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NAPRÓL NAPRA

KISEBB KUKA.
A nyíregyházi önkormányzat 60 literes szemétgyûjtõ használatát
teszi lehetõvé azoknak,
akik igazolják, hogy
egyedül élnek.
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FEJLESZTÉS

ÚTFELÚJÍTÁSOK.
Már javában zajlanak az
idei útépítési és -felújítási
munkák Nyíregyházán
és ezek az elkövetkezendõ hetekben is
folytatódnak.
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VIDOR-PROGRAMOK
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KUTYAMENTÉS
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TISZTAVATÁS

MANDALA NYÁR

ELÛZÖTT ÁLMOK.
Lukács Sándor életének
kevéssé köztudott
momentumait, érzéseit,
gondolatait ismerhetik
meg az érdeklõdõk a
XXV. Mandala Nyáron.

NÉPSZAVAZÁS – POSTÁZZÁK AZ ÉRTESÍTÕKET!
Augusztus 8-ától postázzák az értesítõket az október 2-ai népszavazásra. Akkor
kell majd a 18. életévüket betöltötteknek nyilatkozni arról, mi a véleményük a nem
magyar állampolgárok Magyarországra való kötelezõ betelepítésérõl. Az Országgyûlés május 10-én hozott határozatot a népszavazás elrendelésérõl a Kormány
javaslatára. Most is lehetõség lesz arra, hogy ha valaki Nyíregyházától távol lesz a
szavazás napján, a tartózkodási helyén szavazzon. Ha pedig valaki a voksolás napján érkezik ide, akkor Nyíregyházán is ikszelhet. Az erre vonatkozó bejelentéseket
egészen a választást megelõzõ második nap, délután négy óráig, azaz szeptember
30-án, pénteken négy óráig meg lehet tenni a választópolgároknak. A legfontosabb
határidõ, amit figyelni kell, augusztus 15-e. Ez a hétfõi nap az, amikor minden választópolgárhoz el kell jutnia az értesítõnek arról, hogy õt névjegyzékbe vették. A
névjegyzékbe vétel az augusztus 5-ei hatályos lakcímnyilvántartás alapján történik.

XXIII. ÉVFOLYAM 32. SZÁM
2016. AUGUSZTUS 12.

KÉT HÉT MÚLVA VIDOR

Noha az év bármely idõszakában kellemes lehet belvárosi sétát tenni, de a hidegben
nehezebben mozdul ki az ember, olyankor nem hívogat a kiülõs helyek hangulata, a
megannyi virág és valljuk be, a nagyobb eseményeket is nyáron rendezik meg. Így
lesz ez két hét múlva a szabolcsi megyeszékhelyen is, hiszen ha augusztus és Nyíregyháza, akkor vidámság, derû, zene és fesztivál: hamarosan kezdõdik a VIDOR Fesztivál! Teljes program a 4. oldalon.

HAMAROSAN MEGKEZDÕDNEK A SZEGFÛ UTCAI MUNKÁLATOK
Már korábban is beszámoltunk róla, a város közúthálózatának fejlesztését célzó projekt részeként 2x2 sávossá épül át a Szegfû utca. Mint pedig most megtudtuk:
napokon belül meg is kezdõdnek a helyszíni elõkészítõ
munkálatok.
A városvezetés már évekkel ezelõtt elkezdte azt a munkát, amelynek célja a település közlekedéshálózatának korszerûsítése.

IDEIGLENES KÖZÚTI JELZÕLÁMPÁK
A folyamat részeként a Szegfû utcán a jelenlegi 2x1
sávos út 2x2 forgalmi sávossá épül át, a Hunyadi utca és a
László utca közötti szakasz északi oldalán gyalog-kerékpárút létesül, a Géza utcai jelzõlámpás csomópont kiépítésével párhuzamosan pedig, összehangolt jelzõlámpás

forgalomirányítás épül ki a Hunyadi és László utca közötti nyomvonalon. Az útépítés ütemezett megvalósításával
párhuzamosan a szükséges közmûépítési, kiváltási munkálatokat is elvégzik a szakemberek.
Batizi Tamás, a polgármesteri hivatal kabinetvezetõje
érdeklõdésünkre elmondta, a kivitelezés idõszakában az
érintett ingatlanok megközelíthetõségét folyamatosan biztosítják a szakemberek, a Hunyadi utcai csomópont, illetve annak környezetében pedig a jármûvek haladását sárga útburkolati jelek felfestése, valamint ideiglenes közúti
jelzõtáblák kihelyezése szabályozza majd. A kétirányú forgalmat a munkálatok nem akadályozzák, ez továbbra is
biztosított lesz. Azonban minden arra közlekedõnek számolnia kell a lassabb forgalommal, mivel munkaterületté
válik a környék.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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JÚLIUS
PÉNTEK

29

AUGUSZTUS
CSÜTÖRTÖK
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JÁTÉKOS IDÕUTAZÁS

90. SZÜLETÉSNAP

Táborozó gyerekek ismerkedhettek
meg a 10–13. század hétköznapjaival
a Sóstói Múzeumfaluban. Kipróbálhatták, hogyan folyik egy sír feltárása, de
megtapasztalhatták azt is, hogy milyen
anyagokkal dolgoztak a korabeli házak építõi.

90. születésnapja alkalmából Mihály Istvánnét köszöntötte Ágoston Ildikó önkormányzati képviselõ. Emma
néni kora ellenére életvidám, újságot
járat, és nagy tévékedvelõ. A délutáni
sorozatokat 3 unokája és 5 dédunokája kedvéért sem hagyja ki.

KISEBB KUKA IS IGÉNYELHETÕ
A nyíregyházi önkormányzat 60 literes
szemétgyûjtõ használatát teszi lehetõvé
azoknak a városlakóknak, akik igazolják,
hogy egyedül élnek.
2015-ben lépett hatályba az a kormányrendelet, amely elõírja, hogy a közszolgáltatónak – a szemétszállítási szolgáltatást
igénybe vevõ ingatlanhasználó részére –
legalább két különbözõ ûrmértékû gyûjtõedényt kell biztosítania.

IGAZOLNI KELL

AUGUSZTUS
CSÜTÖRTÖK

4

AUGUSZTUS
PÉNTEK

5

KEVESEBB A VÉRADÓ

ORGONAPONT NYÍREGYHÁZÁN

Kevesebb a véradó, a kánikula és a
szabadságolások miatt ilyenkor nem
nyújtanak annyian segítséget, mint az év
többi idõszakában. Naponta a megyében 100 egység vérre lenne szükség. A
Vöröskereszt arra kéri a véradókat, hogy
a nyári hónapokban is segítsenek.

Ismét a Filharmónia Magyarország
Orgonapontjává vált néhány órára
Nyíregyháza. Ezúttal Sípok és trombita címmel rendeztek koncertet péntek
este a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. Képünkön Somogyi-Tóth Dániel és Csõsz János.

2016. január elsejétõl már Nyíregyházán is lehetõség van az egyedülálló, egyedül élõk számára egy 60 literes hulladékgyûjtõ edény használatára. Erre kizárólag
azok jogosultak, akik lakóingatlanukat
egyedül és életvitelszerûen használják. A
jogosultságot az önkormányzat által kiadott hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni, melyet kérelemre a Polgármesteri Hivatal szociális feladatokat ellátó osztálya
ad ki. A vonatkozó jogszabály alapján
egyedül élõ az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. Egyedülálló pedig
az, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy
házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. Az illetékességet az a lakcím határozza meg, ahol a kérelmezõ életvitelsze-

rûen lakik, s ez a lakcímkártyáján is szerepel. Természetesen a szolgáltatáshoz a
kérelem mellett a szemétgyûjtõ edényt is
be kell szereznie az igénylõnek, amely
használtan 7650 forintba, újonnan pedig
9000 forintba kerül.

