír a nyomtatáshoz, majd 1947-ben új 10, 20 és
100 forintos bankjegyeket nyomtak. 1951-ben jelent
meg az 50 forintos bankjegy, 1970-ben az 500-as, 1983ban pedig a zöld ezer forintos. 1991-tõl fizethetünk 5
ezressel, 1997-tõl 10 ezres bankjeggyel, a 20 ezer forintos címlet pedig 2001-ben került forgalomba. A pénz
külseje többször változott az elmúlt 70 év alatt. Váltóját, a fillért 1999-ben vonták ki a forgalomból. Dr. Bene
János, a Jósa András Múzeum igazgatója elmondta, elég
nagy, mintegy 30 ezres numizmatikai gyûjteménye van
az intézménynek. Ebben vannak régi pénzek, ezüst
pénzek, egyedül csak firenzei aranyforint nincs. Bene
János hozzátette, a múzeumnak kötelessége, hogy gyûjtse a legújabb pénzeket is, mind a papírpénzeket, mind
pedig az érméket, és bemutassa a pénz történetét a ma
élõ embereknek.

A 70 éves a forint címû kiállítást még a közelgõ új
tanév diákjai is megtekinthetik, hiszen novemberig
fogadja az érdeklõdõket a Jósa András Múzeumban.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

A MIÉNK, NEMZETI SZIMBÓLUMOKKAL
Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere a megnyitón mesélt a forint történetérõl. Azt mondta, értékálló
eszközrõl van szó, hiszen más nemzeti valuták már nincsenek meg Európában, hiszen az euró kiváltotta a nemzeti pénzeket. Az alpolgármester hozzátette, hogy ez jó,
vagy nem, azt majd eldönti az utókor. A lényeg az, hogy
nekünk van egy forintunk, amely akár erõs, akár gyenge,
a mi nemzeti szimbólumaink, nemzeti hõseink, történelmünk van rajta.

HITTANTANÁR A KÁLLAY GYÛJTEMÉNY ÉLÉN
Múzeumi szobájának falát fotók, régi becses képek díszítik. Liszt, Kossuth, Klapka és a többiek... és mindig szól
a zene. Mindig valamilyen klasszikus. Interjú Mohácsi
Endre történésszel, a Jósa András Múzeum Kállay Gyûjteményének vezetõjével.
– Errõl álmodoztál kisfiú korodban, hogy ülsz a múzeumban egy számítógép elõtt, aztán kiállításokat rendezel?
– Édesapám régiséggyûjtõ, és gyerekkorom óta járok vele
a piacra, máig ismerek minden kereskedõt a városban.
Nálunk az volt a vasárnapi program, hogy a mise után kimentünk a piacra. Nem kell nagy értékben gondolkodni,
ami itt, Nyíregyházán elérhetõ volt – könyvek, porcelánok,
festmények –, azt vásároltuk. Így kerültem közel a régi tárgyakhoz, ebbe nõttem bele, aztán sokat olvastam hozzá.
Megszületett az elhatározás, hogy történelmet szeretnék
tanulni. A Nyíregyházi Fõiskolán történelem–hittanár szakon tanultam, hiszen egyházi iskolába, a Szent Imre Gimnáziumba jártam. Ha lehetett volna, a rajzzal párosítom a
történelmet. A Jósa András Múzeumban polgári szolgálatosként kezdtem, a könyvtárban. Késõbb Bene János mellé
kerültem, a Történeti Osztályra. Kiállításokat rendeztünk,
majd miután elvégeztem az egyetemi kiegészítõt, kineveztek történésznek. Ma már a PhD dolgozatomat írom.
– Milyen témán dolgozol?
– A fõiskolán az 1938-as eucharisztikus konferenciával
foglalkoztam, különösen Almási László élete érdekelt. Az
egyetemen már a Jósa András Múzeum tárgyaiból, helytörténeti gyûjteményébõl választottam négy zászlót. 1809bõl, 1830-ból, 1848-ból, majd egy gyászzászlót 1868-ból.
Ezek története volt a témám.
– Az egykori polgári szolgálatos, az örök pacifista hogyan készíthette tavasszal a 100 esztendõs géppisztoly
történetét bemutató tárlatot?
– A világnézetem nem akadályoz meg abban, hogy szeressem a tárgyakat. Nem a háború mellett kardoskodtam.
Sõt! A megnyitón Sille Árpád õrnaggyal kihangsúlyoztuk,
hogy mûtárgynak, mûremeknek tekintjük a fegyvert. Tizenötödik éve dolgozom a múzeumban. Számtalan kiállítást rendeztünk, sok anyag, sok tárgy átfutott a kezemen.
Rengeteg tapasztalatot szereztem.