300-AN ÉLTEK A LEHETÕSÉGGEL
A hulladékgyûjtõ bármelyik barkácsáruházban, de a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. telephelyein is beszerezhetõ, ahol
garanciát is vállalnak az edényekre. Január
óta Nyíregyházán közel 300-an éltek a lehetõséggel és gyûjtik a hulladékot a 60 literes kukába.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

RONCSAUTÓK A PARKOLÓKBAN
AUGUSZTUS
PÉNTEK

5

AUGUSZTUS
SZOMBAT

6

POKÉMONVADÁSZAT

FOLYT A SER SÓSTÓN

Pénteken délután megtartották Nyíregyháza elsõ közös Pokémonvadászatát, ami a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda és a Mustárház támogatásával valósult meg. Az eseményrõl
készült képek megtekinthetõk a
www.hellonyiregyhaza.hu oldalon.

Augusztus 5-én és 6-án Magyarország és Európa mintegy 80-féle sörremeke, koncertek, gasztronómiai különlegességek, népi játékok, valamint
tánccsoportok várták az érdeklõdõket
a Krúdy Vigadó melletti téren, a
SóstóSerFeszten.

AUGUSZTUS

KEDD

9

AUGUSZTUS

SZERDA

10

KÖZEPES MÉZTERMÉS

NYITNAK A BÖLCSIK

Közepes méztermésre számítanak
ebben az évben a méhészek. Idén nem
az idõjárás, hanem a méhcsaládokat
ért megbetegedések miatt csökkent a
dolgozók száma. A szezon lassan befejezõdik, még az árterületekrõl gyûjtenek virágport a szorgos rovarok.

Már csak ezen a héten tart a szünidõ
a város bölcsõdéiben. A kicsik azonban nem maradtak ellátás nélkül, ügyeletes intézmények biztosítottak felügyeletet a vakáció ideje alatt. Augusztus 15étõl a megszokott rend szerint minden
városi bölcsõde megnyitja kapuit.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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A nyíregyházi Közterület-felügyelet rendszeresen ellenõrzi a parkolókban hagyott
roncsautókat, de ezekrõl gyakran lakossági
bejelentés is érkezik. Az elmúlt napokban
15–20 olyan jármû esetében intézkedtek,
amelyeken ugyan van rendszám, de hosszú
ideje magára hagyva állnak, ezek mellett
pedig mintegy 10 olyan jármû is parkol a
nyíregyházi utcákon, amelyek még rendszámmal sem rendelkeznek.
– Ha a közterület-felügyelõ azt tapasztalja, hogy egy gépkocsin nincs hatósági
jelzés, rátesz a jármû szélvédõjére egy felszólító cédulát, amelyben tájékoztatja az
üzemben tartót, hogy 30 napja van arra,
hogy azt a közterületrõl elvigye. Ha ezt
nem teszi meg, akkor a Közterület-felügyelet elszállítja – tájékoztatta szerkesztõségünket Bodrogi László, a nyíregyházi Közterület-felügyelet vezetõje. – Ha a hulladék jármûnek minõsülõ gépkocsin van

hatósági jelzés, akkor a közterület-felügyelõ helyszíni bírságot szabhat ki, vagy pedig a helyi rendelet alapján eljárást kezdeményezhet. A helyi rendelet szerint, a
hulladékká vált jármûnek minõsülõ gépkocsi tulajdonosa a közterület kezelõjével
egyszeri alkalommal közterület-bérleti
szerzõdést köthet, ennek értelmében a jármû még 15 napig ott maradhat az adott
közterületen.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

105 ÉVE INDULT EL A VILLAMOS
105 évvel ezelõtt, 1911. augusztus 7én tette meg az elsõ útját a villamos Nyíregyházán. Ebbõl az alkalomból vasárnap
kinyitották a Hõsök terén álló, felújított
kocsi ajtajait, az érdeklõdõk alkalmi vonaljegyet is kaptak az évforduló emlékére. Az utastérben kiállítást rendeztek a korabeli fotókból, de filmfelvétel-részleteket
is bemutattak. A városvédõ egyesület a
Nyíregyházi Vasúttörténeti Körrel közösen
A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület
augusztusban minden szombaton kinyitja a Hõsök terén álló villamos ajtajait, így az mindenki számára látogatható.

találkozót is szervezett azok számára, akik
annak idején a villamoson vagy a kisvasúton teljesítettek szolgálatot, vagy csupán
rajongói a régi közlekedési formának.
2016. AUGUSZTUS 12.

FEJLESZTÉS

ÕSZ VÉGÉRE BEFEJEZÕDHETNEK A MUNKÁLATOK
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Szegfû utca átépítésével kapcsolatban megtudtuk,
az elsõ építési ütemben kiépül az OBI felõli oldalon az
útpálya melletti elválasztó sziget és a további két sáv. A
kivitelezés ezen fázisában a Géza utca ideiglenesen zsákutcává alakul, a második építési ütemben azonban már
az új útburkolatra terelõdik a forgalom.
A kivitelezés harmadik és negyedik ütemében megvalósul az István utcai csomópont átalakítása, illetve a László utcáig a meglévõ aszfaltburkolat lemarása és újraaszfaltozása is. Ezekkel párhuzamosan ki- és átépítik a Szegfû utcai munkaterületen kívüli egyéb létesítmények közmûveit is.
A kabinetvezetõ hozzátette, ekkor már kiépítik az OBI
elõtti László utcai csomóponti ágon történõ kerékpárút átvezetését is.

ÁTHELYEZIK A BUSZMEGÁLLÓT
Az István utcai csomópontban lévõ, háromszög alakú elválasztó sziget átépítése miatt, a László utca felõl

érkezõ jármûvek jobbra kanyarodása nem lesz megengedett és a Szegfû utca (Interspar) megnevezésû
autóbusz megállóhelyeket is ideiglenes jelleggel áthelyezik.

megnövekedett forgalmat és olyan munkafolyamatokat terveznek ezen idõszakra, amelyek a legkisebb mértékben
akadályozzák majd az arra közlekedõket. A több mint 300
millió forintos fejlesztés így várhatóan õsz végére fejezõdhet be, egy több évtizedes problémát szüntetve meg.

ÉVTIZEDES PROBLÉMA VOLT
Mivel a kivitelezést már augusztusban kezdik, a szakemberek figyelembe vették az iskolai tanévkezdéssel járó

JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ ASZFALTOZÁS
Már javában zajlanak az idei útépítési és -felújítási munkák Nyíregyházán és ezek az elkövetkezendõ hetekben
is folytatódnak.
Már a korábban felmart útszakaszt aszfaltozzák újra az
Ószõlõ utca Garibaldi utca és a Csaló köz közötti szakaszán. A nagy felületû útjavítás szinte minden városrészt
érint, Oroson, az Érkertben, a Jósavárosban, Nyírszõlõsön, Sóstógyógyfürdõn, Sóstóhegyen, a Kertvárosban,
Örökösföldön, Borbányán, Kistelekiszõlõben és a belvárosban is dolgoznak a szakemberek.

ÚTFELÚJÍTÁS 16 EZER NÉGYZETMÉTEREN
A kátyúzandó útfelületeket az ellenõrzések és a lakossági bejelentések alapján állították össze.

2016. AUGUSZTUS 12.

Bocskai Péter, a NYÍRVV Kft. ügyvezetõje elmondta, az
idei évben meleg aszfaltos technológiával 40 utcában,
közel 16 ezer négyzetméteren végeznek útfelújítási munkálatokat. Ennek egyik helyszíne az Ószõlõ utca, ahol 1200
négyzetméteren újul meg az aszfaltszõnyeg. A beruházásokkal a tervek szerint õsz végére készülnek el. A napokban befejezõdtek az útjavítási munkák Sóstón és Sóstóhegyen a Páva közben, a Mókus közben, az Állomás, az
Attila, a Templom, a Szikes és a Fejedelem utcákon. A
következõ napokban nagy felületû kátyúzást végeznek a
Ságvári Endre utcán, a Városmajor közben, a Galamb utcán, valamint Nyírszõlõsön. Az elkövetkezendõ két hétben elõkészítõ munkálatokat végeznek a Lombkorona, a
Szíjgyártó, valamint a Hold utcában, és folytatódik az útépítés a Mohács utcán is. A jövõ héten a Csõsz és Csobolyó utcák helyreállítására kerül sor, valamint kátyúznak
majd a Kertvárosban és a Hímes városrészben.
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AKTUÁLIS

VIRÁGOKTÓL POMPÁZIK NYÍREGYHÁZA
Több mint 50 ezer egynyári növényt ültettek el a város
kertészei annak érdekében, hogy Nyíregyháza nyáron is
pompázzon. Az idei virágkompozíciókat a mozgalmasság és a fiatalos lendület jegyében alkották meg.
Rózsa, dália, bársony és kannavirág, zsályafélék és megannyi szebbnél szebb színpompás virág ékesíti Nyíregyháza tereit, utcáit. Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
ügyvezetõje elmondta, a társaság különösen nagy gondot
fordít a parkok, közterek gondozására, virágosítására. Míg
korábban a városszépítés során a legkönnyebb és legolcsóbb fenntartás volt a cél, addig az utóbbi néhány esztendõben egyre inkább az attraktivitás, a kreativitás és az
esztétikum került elõtérbe. Az alkotók játszanak a színekkel és nem spóroltak az ötletes megoldásokkal sem. Ennek nyomán gyakran találkozhatunk az ágyásokból elõbukkanó élénk színû virágok sokaságával, de különleges
kompozíciókkal és egyedi növényritkaságokkal is.

BÍBORKÁTÓL AZ IPOMOEÁKIG
– Idén ültettünk ki bíborkát is, aminek kellemeskedves, apró lila virágai vannak. A különbözõ színváltozatú „Ipomoeák” is elõször díszítik városunkat.
Számos magyar nemesítésû fajtával dolgoztunk, ilyenek a Rudbeckiák és Cellósiák változatai. Az ágyások, kompozíciók lazítására díszfüveket alkalmazunk,
mint például a tûzijáték színeiben pompázó tollborzfû
„FIRE Works” változata. Függõkosarainkban a már
eddig is jól teljesítõ Bolíviai Begóniák kerültek ki ezúttal krém és narancs színekben – tette hozzá Keczkó
János, a NYÍRVV Nonprofit Kft. közterület-fenntartási
irodavezetõje.

KÜLÖNLEGESSÉGEK IS VANNAK
Akik különlegességekre vágynak séta közben, olyan
szépségeket láthatnak, mint például az aranylevelû lepényfa, az amerikai ámbrafa, az emeleteságú som, vagy a
mocsári ciprus. Utóbbit a Bujtoson figyelhetjük meg, ahogy
a kínai mamutfenyõt, de a magastörzsû babérmeggyet és a

télizöld tölgyet is. A látvány mögött kemény munka áll,
ugyanis az új összeállítások gondozása nehézkesebb, sokkal nagyobb odafigyelést igényel. A virágok szépségét nagy
valószínûséggel szeptember végéig élvezhetjük. A növényváltásra általában a kétnyári és a hagymás növények kiültetésére, az idõjárás függvényében, de legkésõbb október
elején kerül majd sor. Húsvétra pedig újabb színpompás
meglepetés kompozíciókat ígértek a városszépítõ kertészek.

KÉTMILLIÓ NÉGYZETMÉTERT KEZELNEK
Bocskai Péter elmondta, a NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza közigazgatási területébõl 2 millió négyzetméter
felületet kezel intenzíven. Ebbe beletartoznak a virágágyásokon felül a gyepfelületek, cserje- és évelõágyások, illetve nem utolsósorban a város faállománya a városi parkerdõvel együtt, melynek területe meghaladja az 50 hektárt.
A zöldfelületek szépségének kialakítása és még inkább
annak megtartása igen kemény munkát igényel, hiszen a
gondos ápolást folyamatosan igénylik a növények.

– Gyepfelületeink is jelentõs részét képezi zöldfelületeinknek, ezek összeköttetést teremtenek a különbözõ
növénycsoportok között. Terveinkben szerepel, hogy a
kaviccsal szórt felületeket gyepesítéssel, cserjék és fák
ültetésével zölddé varázsoljuk, jelentõsen növelve így
zöldfelületeinket. Sajnos az idõjárási és a városi extrém
körülmények olykor átmenetileg elhúzódóvá teszik, elsõsorban a külsõ városrészek fûnyírását, de igyekszünk
fejlesztéseinkkel ezen tovább javítani. Az intenzív kezelésû területeken felül 2 millió négyzetméter felületen
végzünk még fûnyírási munkákat, amelyet elsõsorban
külsõ városrészi útszélek, árokpartok és csatornák, közösségi terek alkotják.

NYILVÁNOS A XV. VIDOR FESZTIVÁL TELJES PROGRAMJA
2016. augusztus 26. és szeptember 3. között immár
tizenötödik alkalommal várja az érdeklõdõket Nyíregyházán a VIDOR Fesztivál, azaz a VIdámság és Derû
ORszágos seregszemléje, amely mára az egyik legnagyobb
hazai összmûvészeti rendezvénnyé vált: 9 nap alatt számos helyszínen több száz program zajlik majd több tízezer ember örömére.
Ahogy korábban hírt adtunk róla, a fesztiválon a legkiválóbb hazai teátrumok játsszák az elmúlt évben bemutatott legjobb új vígjátékaikat. Az elõadások között rangos
színházi versengés folyik, az öttagú zsûri Makk Károly
vezetésével kilenc díjat ítél oda a legérdemesebbeknek.
Néhány elõadásra még kaphatók jegyek!

A VILÁG SZÁMOS TÁJÁRÓL
A fesztivál zenei kínálata rendkívül kimagasló, hiszen
a hazai kedvencek mellett a világ számos tájáról érkezõ
fellépõk is szerepelnek a város különbözõ pontjain felállított színpadok mûsorában. Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ igazgatója elmondta: – Biztosan megtalálja mindenki a neki leginkább tetszõ programot az idei évben is akár a koncertek, akár az összes többi program között. Olyan külföldi világsztárokkal is találkozhat a közönség idén a Kossuth téri nagyszínpadon, mint
a világhírû Boban Markovic Orkestar Szerbiából, a Los
De Abajo Mexikóból, Sergent Garcia Franciaországból és
a Songhoy Blues Maliból. A hazai sztárok közül itt lesz
többek között Rúzsa Magdi, Szabó Balázs Bandája, Péterfy
Bori és a Love Band, a Honeybeast, a The Biebers, illetve
a Budapest Bár is.
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GAZDAG PROGRAM