VIZES KIÁLLÍTÁS, UTAZÓ TÁRLAT
– A harmincas éveidben egy nem akármilyen gyûjtemény vezetõje lettél. Vágyaid netovábbja volt ez a feladat, vagy inkább nyomasztó felelõsség?
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– Nem álmodoztam errõl! Inkább a Jósa András Múzeum egy olyan gyûjteményi részének tekintem, amellyel
szívesen foglalkozom. Persze alázatot követel ez a környezet és a feladat minden kollégától! Itt látható a Víz
Világnapján megnyílt, Széchenyi Istvánt megidézõ kiállítás, mely a 170 éve Tiszadobon indult Tisza-szabályozásnak állít emléket a Nyírvíz Palotában, a Nyírvíz Szabályozó Társulat egykori székházában, a Széchenyi utca 1.
szám alatt. Év végéig várjuk majd a diákokat, sokat okulhatnak az anyagból. E legendás kapavágáshoz kapcsolódva tervezünk õsszel egy szakmai konferenciát. Sokan jelezték, hogy mostanában viszonylag kevés Kállay anyagot láthatnak a gyûjteményben. Komoly kiállítással készülünk külföldre Kállay Kristóf születésének 100. és halálának 10. évfordulója kapcsán. Lengyelországba, de talán
még Rómába is elvihetjük. Kristóf bácsi, mint Máltai Lovag, szinte napi kapcsolatban állt a Vatikánnal, és sok
emléke maradt ebbõl az idõbõl. Vannak aláírt – autográf –
fotói több pápával is a hagyatékában. Viseletek, könyvek,
rendjelek... De az ismeretségi körébõl is származnak emlékek, melyekbõl szintén látható majd a kiállításban. Báró
altorjai Apor Gábor relikviái például. Szeretnénk ezzel a
bemutatóval megajándékozni a helyi közönséget is az
esztendõ végén, vagy a jövõ év elején, de tervezünk egyéb
ünnepi meglepetést is látogatóinknak.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

KÁLLAY-HÁZ: MÁR AZ ÁTÉPÍTÉS JÖN
A sokáig mostoha sorsú Kállay Gyûjtemény méltó helyre
kerülhet nemsokára, hiszen a Modern Városok Program
keretében zajlik a Kállay-ház teljes renoválása, kiállítótérré alakítása – toldotta meg az „utódjával” készült interjú

tartalmi részét dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere. Hozzátette: a kormányzati beruházásban zajló projektnek van egy építkezési része. – A bontási-állagmegóvási munkákon már túl vagyunk, ezt el lehetett végezni
törvényileg közbeszerzés nélkül, s azóta az átépítésre
kiírták a pályázatot, a szerzõdéskötés akár már augusztus végén lehetséges. Ezzel párhuzamosan pedig zajlik
a tartalmi rész megújítása, ez ügyben a hónap végén
lesz egyeztetés az építtetõ MNV Zrt.-vel, hiszen a város csak partneri szerepet tölt be ebben a folyamatban.

MODERN TECHNIKÁVAL A MÚLTRÓL
Dr. Ulrich Attila kiemelte: a projektnek ezt a részét
külön is szívén viseli, nemcsak azért, mert éveken át
vezette az intézményt, hanem mert a kiállítandó tárgyak jelentõs része, a Kállay-relikviák önkormányzati
tulajdonban vannak. A tervek szerint különbözõ tematikus termek fogadják majd a látogatókat, például
olyanok, amik a családról vagy a történetükkel összefonódó Máltai Lovagrendrõl szólnak, s kitüntetés is van
bõven az elmúlt századokból. – Nagyon fontos, hogy
XXI. századi mûszaki megoldásokat álmodunk a megújult házba. Így digitális és hologram technika, valamint animációs film is teljessé teheti a múzeumi élményt. Ugyanakkor az épületet megõrizzük annak,
ami volt: az úgynevezett bécsi szecessziós stílus egyik,
a térségben található mementójának – beleértve a
belsõ részeket is, ami áthatja majd az egész tárlatot.
2016. AUGUSZTUS 5.

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

JAPÁN UTÁN, KOREA ELÕTT

PÁLYÁZATOT HIRDET
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: 1 fõ közterület-felügyelõ.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: Határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõvel.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ, változó munkarend.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatok: A Közterület-felügyelet tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, a Közterület-felügyelet üzemeltetésébe kerülõ ügyeleti központban ellátandó ügyeleti feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Nyíregyháza MJV Címzetes Fõjegyzõjének 12.714/2013. XIII. számú utasítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga,
– „B” kategóriás jogosítvány.
Elõnyt jelent:
– közterület-felügyelõi vagy rendvédelmi munkakörben szerzett gyakorlat,
– városismeret,
– térfigyelõ kamerarendszer mûködésének az ismerete,
– rendõrségnél vagy Közterület-felügyeletnél mûködõ térfigyelõ ügyeleti központban szerzett munkatapasztalat,
– gépjármûvezetõi gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.
Elvárt kompetenciák:
– megbízhatóság, felelõsségtudat,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás,
– problémamegoldás, kommunikációs készség, objektivitás, írásbeli kifejezõkészség,
– monotóniatûrés,
– gépjármûvezetõi gyakorlat.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus leánykara japán turnéja végére ért. A koncertkörút két hete alatt a lányok a szigetország több nagyvárosában adtak közel tucatnyi nagysikerû önálló hangversenyt rangos koncerttermekben, ezrek örömére,
CD-felvétellel színesítve.
A koncertfeladatok mellett az énekkart
nem mindennapi élményekben is részesítették a szívmelengetõ vendégszeretetükrõl
jól ismert japánok. A kirándulások mellett a
lányok és karvezetõjük további egészségéért és sikeres szereplésükért Kannami város-