NYITOTT MINDENKI ELÕTT

A Korzó Színpad ebben a jubileumi évben kimagaslóan
gazdag programmal várja a fesztiválozókat. Itt lesz többek
között a Dániel Balázs Boogie Woogie Trió, a Folkfusion
Band, a Bluesers és a Carpedignem is, de megtekinthetnek
egy különleges Tudós Nõk – Slam Poetry Show-t is.
Koncertek lesznek emellett a már jól megszokott VIDOR
Kertben is, ahol kilenc napig a jól ismert dallamoké a fõszerep, de várja a zenekedvelõket a Móricz Kert is. A város egy
pillanatra sem alszik a VIDOR Fesztivál alatt, a belvárosi forgatagban karikaturisták, pantomimesek, street comedy show,
akrobaták, artisták, zsonglõrök, bohócok szórakoztatják a
„vidorgókat”, de idén flow show-t és elképesztõ slackline
bemutatót is láthatnak az extrémsport kedvelõk. A fesztiválon gazdag utcazenei, bábszínházi és képzõmûvészeti program is várja az érdeklõdõket. A város fõtere a fesztivál idejére az ország legnagyobb mozijává változik, ahol esténként
több ezren nevethetik végig a legújabb magyar vígjátékokat.
Filmvetítés egyébként a város több pontján is lesz, a Cinema
Cityben és a Krúdy Gyula Art Moziban kedvezményes jegyárakon tekinthetik meg a legújabb kasszasikereket. A képzõmûvészetet és irodalmat kedvelõket is várja a VIDOR Fesztivál. Idén is több kiállítást tekinthetnek meg a fesztiválozók.
A Móricz Zsigmond Színház emeleti galériájában a méltán
híres Nemlétezõ Tárgyak Tárlata várja az odalátogatókat, de
három másik helyszínen is nyílik tárlat a kilenc nap alatt.
Emellett a MÛvész Stúdióban több alkalommal irodalmi kávéház és szakmai beszélgetés várják az érdeklõdõket.

A VIDOR Fesztivál nyitott mindenki elõtt, korra, nemre,
anyagi helyzetre való tekintet nélkül, ugyanis a programok
90 százaléka teljesen ingyenes, s nemcsak Nyíregyházán,
hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számos kistelepülésén is. Mert ez az év legvidámabb hete, amikor mindenkinek jár egy igazi, szívbõl jövõ nevetés.
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ÁLLATOK

„REMÉNYT” KAPOTT A MAGÁRA HAGYOTT KUTYA
Szinte bejárta a helyi sajtót a hír, hogy június végén az
esti órákban a Kemecsei úton egy személygépkocsi vezetõje elütött egy úttesten átrohanó kutyát, majd a szerencsétlenül járt állatot magára hagyta és tovább hajtott. Az
angol nevet kapó Hope, aminek jelentése remény, azóta
már jól van, mi több, az Állatbarát Alapítvány egyik kedvence lett. Õt látogattuk meg...

Újabb szereplõkkel gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark papagájshow-ja. A látogatók nagy kedvencei
Morgó, a zöldszárnyú arapapagáj, Papesz, a kékhátú
ara és Jázmin, a csupaszszemû kakadu bámulatos bemutatója mellett, ezentúl újabb madarak tudományát
is megtekintheti a nagyközönség, ugyanis a 3 éve itt
kikelt nagytestû papagájok elérték azt a tudásszintet,
hogy a vendégeknek is bemutassák azt.

Kedden délután az Állatbarát Alapítvány telephelyéhez
érve a bejáratnál egy „telt ház” tábla fogad. Raska Andrea
vezetõtõl hamar megtudom, jelenleg 201 kutyájuk van,
ami a befogadóképességük csúcsát jelenti.
– Az augusztus uborkaszezonnak számít alapítványunknál, ilyenkor az iskolakezdés közelsége miatt nagyon kevesen fogadnak örökbe kedvencet. Éves szinten 700–800
állat kerül hozzánk, közülük azért szerencsére 3–400-nak
sikerül gazdát találni. Sajnos gyakori jelenség, hogy az
utak mentén magukra hagyják az autósok az elütött állatokat, akik így bekerülnek hozzánk. Lehelnek szintén ez
volt a sorsa, õ gerincsérült lett és azóta le van bénulva.
Nála a csodákban bízunk. Jackinek a lába tört el, Mogyira
pedig teljesen kimerülve találtunk rá, neki a gerincét érte
az ütés. Jelenleg a karanténunk tele van sérült kutyákkal,
ilyen a Hope névre elkeresztelt kutyus is, akit június végén Szabó Gergõ, Sóstó-gondnok közremûködésével sokkos állapotban hoztunk be ide.

Míg Tanki, a kékhátú ara a nézõk felett repül a trénerekhez, a különleges tollazatú harlequin ara testvérpár – Harley és Davidson – a kapaszkodótudományukat mutatják be. A bemutatóban nemcsak több madarat, de új elemeket is megtekinthetnek az érdeklõdõk,

„A RÁDIÓBÓL HALLOTTAM”
– Június 28-án pont a rádiót hallgattam, amikor valaki
betelefonált és azt mondta, hogy talált egy sérült kutyát az
út mentén. A közelben voltam, rögtön oda mentem. Elõször meg se mertem nézni az állatot, mert nagyon rossz
állapotban volt. Már akkor ott volt az Állatbarát Alapítvány munkatársa is, aki bevitte telephelyükre az állatot és
megmûtötték. Hope-nak sérült a combcsontja, az állkapcsa és a feje is. Dr. Hegedûs Béla állatorvosnak köszön-
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PAPAGÁJSHOW

hetõen a kutyus már több beavatkozáson túl van, és jól
érzi magát. Hope most lábadozik, inni, enni tud, és jelenleg õ a legaktívabb kiskedvenc az alapítványnál – tette
hozzá a Sóstó-gondnok.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

hiszen a karikán átrepülés, a kosárlabdázás, a szlalomozás és a logikai feladatok megoldása mellett, ezentúl bowlingozni is láthatják a madarakat.
Az állatokkal úgynevezett pozitív megerõsítéssel dolgoznak a trénerek, azaz táplálékkal jutalmazzák õket
egy-egy jól sikerült gyakorlat után. A már meglévõ feladatok gyakorlása mellett folyamatosan új trükköket is
tanulnak a páratlan intelligenciával rendelkezõ állatok,
ám egy bonyolultabb show-elem betanítása akár hetekig is eltarthat. A madarak számára ez egyáltalán nem
megerõltetõ, õk a bemutatót nem munkának, hanem
játéknak és szórakozásnak élik meg.
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SIKERTÖRTÉNET

FELHANGZIK AZ ESKÜ...
MÁR ÖTÖDJÉRE VEZÉNYLI A TISZTAVATÁST A NYÍREGYHÁZÁRÓL INDULT KATONA
Kenyérszentelés, ország tortája, zászlófelvonás, tûzijáték, na meg persze tisztavatás. Jövõ hét szombatra, az
államalapítás ünnepére nemzeti színekbe borul az ország,
a budapesti Kossuth téren pedig 104 honvéd tisztjelölt
szájából hangzik el egyszerre az eskü. Az pedig nem kis
büszkeséget jelent számunkra, nyíregyháziaknak, hogy
idén immár ötödjére a Vasvári Pál Gimnázium egykori
diákja, Molnár Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség
Ludovika Zászlóalj parancsnoka vezényli majd a tisztavatást.
A Nyíregyházi Napló hasábjain idén januárban már olvashattak arról a katonáról, aki volt békefenntartó, katonai szállítmánykísérõ és kiképzõ is. Õ az az egykori nyíregyházi „katkós” diák, aki maga mögött tudhat hat külföldi missziót, jelenleg pedig az MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka. Legutóbbi találkozásunkkor örömmel emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor elõször 2011-ben Budapesten mint vezénylõ parancsnok állhatott a fiatal hadnagyok elõtt és vezényelhette le a tisztavatást. Megélhette
ezt 2012-ben, 2014-ben és 2015-ben is, most pedig mint
kiderült: idén is az õ vezényszavára emelik esküre kezüket a hallgatók és válnak tisztekké. Az MH Ludovika Zászlóaljnál már elkezdõdött a felkészülés az augusztus 20-ai
tisztavatásra. A honvéd tisztjelöltek a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus alakulótéren készülnek a nagy
napra. Molnár Zsolt ezredessel beszélgettem...

A HAZÁT SZOLGÁLJÁK
Augusztus 20-án, Budapesten, a Kossuth téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Karán idén végzett tisztjelöltek teszik majd le az
ünnepélyes esküt a közjogi méltóságok, valamint a külföldi katonai képviselõk, szülõk és hozzátartozók elõtt.
Az esemény nemcsak hogy látványos – a televízió élõben
közvetíti –, de a katonák számára is nagyon fontos, hiszen
itt adnak számot az eskü szövegével arról, hogy most már
képesek a haza szolgálatára. Ezt követõen már megkezdhetik szolgálatukat a választott helyõrségben, katonai szervezeteknél vagy alakulatoknál is.
A fiatal tisztek az eskütételt követõen, ludovikás hagyományokat felelevenítve, õsi magyar szokás szerint kardot
rántanak, vagyis a honvédelmi miniszter által adományozott tiszti szablyával díszelegve megfogadják, „A hazáért, mindhalálig”. Idén 104-en tesznek esküt, közülük 13an lányok. Az ezredestõl megtudtam, ez gyakori, hiszen a
katonai pálya a hölgyek irányába is nyitott. Közülük kikerülnek olyanok is, akik akár a jövõ parancsnokai lesznek.

Augusztus elsejétõl egy koncentrált célfelkészítésen
vesznek részt a fiatal tisztek. A legapróbb részletekig gyakorolják az állásokat, a szablyafogásokat, az áll- és kéztartást. A feladatunk az, hogy az augusztus 20-ai ünnepségre ezeket lecsiszoljuk, hogy alakilag tökéletes, fegyelmezett képet mutasson majd.

KEVESEKNEK ADATIK MEG
– A tisztavatás egyébként mentálisan és fizikálisan is
nagyon megerõltetõ. Közel másfél órát kell végigállniuk a
katonáknak feszesen, mozgás nélkül, alapállásban. Csak
a fejük mozoghat. Közben én, mint vezénylõ parancsnok,
adom a vezényszavakat. Az eskü szövegét is tökéletesen
kell elmondaniuk, ráadásul azzal a tudattal, hogy élõben
és a televíziók képernyõje elõtt több ezren figyelik õket.

LÁNYKÉRÉS A TISZTAVATÁSON
– Az idõjárási körülményekkel is meg kell küzdeniük a tisztavatáson a végzett hallgatóknak. Lehet 30
fokos meleg, vagy éppen kaphatunk egy záport a nyakunkba, akkor is végig kell tudni csinálni. Több emlékezetes, személyes pillanat is kötõdik a tisztavatáshoz. Tavaly például az egyik frissen avatott tiszt a
Kossuth téren kérte meg barátnõje kezét, 16 tiszttársa
elõtt tette fel a nagy kérdést, amelyre természetesen

JEGYZET

DAGANATOS GYEREKEKKEL, CSODÁK KÖZÖTT
Sokáig azt hittem, átlagos gyermekkorom volt, hétköznapi családdal. Fiatal felnõtt fejjel kellett rájöjjek, az átlagnál bizony sokkal szerencsésebb vagyok...

Talán 2003-at írhattunk, amikor a tinédzser barátnõm
egyik reggel csomót tapintott ki a nyakánál. Másnap már
a kórházban találta magát, és alig néhány vizsgálat után
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Molnár Zsolt ezredes azt mondja, óriási megtisztelõ
dolog és felemelõ érzés, hogy idén is õ lehet a vezénylõ
parancsnok.
– Nehéz szavakat találni. A fiatal hadnagyokkal ott állhatok szemben, és amit én átéltem 1993-ban, tudtam, azt
most õk is érzik. Én adom ki a vezényszót, hogy eskühöz.
A parancsnokok magányosságával ott állok velük szemben, és rendkívül büszke vagyok a fiatalokra, ez elmondhatatlan érzés. Kevesen vannak, akik ezt megéltük, de remélem, minél többen lesznek ilyenek. Ilyenkor azt kívánom nekik, hogy õk is megtalálják a számításukat, és ha
évtizedek múltán visszatekintenek arra a napra, mikor tisztté váltak, akkor ne bánják meg a döntésüket, hanem olyan
büszkék legyenek az egyenruhájukra, mint amilyen én
magam is vagyok – tette hozzá.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ki is derült: nyirokcsomó-daganata van. Nem sokat kellett
várnia az elsõ kemoterápiáig. Kopasz fejét kendõvel takarta, a kezelések után pedig mindig abban bízott, hogy a
„holnap” már biztosan könnyebb lesz. De nem volt az...
Nemcsak fizikálisan gyengült le, de a barátai is elmaradoztak. Egy valamit azonban nagyon akart: meggyógyulni! Még javában tartott a gyógyulási folyamata, amikor
fogadalmat kötöttünk: ha betöltjük a 21. életévünket, önkéntesként részt fogunk venni daganatos gyerekek táboroztatásában. Akkor még nem tudtuk, hogy az a fogadalom mindkettõnk életét megváltoztatja majd és minden
nyáron találunk majd magunknak PÉLDAKÉPEKET, méghozzá aprócska hõsök személyében.
Õk azok, akik protézissel a lábukban is képesek félredobni a kerekesszéket és táncolni, parókával a fejükön
mosolyogni, megcsonkított karral íjászkodni, és mûtétek,
sugárkezelések, valamint kemoterápiák után is elhinni: az
élet bizony szép. Már eltelt hat nap, hogy hátra hagytuk
magunk mögött az idei turnust, de azóta minden reggel a
tábor utolsó esti beszélgetése jut az eszembe, amikor egy
hétéves, beteg kislány azt mondta: „Jó egészséget nektek!” Mit is kívánhatnánk mi nekik? Gyógyuljatok meg ti
is, aprócska HÕSÖK!
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

igen volt a válasz. De azt sem felejtem el, amikor az
egyik avatás elõtt sérült bokával odaállt elém a honvéd tisztjelölt, és azt kérte, hogy természetesen a saját felelõsségére, ilyen fájós lábbal is hadd állhasson
ott a tisztavatáson a társai között. Bár megvolt a kockázat, hogy menet közben kénytelen lesz kiállni,
mégis hiba nélkül végig csinált mindent. Ezek maradandó emlékek maradtak.

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

SERPENYÕS BÁRÁNYBORDA
Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg csontos bárányborda, só, bors, 80 ml olívaolaj, 8 gerezd fokhagyma,
4 szál rozmaring – friss, 50 g vaj.
Elkészítése: A báránybordát méretre vágjuk, lehártyázzuk. Mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk. Oldalanként 3 percig sütjük olívaolajon. Az elsõ oldalról mikor
átfordítjuk, a fokhagymát és a rozmaringágakat hozzátesszük. Ha letelt az oldalankénti 3 perc sütés, mellé
tesszük a vajat is. Locsolgatjuk a saját levével folyamatosan, így sütjük tovább 5 percen át, majd levesszük a
tûzhelyrõl, és a serpenyõben hagyva félretesszük pár
percre. Baconös ceruzabab körettel tálaljuk.
Jó étvágyat hozzá!
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HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÓ
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 ez 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 30/5651933-as mobiltelefonszámon elérhetõ lesz.
Ügyfeleink megértését köszönjük!
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MANDALA NYÁR

LUKÁCS SÁNDOR ELÛZÖTT ÁLMAI
Kossuth-díjas színészünk életének kevéssé köztudott
momentumait, érzéseit, gondolatait ismerhetik meg az
érdeklõdõk a XXV. Mandala Nyár részeként megtartandó
esten szombaton 21 órától a múzeumfaluban.
Az olykor magyar Alain Delonnak titulált sármos mûvészünknek nagyon zsúfolt volt a naptára az elõzõ évadban (négy bemutatója volt a Vígszínházban), s nem lesz
ez másként a következõben sem, hiszen mindjárt két premierrel indít. Ez az oka, hogy számos nyári felkérést visszautasított, köztük szabadtéri teátrumi elõadásra és tévéfelvételre szólót is. Úgy érezte, szüksége van a pihenésre, a
feltöltõdésre. Ezért is tarthatjuk különösen megtisztelõnek,
hogy a dalszínház hívásának eleget tett.