kában shinto szertartást is végeztek. Az
énekkar Szabó Dénes karnagy vezetésével
Dél-Koreában folytatja útját, ahol augusztus 5-étõl a World Vision Nemzetközi Kórusfesztiválra várják õket Szöulba. Kölcsönkenyér visszajár – mondhatnánk –, mert a
Pro Musica Leánykar tagjai augusztus 14én esedékes hazaérkezésükkor „hozzák
magukkal” a dél-koreai World Vision Gyermekkar tagjait is, akik augusztus 15-étõl a
XI. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválon
mutatkoznak be a nyíregyházi közönségnek,
aminek részletes programja elérhetõ a
www.cantemus.hu/fesztival honlapon.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylésérõl szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A pályázat elbírálását követõen azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erõforrás
Menedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/103 mellék, vagy 0642/524-567).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi
Erõforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. – 131. iroda).
– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló következõ száma (2016. augusztus 5-ei megjelenés)
– Kelet-Magyarország napilap 2016. július 29-ei száma
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu

2016. AUGUSZTUS 5.
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MIKÓ ISTVÁN NYÍREGYHÁZÁN REJTÕSKÖDIK
énekelve elkápráztatta a nyíregyházi publikumot kivételes
énekhangjával. A beatzene kedvelõi közül sokak felejthetetlen élménye a Mindhalálig Beatles címû elõadás, melyeknek egyik zenésze, prózai elõadásai közül különösen szerettem a Svejket, illetve a Mikszáth különös házasságait.
– Szekeres Géza zeneszerzõ és Adamis Anna szövegíró sok szép dalt alkotott már nekem. Velük közösen hozunk létre most egy darabot, melyet októberben mutatunk
be abból az alkalomból, hogy 25 éves a Mandala Dalszínház. Közben persze más feladataim is lesznek, például a Turay Ida Színházban rendezek egy francia darabot,
aztán pedig Sopronban fogok játszani egyebek mellett A
dzsungel könyvében...

Ha nyár, akkor Mandala-premier! Ezúttal Mikó István,
Jászai Mari-díjas színész Rejtõ Jenõ mûveibõl állított össze
a dalszínház számára egy zenés bohózatot, melynek nyíregyházi bemutatója csütörtökön 21 órától lesz a múzeumfaluban. A neves mûvésztõl ebbõl az alkalomból kértem interjút.
– Színészként sokszor szerepeltem már a mandalások
vendégeként különbözõ produkciókban, A csúnya lány
címû vígjátékot ugyanakkor rendeztem is. Most az októberi premierünkre készülünk, a napokban pedig bemutatjuk a megyeszékhelyen A négy piros dugóhúzót, melyet
szintén én rendeztem. Dobos Lászlónak, a színház igazgatójának az ötlete volt, hogy Rejtõ mûveibõl készítsek
egy darabot, miközben arra is figyeltem, hogy a társulat
tagjai megfelelõ szerepet kapjanak – nyilatkozta a mûvész.

GYARMATI KOCSMÁBÓL KABARÉBA
– Kétrészes az elõadás. Az elsõ felvonás a világhírû író
légiós történetei nyomán haladva az egyik észak-afrikai
francia gyarmaton játszódik egy kis kocsmában, a második rész pedig a szerzõ kabaréjeleneteibõl áll össze – részletezte Mikó István.
Kérdésemre válaszolva elmondta, valóban nem könnyû
Rejtõ mûveit színpadra adaptálni, hiszen elképzelni sokkal könnyebb a történeteket, mint megjeleníteni õket. Ezeket a poénokat nehéz visszaadni, de igyekeznek erõsíteni
a verbális dolgok hatását.

BESZÁLL A REJTÕ-POÉNOKBA
Amikor ideje engedi, a társulat kérésére szerepel is a
darabban. Az természetes, hogy nem marad el az elõadás,

MÉG KÉTSZER JÁTSSZÁK
A nagyváradi vár Bástya-színpadán, a nyíregyházi
premier elõtt már „tesztelték” a darabot júliusban.
A képen K. Lola szerepében Cserjési Beatrix,
Grósz szerepében Mikó István.
ha õ egyéb elfoglaltságai miatt nem tud jelen lenni. Kicsit
ki is bõvítette a mûvet azért, hogy a szereplõ, akitõl átveszi a második részben a karakterét – Kovács Attila –, vele
együtt is tudjon a színpadon játszani. Suha Kálmán komponálta és hangszerelte a dalokat, akárcsak A csúnya lányét, melyeknek a szövegeit Mikó István írta. Ezek feladata fõként a kávéházi hangulat visszaadása, s a jelenetváltások elõsegítése.