MAGÁNÉLETI DOLGOKRÓL IS BESZÉL
– Két csodálatos hetet töltöttem a feleségemmel együtt
Andalúziában, meglátogattuk a Balaton partján nyaraló
barátainkat, rengeteget teniszeztünk Szacsvay Laci barátommal... – sorolta lelkesen. – Különösen nagy öröm számomra, hogy sok verset írtam, amelyek mások mellett
megjelennek a következõ könyvhétre a tervek szerint. Ez
lesz a hatodik kötetem, aminek több mint a felével elkészültem, így aztán muszáj most már befejeznem. Tíz éve
jelent meg a legutolsó, Az elûzött álom, amelynek anyagán alapuló estemet szombaton Nyíregyházán, azt követõ napon pedig Nagyváradon mutatom be. Ebben kronológiai sorrendben következnek a versek, s közben beszélek magánéleti, szakmai dolgokról, melyek ihletõ pontjai
a költeményeknek... Ezáltal azok könnyebben befogad-
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hatókká válnak, mintha csak egymás után mondanám õket,
s tapasztalatom szerint a közönséget érdeklik ezek a civil
megnyilvánulások.

AZ EMBER ELÛZI ÁLMAIT
Mint megtudtuk, Az elûzött álom cím az egyik versébõl
kivett rész, ugyanis az ember egy idõ után elûzi az „álmait”, a rideg valóságot próbálja a maga számára a lehetõ
legkedvezõbben megélni. Ez vagy sikerül, vagy nem. Ez
egy válogatott kötet, amibe a korábbiakban szereplõ mûvek közül a szívéhez legközelebb állók kerültek be. Az
est programjában ugyanakkor néhány újabb opusa is szerepel, vagyis frissül az anyag. A mostanában készült költeményei a jelenlegi lelkiállapotát tükrözik, reméli, hogy
hitelesen és felfoghatóan. Bár tervezte korábban, hogy prózát is ír, de ez eddig nem valósult meg, jóllehet nem mondott le róla, ám olyan erõvel jöttek elõ lényébõl a költemények, hogy ezeket muszáj volt kötetbe foglalni. Sok
szabadvers akad közöttük, ami talán átmenetet képez a
mûnemváltáshoz.
– Minden versemet vállalom, ha úgy tetszik, szeretem;
a „gyermekem”, a szüleményem. Nagyon sok versrõl van
szó, így aztán nem tudok kiemelni közülük egyet sem. Az
írás egy nagyon egyszerû, ugyanakkor roppant bonyolult dolog. Az ember egy nagyon különleges állapotba
kerül, amikor képes a dolgok mögé nézni, s elõbányászik az életébõl olyan érzéseket, szituációkat, gondolatokat, amelyek részben valóságosak, részben fiktívek. A
mû akkor érdekes, ha meglepi az olvasót, úgyhogy ne
csodálkozzon azon, ha a verseimben olyan hangulato-

kat talál, amiket nem feltételezett rólam! Vannak bennem ilyen érzések is, s nem vagyok olyan, mint amilyennek átlagosan a nagyközönség tart.
A lenyûgözõ orgánumú mûvész Churchilltõl Ózig,
Wolandtól Caligula helytartójáig számos karakterré válhat a színpadon, ezen az esten azonban nem kell más
„bõrébe bújnia”. Önmagát adhatja: Lukács Sándort, az
embert, akinek arcát jóllehet évtizedek óta ismerjük, akinek lényérõl mégis keveset tudunk...
Augusztus 12-én este is fellép Lukács Sándor a múzeumfaluban, a XXV. Mandala Nyár jubileumi gáláján olyan neves mûvészekkel együtt, mint Benkõ Péter, Mikó István, Bozsó József és Teremi Trixi.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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AKTUÁLIS

MÁR ROMÁNIA FELÕL IS JÖNNEK A MIGRÁNSOK ROMA HOLOKAUSZT
Új útvonalakat találtak a migránsok Magyarországra.
A bevándorlók egy része Románia felõl jut át. Ezzel a
módszerrel egyszerûen kikerülik a szerb és horvát határon létesített kerítést.

A roma holokauszt áldozataira emlékezett a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Északi temetõben múlt héten csütörtökön.
A történelemkönyvekben az áll, hogy a második világháborúban a Harmadik Birodalom emberei a cigányok
körében is hajtottak végre etnikai tisztogatásokat. Augusz-

A magyar–szerb és a magyar–horvát határon állítottak
fel kerítést egy kormányhatározat alapján. A négy méter
magas mûszaki határzár összesen 175 kilométeren védi
az országot az illegális migrációtól. Azért volt rá szükség,
mert 2015-ben jelentõsen megnõtt az országra nehezedõ
migrációs nyomás. Tavaly július közepéig közel 80 ezer
menekült lépte át illegálisan az országhatárt. A migránsok
nem akartak befogadótáborokba menni, sõt regisztrálni
sem kívánták magukat, egyszerûen Nyugat-Európa fejlettebb országaiba tartottak. Mivel ott sem tudták egyszerre
fogadni õket, Budapesten több ezer menekült hetekig tanyázott a Keleti pályaudvaron és környékén, arra várva,
hogy többek között Németországba vagy Svédországba
mehessen.

határsértõt fogtak el a hatóságok. A magyar–román határ
450 kilométeres. Ebbõl több mint 85 kilométeres szakaszon a megyével határos a szomszédos ország. Szakértõk
arra figyelmeztetnek, erre is terelõdhet késõbb a migránsáradat. Ez azért is veszélyes, mert a megyében csak Nyírbátorban mûködik õrzött befogadó központ. Ez azonban
jelenleg is közel telt házzal üzemel. Ide 107 migránst tudnak elhelyezni. Idén júniusban az intézményben már 99en voltak.

TÖBB TUCAT HATÁRSÉRTÕ

MEGNÖVELIK A RENDÕRSÉG LÉTSZÁMÁT

A kormány annak érdekében, hogy felszámolja a sokszor kaotikus állapotokat, elrendelte a határzár kiépítését.
Mivel a migránsok már ekkor is megpróbálták megkerülni
a kerítést Románia felõl, ezen a határszakaszon is megépült a mûszaki határzár a Maros folyóig. Most sajtóértesülések szerint a migránsok ismét ebbõl az irányból akarnak eljutni Magyarországra. Battonyánál a napokban 27

– Háromezerrel növeli a kormány a rendõrség létszámát a határõrizet megerõsítése érdekében – jelentette be Tuzson Bence, kormányzati kommunikációs
államtitkár a szerdai kormányülés közben tartott sajtótájékoztatóján, Budapesten.

tus 2-áról 3-ára virradó éjszaka – a feljegyzések szerint –
Auschwitzban több ezer roma származású ember vesztette életét, akiket Magyarország területérõl hurcoltak el.
Mivel a romák akkor kevésbé éltek szervezett módon, így
az összes áldozat számát nem könnyû megállapítani. Több
nézet van, amelyek szerint 200 ezertõl 2 millió roma áldozat lehet. Augusztus 2-án rájuk emlékeztek.

BALESETHELYSZÍNELÕK

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

SZELTÉK A HABOKAT AZ ARANYBAN

Nyáron sem üres az Arany János Gimnázium uszodája, hiszen gyakoroltak a vízben azok a gyerekek, akik az
utolsó úszótábori turnusban töltötték nyári szünetük egy
részét. Nyíregyházán már hagyomány, hogy a vakáció
ideje alatt a város sportos elfoglaltságot biztosít a helyi
iskolások számára. Ezen a nyáron hét turnusban több mint
kétszáz általános iskolás vett részt a napközi táborban.
Az Arany János Gimnázium uszodájában heti hét edzés
és játékos feladatok vártak a kicsikre.
Az úszótábor már évek óta állandó kínálat az önkormányzat által támogatott táborok között. Mivel adott volt az uszoda és igény is mutatkozott a lehetõségre, nem hagyták ki

idén sem a szervezõk. Sziky Károlyné programkoordinátor
elmondta, nagyon fontosnak találták, hogy minden gyerek
tanuljon meg úszni. Hozzátette, ezt a szülõk is támogatták.

ZÁRNAK A TÁBOROK
Ezen a héten befejezõdnek a táboroztatások. Most még
az úszótábor és a Kis Vakond tábor fogadja a gyerekeket.
Az elmúlt nyolc héten hét helyszínen 1600 gyermek vett
részt az önkormányzat által támogatott táborokban. A város idén 20,4 millió forinttal támogatta a táborokat, ez 1
millióval volt több mint az elmúlt esztendõben.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság 2016. augusztus 5-én rendezte meg Nyíregyházán a
VI. Balesethelyszínelõi verseny megyei döntõjét. A versenyzõpárosok szakmai tesztlapokat töltöttek ki, imitált
baleseti helyszíneken oldották meg a helyszínelõi feladatokat, valamint vezetéstechnikai gyakorlaton is összemérték tudásukat.
A megyei döntõ eredménye: I. helyezett: a Kisvárdai
Rendõrkapitányság csapata. II. helyezett: a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság Forgalomellenõrzõ Alosztálya csapata. III. helyezett: a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság Autópálya
Alosztály csapata. A legjobbnak bizonyult kisvárdai páros
képviseli megyénket az országos döntõben, amit 2016.
szeptember 13–15-én Somogy megyében rendeznek meg.

JÁTSZVA
TANULTAK
A Joób Olivér Szeretetintézmény immár 5. éve biztosít a gyermekek számára
alapítványi segítséggel, napközis táborozási lehetõséget.
Idén július 25. és augusztus
5. között a fiatalok játszva
újragondolva, megépítettek
egy közösségi teret újrahasznosított termékekbõl, de
megtanulták azt is, hogyan
lehet újrahasznosítani PET
palackot, raklapot, gumiabroncsot, újságpapírt, valamint felesleges cserepet. A
programban 20 fõ 9. évfolyamos gimnazista is részt vett,
akik teljesítették a közösségi szolgálatukat.
2016. AUGUSZTUS 12.
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SPORT

TELJESÜLT AZ ÁLOM

BAJNOK SZERETNÉK LENNI!

Nagy álma valósult meg Helebrandt
Máténak. A nyíregyházi gyalogló második
olimpiáján vehet részt, ám Londonban nem
lehetett ott a megnyitón. Rióban viszont
igen.

Készül a bajnoki rajtra a Fatum Nyíregyháza. A nõi röplabdásoktól többen is
hiányoznak, mivel meghívót kaptak a korosztályos válogatottba. A többiek erõnléti
tréningeket végeznek.

– 13 órás út után érkeztünk meg Brazíliába, ahol elfoglaltuk a szállásunkat. Az
épületek kívülrõl ötcsillagosnak tûnnek,
de belül, amirõl már korábban is hallani
lehetett, nem a legjobbak a körülmények.
Sajnos tényleg van olyan szoba, ahol a
világítás sem mûködik, és az ablakokat
sem lehet rendesen bezárni. A megérkezésünk után volt a megnyitó, ahová nagyon nagy örömmel mentem, mert egy
álmom vált valóra, hogy én is ott vonulhattam a Maracana Stadionban. Aztán
visszazökkentem a normális kerékvágásba, azaz napi két edzés következett, és
volt idõm ismerkedni az olimpiai faluval
is. Az étterem például akkora, mint két
futballpálya, és európai, ázsiai, indiai ételek is választhatók, kellett két nap, mire
kitapasztaltam, mit érdemes enni. Mióta
itt vagyok, találkoztam világsztárokkal is,
így Novak Djokoviccsal, Boris Beckerrel,
de természetesen személyesen gratulál-

Húzódzkodás, guggolás, felülés. Erõnléti
edzéseket végeznek a Fatum Nyíregyháza
nõi röplabdaegyüttesének játékosai. Azok,
akik Nyíregyházán vannak. A keret ugyan
még koránt sem teljes, mivel a Francesco
testvérek még nem érkeztek meg a szabolcsi megyeszékhelyre, Villám Lilla és Kalotai
Zsófia pedig a korosztályos válogatottal készül. A többiek edzenek, és az elsõ hét után
elég fáradtak.
– Elég kemény edzéseken vagyunk túl,
de tudjuk, hogy most van itt az ideje az
erõgyûjtésnek. A keret alaposan kicserélõdött, a célunk pedig nem lehet más, mint a
bajnoki cím megszerzése. Lehet, hogy ez
most sokakat meglep, de én bajnok akarok
lenni – mondta Sitku Tamara játékos.
Az erõnléti tréningeket a Tarnóczy Zalán vezette edzõi team végzi. Szeretnék úgy
megerõsíteni a játékosokat, hogy bírják a
bajnokságot és kevesebb legyen a sérülés.
– Azokat az izmokat igyekszünk megerõ-

Helebrandt Máté az olimpia
megnyitóján
tam a két aranyérmesünknek, Szász Emesének és Hosszú Katinkának is – mondta
Helebrandt Máté.
Máté augusztus 12-én, pénteken este áll
rajthoz a 20 kilométeres távon.

Sitku Tamara keményen dolgozik azért,
hogy bajnok legyen
síteni, melyek gyengék. Általában ott követik el a hibát, hogy épp azokat edzik, amelyek már egyébként is erõsek. Igyekszünk
táplálkozási tanácsokat is adni a játékosoknak, hogy még jobb állapotba kerüljenek –
mondta Tarnóczy Zalán erõnléti edzõ.
A bajnokság csak október végén kezdõdik, így két hónap lesz a felkészülési idõ. A
csapat az edzések mellett több felkészülési mérkõzést is játszik majd.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Augusztus 14., vasárnap 21.00 Nyíregyháza Spartacus–ZTE labdarúgó-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

MEGÚJUL A SZIGETI TANYA
Megújul a megye egyik közkedvelt táborozó és osztálykiránduló helye. A Szigeti tanya Petneházán, eddig is
kedvelt hely volt azoknak, akik természetes környezetben akarták eltölteni kirándulóidejüket. A Szigeti tanyán
fél éve kezdõdtek a nagyobb léptékû fejlesztések. Minden beruházás a vendégek kényelmének, komfortérzetének növelése érdekében történik. Útépítés, térkövezés,
korszerû vizesblokk, új látványelemek kerülnek megvalósításra.