PRÓZA, DALRA-FAKADÁSOKKAL
Bár ez alapvetõen prózai elõadás, olykor-olykor dalra
fakadnak a szereplõk, köztük egyszer õ is. Ezt örömmel
konstatáltam. (Ne feledjük, a Kaláka együttes tagja volt
egykor!) Felidéztem számára, mekkora élmény volt, mikor
jó néhány éve a londoni szimfonikusok zenei alapjára rá-

A múzeumfalu színpadán az itteni premiert követõen
az idén még kétszer játsszák a „Rejtõsködõt”: augusztus
25-én és szeptember 9-én. Reméljük, az idõjárás valamennyi alkalommal kegyes lesz a dalosokhoz! Ahogy Rejtõ
írta: „Mit csinál az ember, aki felhagy minden reménnyel?
Megmondta Dante. Elmegy a pokolba.”
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

TOVÁBBI ELÕADÁSOK A MANDALA NYÁRON:
Augusztus 5. (péntek) 21.00 óra: Jávor „Pali” utolsó
mulatása (fsz.: Benkõ Péter)
Augusztus 6. (szombat) 21.00 óra: Hernádi Pont (fsz.:
Hernádi Judit)
Augusztus 12. (péntek) 21.00 óra: XXV. Mandala Nyár
Jubileumi gála, sztárvendégekkel
Augusztus 14. (vasárnap) 17.00 óra: Lúdas Matyi
Augusztus 21. (vasárnap) 20.00 óra: Nejem a neten
(vígjáték, fsz.: Harsányi Gábor)

TÖBBSZÖR LETT
„HIVATALOSAN” MAGYAR
95. születésnapján köszöntötte Gál (született: Badó) Sára Amáliát Ágoston Ildikó
önkormányzati képviselõ. A kárpátaljai
születésû dédnagymama Sóstóhegyen lakik lánya családjával és nagyobbik fiával,
7 unokája és 12 dédunokája teszik szebbé
a hétköznapjait.
Sára néni 1921-ben született vasúti tisztviselõ édesapa és háztartásbeli édesanya
gyermekeként Sárosoroszi községben, a
beregszászi járásban, Kárpátalján, amely
akkor Csehszlovákiához tartozott.

Ünneplés szûkebb családi körben.
Ágoston Ildikó önkormányzati képviselõ
(balról a harmadik) köszöntötte hivatalosan Sára nénit.
võségi tiszthez, három gyermekük született, valamennyien egyetemet végeztek. A
történelem viharai során 1945-tõl szovjet,
majd 1991-tõl ukrán állampolgár volt.

NYÍREGYHÁZIAK LETTEK

Õ MARADT, AZ ORSZÁG VÁLTOZOTT
A helyi elemi iskolában kezdett tanulni,
majd a beregszászi állami leányiskolába
járt, s a beregszászi magyar gimnáziumban
végzett el 4 osztályt. 1938 õszén szülõföldje
visszatért Magyarországhoz, így magyar
állampolgár lehetett. 1943-ban férjhez
ment Gál Ernõ Sándor vármegyei számve-
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Munkás éveiben varrónõként dolgozott
Beregszászon, majd 1976-ban ment nyugdíjba. Férje elvesztése után, 1997-ben áttelepült Magyarországra, és 2013-ban egyszerûsített honosítási eljárással visszakapta magyar állampolgárságát. Gyermekei
közül Gál János nyugdíjas villamosmérnök,
magyar állampolgár, Nyíregyházán lakik,
Dalmay (szül. Gál Márta) nyugdíjas gimnáziumi tanár, magyar állampolgár, Nyíregyházán lakik, Gál József villamosmérnök,
magyar állampolgár, családjával Pécelen
él. Mellettük 7 unokája és 12 dédunokája
teszik szebbé a hétköznapjait.
2016. AUGUSZTUS 5.

AKTUÁLIS

TÖBBLETTÁMOGATÁS HÁZIORVOSOKNAK PÁLINKAKIÁLLÍTÁS
Állandó pálinkatörténeti kiállítás mutatja be a jövõben a megye pálinkakultúráját a Sóstói Múzeumfalu szomszédságában álló Pálinkaházban.

Többletforráshoz jutnak az alapellátásban dolgozó
háziorvosi és házi gyermekorvosi vállalkozások. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az augusztusi elszámolással megkezdi az ez évre ígért 10 milliárd forintos
többlettámogatásuk kifizetését. A fogorvosok és védõnõk is kapnak plusz pénzt.
Praxisonként átlagosan havonta 130 ezer forinttal emelkedik a háziorvosok és házi gyermekorvosok bevétele. A
védõnõi és az iskolai védõnõi szolgálatoknál havi 30–35
ezer forint az emelkedés, a fogorvosok pedig havonta
50–55 ezer pluszt kapnak. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2016-ra 10 milliárd forintos plusz juttatást
ígért a háziorvosoknak, a védõnõi szolgálatoknak és a
területi ellátási kötelezettségû fogorvosoknak pedig összesen 2 milliárdot.

BÉRRE, MODERNIZÁLÁSRA
Kormányhatározat értelmében az érintettek januártól
augusztusig kiszámított járandóságát egy összegben fizetik ki. – Azt egyelõre még nem tudom, hogy a pénz
felhasználása teljesen szabad döntéssel történik, vagy van
valamilyen megkötés – mondta kérdésünkre dr. Bojti István háziorvos. – Ami a mi praxisunkat illeti, az összeget
részben bér kifizetésére költjük, de máshol is van a forrásnak helye: szükség lenne informatikai fejlesztésre, új
számítógépek vásárlására, de a rendelõben az ajtókat is
ki kellene cserélni. Úgyhogy van mire elkölteni ezt a
pénzt.
A kormány továbbá 4,1 milliárd forintot csoportosít át
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A tárlat szombat délutáni megnyitóján a látogatók
megismerkedhettek a pálinkafolklórral, valamint a Felsõ-Tisza-vidék három eredetvédett gyümölcspárlatával,
a szabolcsi alma-, a szatmári szilva- és az újfehértói
fürtösmeggy-pálinkával is. A kiállítást dr. Cservenyák
László, a mátészalkai Szatmári Múzeum igazgatója, a
Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend tagja, ceremóniamestere nyitotta meg.

Az önkormányzat pályázati forrásokból is igyekszik
felújítani az egészségügyi intézményeket, jó példa erre
a Vay Ádám körúti rendelõ
a háziorvosi ügyeletre. Ezt az összeget a kórházi és
járóbeteg-ellátásra szánt céltartalékból veszik el.

PÁLYÁZAT PRAXISFEJLESZTÉSRE
A nyíregyházi háziorvosok önkormányzati forráshoz is
juthatnak. A városban idén is kiírták az önkormányzat háziorvosi praxisok fejlesztését célzó pályázatát. 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.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

Az eseményen jelen volt dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere, aki köszöntõbeszédében hangsúlyozta, megyénk „pálinkanagyhatalom”, ezért városunk
igyekszik az itallal kapcsolatos rendezvények központjává válni, a Pálinkaház is része ennek az elképzelésnek. Az esemény résztvevõi – a kóstolás mellett – a pálinka folklórjáról hallhattak elõadást, a programot
Kollonay István jóvoltából csokoládé szökõkutak nedûi
édesítették, s a Ciráda zenekar koncertje tette teljessé.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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JÚLIUS

PÉNTEK

29

JÚLIUS

SZOMBAT

30

KÉSZÜLNEK A RÖPISEK

EREDMÉNYES HATHÁZI

Megváltozott kerettel kezdi a felkészülést a következõ szezonra a FatumNyíregyháza. Három venezuelai légiósa lesz a csapatnak, és magyar felnõtt,
valamint korosztályos válogatottakkal
is megegyezett a klub vezetése. Sitkey
Mariann távozik, az ütõ visszatér Miskolcra, a keret szeptemberre végleges
lehet. A szakmai stáb is változik: Kõhalmi Richárd edzõként dolgozik tovább, míg a vezetõedzõ Horváth András lesz, akit Gödöllõrõl ismerünk. A
felkészülés több mint két hónapos lesz,
mivel a bajnokság csak október végén
kezdõdik, és ezalatt számos edzõmeccset vív majd a Nyíregyháza. A cél
az elsõ négybe kerülés.

Miskolcon rendezték az országos
úszóbajnokságot a gyermek korosztály
részére 77 egyesület részvételével, ahol
a pontversenyben a Nyíregyházi Sportcentrum a 12. helyen végzett. Urbin
Tamás és Gyula Sándor több tanítványa is remekül szerepelt, így Czegle
Péter, Kis Anasztázia és Cserfalvi Olaf
is döntõbe került. Hatházi Dóra több
versenyszámban is dobogóra állhatott,
100 méter pillangón pedig nem csupán
megnyerte versenyszámát, hanem tovább javította saját országos rekordját
(1:01,27-rõl 1:01,06-ra). Ezzel a teljesítményével érdemelte ki a 13 évesek
között a „Legeredményesebb nõi versenyzõ” címet.

NYÍREGYHÁZA IS KÉPVISELVE!

Helebrandt Máté szüleivel a városháza elõtt
Több százan gyûltek össze a Kossuth téren szombaton, hogy elbúcsúztassák
Helebrandt Mátét, és sok sikert kívánjanak neki az olimpiára. Atlétánk lapunk
megjelenésének napján indul Rióba.

JÚLIUS

PÉNTEK–VASÁRNAP

29–31

JÚLIUS

VASÁRNAP

31

ÉRMEK AZ OB-N

REMI A RAJTON

Rangos mezõny vett részt a hétvégén Székesfehérváron a 121. Atlétikai
Magyar Bajnokságon. Több olyan versenyzõ is rajthoz állt, akinek néhány
nap múlva majd az olimpián szurkolhatunk. A Nyíregyházi Sportcentrum
atlétái közül Bakosi Péter magasugrásban 212 centimétert teljesített, így bajnok lett. Diszkoszvetésben két szabolcsi sportoló is dobogóra állhatott,
Szikszai Róbert a második, Káplár János harmadik lett. Nõi 400 méteren
Osváth Krisztina új egyéni csúccsal
szerzett bronzérmet, csakúgy, mint
Kerekes Dóra diszkoszvetésben. Az
érmek mellett több negyedik helyet is
szereztek a nyíregyházi atléták.

Az 1. fordulót rendezték vasárnap a
labdarúgó NB II-ben. A Nyíregyháza
Spartacus a Csákvár ellen debütált,
hazai pályán. A szokatlan kezdési idõpont ellenére több mint kétezren voltak kíváncsiak az idénynyitóra, mely 0–
0-ás döntetlent hozott. Mindkét együttes alaposan megváltozott a nyári szünetben. A Szparinál a számos új igazolás közül a korábbi válogatott, Rudolf
Gergely játszott a legígéretesebben, az
õ vezérletével több ziccert is kialakított a csapat. A folytatásban a Váccal
játszik a Szpari (szintén vasárnap, fél
hatkor), a legközelebbi hazai meccs
augusztus 10-én, szerdán (!) 19 órakor
lesz, a Zalaegerszeg ellen.

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere és Krausz Róbert, a rendezvény fõtámogatója, a Kelet Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetõje nyitotta meg szombaton
azt az egészségnapot, amelyet Helebrandt
Máté búcsúztatására szerveztek. A pénzintézet évek óta az olimpikon mögött áll,
ugyanakkor a város is nagyon sok tehetséges nyíregyházi sportolót támogat, így Mátét is.

A MEGYE EGYETLENJE
– Régóta támogatja az önkormányzat a
sportot. Máté és más olimpikonok, jelöltek
felkészülését külön keretbõl is segítettük.
Nyíregyháza egy sportos város, nagyon sok
tehetség van, akik a különbözõ sportágakban jelentõs eredményt érnek el. Máté 27
éves és még csak a második olimpiájára
fog utazni, az eredményei egyre jobbak,
ahogy „korosodik” és ebbe a sportba beérik. Nyilvánvaló, hogy támogatjuk, hiszen
õ az egyetlen olimpikon nemcsak nálunk,
hanem az egész régióban – nyilatkozta dr.
Ulrich Attila alpolgármester.
A program részeként, a Mátéval történt

két kilométeres gyaloglás után Katus Attilával mozoghattak együtt a résztvevõk (a
vele készült interjút a hellonyiregyhaza.hu
oldalon olvashatják), de volt véradási lehetõség és ingyenes szûrõállomás is mûködött a helyszínen. Az edzõje, Pokrovenszki József azt mondja: az igazi sikert
négy év múlva fogja elérni Máté, hiszen
erre a sportra testileg, szellemileg egyaránt
meg kell érni. A szurkolók autogramot kértek Mátétól és mindenki nagyon sok sikert
kívánt a sportolónak, aki – saját bevallása
szerint – ezen az olimpián jobban fog tudni teljesíteni, mint az elõzõn.

CSÚCSDÖNTÉS A CÉL
– Londonban a 32. helyen végeztem, most
mindenféleképpen elõrébb szeretnék. Legalább a 15. hely környékével lennék elégedett és mindenképpen egyéni csúccsal zárnám az olimpiát. Erre meg is van az esély,
mert az idei versenyeken végig egyéni és
országos csúcsokat döntöttem és az edzéseken is nagyon jó idõket gyalogolok – nyilatkozta a megye egyetlen olimpikonja.
Augusztus 5-én indul az olimpia helyszínére a sportoló, aki a betegségektõl nem
tart, és attól sem, hogy nem készült el július végére az olimpiai falu, de a közbiztonság hiányától egy kicsit igen. Augusztus 12én versenyez Máté a 20 kilométeres távon,
akkor szurkolhatunk neki.
(Szerzõ: Kanócz Rita)

JEGYZET

ÚJ ÉJ? UJJÉ!
SPORTPROGRAM

Augusztus 10., szerda 19.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Zalaegerszeg labdarúgó-mérkõzés

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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Megvan még a foci EB magyar szurkolói slágere? Az éjjel soha nem érhet
véget... Most új világesemény, ha tetszik,
új éj kezdõdik. Elõre kiszámítható: bõ
két hét múlva véget ér, de reméljük, sok
szépet varázsolnak nekünk a magyar
sportolók. A focistáké valóban az volt:
nem várt siker már a kijutás, és – mondjuk így az évtizedes böjt után – a menetelés. A riói olimpián ugyan nem vagyunk ott labdarúgásban (ez legutóbb Atlantában sikerült, 1996-ban...), de pólóban mindkét csapatunk igen. S bizony
kudarc lenne, ha a fiúk, akiktõl mindig
érmet remélünk, csak a nyolcaddöntõig
jutnának, a nõk meg eleve továbbjutnak
a nyolccsapatos tornán a lebonyolítás
miatt. A vízben egyébként is rendben
vagyunk: a legtöbb aranyat az úszóinktól és a kajak-kenus csapattól várjuk, de
a birkózószõnyegen és a vívópáston is

születhet kellemes meglepetés – és még
számos helyszínen. S mi a különbség az
EB-hez képest? Nem épült szurkolói
(sör)sátor, nincs olimpia-mozi, s egyelõre nem érzékelhetõ, hogy egy-egy végtelenül értékes olimpiai arany miatt tízezrek indulnának meg a pesti utcákon
vagy kezdenének ünnepelni a belvárosokban, piros-fehér-zöldbe öltözve-festve. Persze, nehéz is lenne az idõeltolódás miatt és nem sejthetõ, kik lesznek a
meglepetésemberek, meg a foci az foci.
Bárhogy is lesz: ünnep kezdõdik, egy
újabb utazás, amire régóta vártunk, s
nagyon szorítunk, a teljes magyar csapat mellett a mi Helebrandt Máténknak
is. Most nemcsak Európának, hanem az
egész világnak mutathatjuk meg: vagyunk és jók vagyunk. Csakazértis: hajrá magyarok!
Tarczy Gyula

2016. AUGUSZTUS 5.

PROGRAMOK

ELÕADÁS A ZSINAGÓGÁBAN

PROGRAMOK
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 megnyílt augusztus 1-jén).
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.

RATKÓRA
EMLÉKEZÜNK
80 éve, augusztus 9-én született Budapesten Ratkó
József költõ, aki késõbb több vidéki település után
1964-tõl Nagykállóban telepedett le, a helyi könyvtár
igazgatója lett. 1999-ben a költõ emlékére készült
Zajácz D. Zoltán szerkesztésében az a kisfilm, melyben többek között barátok, pályatársak, mûvészek
vallanak a költõ munkásságáról és hallhatunk versei
közül is néhányat. A Vetítõ címû mûsor keretei között
hétfõn 19.30-kor, kedden 21.25-kor és jövõ szombaton 19.30-tól láthatják a Nyíregyházához is kötõdõ
alkotóról készült filmet, a Nyíregyházi Televízióban.
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. 8-án 18.00: Jancsó Sarolta Ratkó József Attila – Fonódó életek címû felelgetõs mûsora. Zongorán kísér:
Baráz Ádám zongoramûvész (Budapest). 10-én 18.00: Strangers in the Night II. (az észak-írországi dr. Granville Pillar és
a francia Gerome koncertje világslágerekbõl).
VITÉZ LÁSZLÓ... A Burattinó Bábszínház elõadásai: augusztus 6-án 16.00: Vitéz László és az elátkozott malom. 7én 10.00: Makacska kakaska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
105 ÉVES VILLAMOSKÖZLEKEDÉS. A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület augusztusban minden szombaton kinyitja a
Hõsök terén álló villamos ajtajait a látogatók elõtt. A nyíregyházi villamosközlekedés kezdõ napjának 105. évfordulóján, augusztus 7-én 10.00-tõl 22.00 óráig az érdeklõdõk
szintén felszállhatnak a villamosra. Az egyesület a Nyíregyházi Vasúttörténeti Körrel közösen várja azokat a MÁV alkalmazottakat is, akik a villamoson, a kisvasúton teljesítettek

EXPERIDANCE A SZABADTÉRIN
Az idén 16 éves ExperiDance Production célja a
legmagasabb szintû mûvészi szórakoztatás és a forradalmasított magyar tánckultúra népszerûsítése az
egész világon. Az Én, Leonardo Román Sándor koreográfiájával, Meskó Zsolt rendezésében és Czomba
Imre zenéjével az ExperiDance Production 15. egész
estés, lélegzetelállítóan látványos táncjátéka. A Leonardo da Vinci életét bemutató produkciót jövõ héten
pénteken (augusztus 12-én) 20.30 perctõl láthatják a
Szabadtéri Színpadon, a Móricz Zsigmond Színház
által szervezett Szabadtéri Nyár zárásaként.
2016. AUGUSZTUS 5.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. augusztus 9., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. augusztus 9., 15.00 óra.
Helyszín: Arany János Gimnázium Szabó Lõrinc
Tagintézmény, klubszoba, Nyíregyháza-Sóstóhegy,
Igrice u. 6.
szolgálatot. A régi kollégák találkozójára, a közösen átélt események felelevenítésére 10 óra 30 perctõl kerül sor.
KERÉKPÁRTÚRA. A Nyíregyházi Zöld Kerék Alapítvány
együttmûködve romániai, ukrajnai és szlovákiai kerékpáros
szervezetekkel, nemzetközi kerékpártúrát szervez augusztus
12-13-14-én. A túra részletes leírása: http://zoldkero.hu/kiemelt/bringaval-dobo-istvan-es-ii-rakoczi-ferenc-utjan.
SZÉKELYFÖLDI CSILLAGOK. A 140 tagú Szentegyházi
Gyermekfilharmónia zenekar és kórus Székelyföldi csillagok (Az
angyalok ismét köztünk járnak...) címmel ünnepi hangversenyt
ad augusztus 12-én 19.00 órától a nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban. A rendezvény ingyenesen látogatható.
„TÖRTÉNELMI EMLÉKHELYEK ÖRÖKSÉGTÚRA – Út legendák, csodák, földi és égi palotái között”– ezzel a címmel

Nagy sikert aratott a budapesti Spinoza Színház
Herzl-Kávéházi dráma „Ha akarjátok, nem álom”
címû elõadása a nyíregyházi zsinagógában, 2016. július 24-én. Közel 300 nézõ látta és fogadta õszinte
elismeréssel és tapssal a fantasztikus színészi és rendezõi teljesítményt. A „Kérlek, Segíts...” Alapítvány
nagyszerû élménnyel és történelmi tanulsággal ajándékozta meg múltbeli és a jövõben remélt szponzorait, önkénteseit – tájékoztatta szerkesztõségünket dr.
Pethõ Ágnes, az alapítványi kuratórium elnöke.
szervez az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség közösen a Europe Direct Tájékoztatási Központtal kétnapos (augusztus 13-14.) szervezett, nyílt kerékpártúrát a Dél-Nyírségben, Nyíregyházától Nagykárolyig. Az út hossza kb. 155 kilométer, a visszautat részben vonattal teszik meg. További
információk: www.templomut.hu; www.temple-tour.eu.
„BORBÁNYAI GÓLBÁNYA II.” A nagy sikerre való tekintettel ismét kispályás focibajnokságot szervez a Borbányai
Mûvelõdési Ház „Borbányai Gólbánya II.” címmel, amelyre
az 5+1 fõs csapatok augusztus 25-éig jelentkezhetnek. A bajnokságnak augusztus 27-én 8.00 órától a Petõfi Sándor Általános Iskola biztosítja a helyszínt. Részletek és további információ: www.vacimuv.hu, 42/491-295, 20/350-9186.

ORGONAPONT
PÉNTEKEN
Ismét a Filharmónia
Magyarország Orgonapontjává válik néhány
órára Nyíregyháza. Ezúttal Sípok és trombita címmel rendeznek koncertet
augusztus 5-én, pénteken
19.30-kor a Magyarok
Nagyasszonya Társszékesegyházban. A két fõszereplõ közül az egyik,
Somogyi-Tóth Dániel a
Bartók Béla Konzervatóriumot zongora és zeneszerzés szakon végezte el,
2006-ban diplomázott a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem karmester
és orgona szakán. 2011
óta a Kodály Filharmónia
Debrecen igazgató-mûvészeti vezetõje, a Csokonai Színház zeneigazgatója, Debrecen város zenei életének elsõ embere.
2012-ben megkapta a Kritikusok díját. A másik
mûvész, Csõsz János közel 40 éve a Debreceni
Filharmonikus Zenekar
trombita-szólamvezetõje.
1989-ben Portugáliában
dolgozott mint szólótrombitás. Alapítója és
vezetõje a Fõnix rézfúvóskvintettnek. A zenekari
munka és a kamarakoncertek mellett rendszeresen fellép, mint szólista.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„CITIUS, ALTIUS, FORTIUS”
– VÁROSUNK „SPORTOS” EMLÉKJELEI
A Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetében felállított olimpiai emlékfalon olvasható a cím latin idézete, az olimpiai mozgalom jelszava:
„Gyorsabban, magasabbra, erõsebben”. A riói olimpia
lázában égve érdemes szemügyre venni városunk sporttal kapcsolatos emlékjeleit.
A 2008-ban átadott olimpiai emlékfallal azon megyei
sportolók elõtt tisztelegtek, akik olimpiai játékokon képviselték szûkebb hazájukat. A névsor idén is bõvül, hiszen Helebrandt Máténak sikerült kivívnia a riói olimpián való indulás jogát. Aki szeretné fotókon is látni egykori olimpikonjainkat, azoknak érdemes a Városi Stadion fõépületébe is ellátogatniuk, amelynek elsõ emeletén a képek elõtt nosztalgiázhat.
Ha már a Városi Stadionban vagyunk, akkor vessünk
egy pillantást Kárpáti Anna fiatal atlétát ábrázoló szobrára (képünkön), amely a fõépület elõtt vár tekintetünkre. Az 1968-ban alumíniumból készült szobrot így jellemezte Koroknay Gyula: „Arcán fiatalos hetvenkedés,
de értelmes, érdeklõdõ arc, teste vállban fejlett, s mozdulatai még esetlenek, de esetlenségében is van valami
vonzerõ. [...] Erõteljes mozdulatok és vonalak uralkodnak a szobron, a felületek érdekesek, de finoman plasztikusak, s egyszerûen, természetesen vannak megmintázva”.
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Még mindig maradjunk a stadionban, de már sétáljunk át a 2002-ben átadott új lelátó alatti helyiségekbe,
ahol a város labdarúgó szakosztálya kapott helyet. Itt
leplezték le 2005-ben azt az emléktáblát, amelyet a
Nyíregyházi Vasutas Spartacus Sport Club azon játékosainak és vezetõinek állítottak, akik az 1979–80. évi bajnoki idényben kivívták az élvonalban való szereplés
jogát. Reméljük, hogy ezt a szép eredményt az idei bajnokságban csatába induló focistáink is ki fogják vívni!
A sportos emlékjelek sora az állatparkban zárul, ahol
az állatos szobrok mellett egy futókat ábrázoló szoborkompozíció is felfedezhetõ. Az állatokon kívül érdemes
erre az alkotásra is egy futó pillantást vetniük a parkba
látogatóknak.
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