LÉPJEN BE ÖN IS A SZIGETI TANYA MESÉS
KÖRNYEZETÉBE, A NYUGALOM SZIGETÉRE!
Családi nap a Szigeti tanyán, augusztus 20-án!
Nyílt napot tartunk, amelyre várunk kicsiket, nagyokat,
szülõket, nagyszülõket, diákokat, pedagógusokat. A látogatóink e napon ízelítõt kapnak a táborozó vagy osztálykiránduló gyerekek programjaiból. Bejárhatják az egész
tanyát, megnézhetik az állatokat, növényparkot, vízi világot. Lehetõség nyílik erdei gyalogtúrára, lovas kocsizásra,
pónilovaglásra. Igyekszünk, hogy kellemes idõtöltés keretében ismerjék meg a gyerekek és szülõk, milyen lehetõségeket tudunk biztosítani a hozzánk látogató táborozók és osztálykirándulók részére.
A Szigeti tanya Petneháza külterületén, egy ötven hektáros magánterületen található. Erdei iskola, jurta tábor,
lovaglás és lovas kocsi lehetõség várja a kirándulókat. A
tanya állatparkjában õshonos házi állatok is megtekinthetõk, a növényparkban egzotikus virágok, agave, aloe vera,
banán, kaktuszok. A mintakertben több tucat kultúrnövény
tekinthetõ meg termesztés közben.

A SZIGETI TANYA ELSÕDLEGES CÉLJA:
A GYEREKEK VISSZAVEZETÉSE
A TERMÉSZETHEZ!
Igen, sajnos megállja a helyét ez a kifejezés, visszavezetés, bármilyen furcsán is hangzik. Napjainkban egy hároméves gyermek képeket tud nézegetni egy okostelefonon, egy négyéves mappát tud létrehozni egy számítógépben, egy ötéves pedig tud posztolni és tartalmakat megosztani az interneten. Videókat visszanézni a tegnap esti tévémûsorból, és még sorolhatnánk. Ezzel nem
lenne semmi baj, ha egy hatéves gyerek tudná, hogy mi a
különbség egy kacsa és egy liba között, melyik állatról
van szó, ha csõdör, ha bak, ha kan, ha bika. Mi a különbség a juhász, a kondás és a pásztor között. Néhány gyerek
tízévesen még nem látott paradicsombokrot, paprikát. Nem ismer fel egy sárgarépát, egy hónapos retket, ha
természetes formájában a konyhakertben látja és nem egy
hipermarketben a fóliázott termékek között.
A tanya területén, tavasztól õszig erdei iskola üzemel.
A gyerekeket jurtákban és sátrakban tudjuk elszállásolni.
Akik szeretnének többet mozogni, azoknak lehetõsége van
gyalogtúrákra, lovaglásra, íjászatra. Ha inkább a pihenés
vagy a tanulás a céljuk, ajánlunk egy lovas kocsikázást,
kézmûves foglalkozásokon való részvételt – pl. fafaragás,
agyagozás –, vagy megnézhetik a tanya állatparkjában lévõ
állatokat.
A tanyán bárki el tud tölteni akár 5-6 órát is anélkül,
hogy unatkozna.
További információkat weboldalunkon találhatnak, vagy
kérdezhetnek elérhetõségeinken.

4542 Petneháza, Szigeti tanya
Telefon: (+36) 70/312-3304 vagy (+36) 70/408-3234, e-mail: info@szigetitanya.hu
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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.

ROZSRÉTI VIGASSÁGOK
Rozsréti vigasságokra várják az érdeklõdõket augusztus 20-án 10.00 órától. Helyszín: Rozsrétszõlõ,
sportpálya. Programok: focibajnokság, fõzõverseny,
kenyérszentelés, tánc, zene, kung-fu, MediBall. Kísérõrendezvények: ugrálóvár, kisállat-simogató, arcfestés, Tabata verseny, kötélpálya gyerekeknek. Részletek: www.vacimuv.hu.
RAVASZ TAVASZ. A Burattinó Bábszínház elõadásai: augusztus 13-án 16.00: Ravasz tavasz. 14-én 10.00: A három
jó tanács. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
KERÉKPÁRTÚRA. A Nyíregyházi Zöld Kerék Alapítvány
együttmûködve romániai, ukrajnai és szlovákiai kerékpáros
szervezetekkel, nemzetközi kerékpártúrát szervez augusztus 1213-14-én. A túra részletes leírása: http://zoldkero.hu.

CSALÁDI NAP

A HÓNAP MÛTÁRGYA

A Nagyszállási Családi Napra várják az érdeklõdõket augusztus 20-án 16.00 órától. Programok: fõzõverseny, országos zöldségfaragó bajnok bemutatója,
motorkiállítás, harcmûvészet, táncosok, udvari bál. A
rendezvény ingyenes! Bõvebben: www.vacimuv.hu.

A régészeti leletek és a történeti források tanúsága szerint a szkíta népcsoportok a Kr. e. VII. század folyamán
telepedtek meg az Alföldön, s az itt élt lakossággal együtt
új kultúrát alakítottak ki, mely a Kr. e. V. századig állt fenn
és a régészeti kutatásban középsõ vaskorként ismeretes.
A szkíta fegyverzet jellegzetes darabjai voltak a viszonylag rövidebb (60–100 cm) reflexíjak a hozzájuk
tartozó nyílvesszõkkel, melyek háromszárnyú bronz
nyílhegyekkel voltak szerelve. Az íjat és a nyílvesszõket a tegezben tartották, amelyet görögül gorütosznak
neveztek. Korabeli forrásokból tudjuk, hogy a görög
népgyûléseken szkíta íjászokat alkalmaztak „rendfenntartókként”. A közelharc fegyvere volt a perzsa
szóval akinakésznek nevezett rövidkard, melyeknek
markolatát olykor sas ábrázolásokkal díszítették. A
steppei lovasok jellemzõ fegyvere volt a vas fokos is,
mely szintén a közelharc során volt használatos. Ez a
fegyvertípus már a preszkíta idõszakban megjelent,
ekkor még bronzból kovácsolták õket. Vasból készült
változataik a Kr. e. VI. és V. század folyamán terjednek el nagyobb számban az Alföld és Erdély területén. Ilyen vas fokos látható vitrinünkben is. A korai
szkíta idõszaktól válik a vasból kovácsolt lándzsahegy
a fegyverzet rendszeres tartozékává. Ilyen fûzfalevél
alakú, köpûs lándzsahegyek Tiszadobról is kerültek
múzeumunk gyûjteményébe.
A hónap mûtárgyát a Jósa András Múzeum aulájában lehet megtekinteni.
Tompa György, régész

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 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.
XI. CANTEMUS NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL és Karvezetõi Mesterkurzus augusztus 15–21. között a Kodály Zoltán Általános Iskolában. Részletek: www.cantemus.hu/
fesztival.
ÉRTÉKES ESTÉK. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság várja az érdeklõdõket a nyíregyházi nemzeti értékeket
bemutató Értékes Esték programsorozatra. Augusztus 16-án
16.00 órától a Sóstói-erdõt dr. Szigetvári Csaba és Tölgyfa
Gábor vezetésével egy séta keretében ismerhetik meg a résztvevõk. Találkozó az Erdei Tornapályán. A részvétel ingyenes.

„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.
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.

MANDALA NYÁR JUBILEUMI GÁLA
Augusztus 12-én este 21 órától a múzeumfaluban kerül sor a XXV. Mandala Nyár jubileumi gálaestjére olyan
neves színészek közremûködésével, mint Benkõ Péter,
Lukács Sándor, Mikó István, Bozsó József és Teremi Trixi.
Operett-, musical- és rockopera-részletek hangzanak el
a vendégmûvészek és a Mandala Dalszínház tagjainak
elõadásában. Az énekes színészeket a Váci Szimfonikus
Zenekar kíséri Farkas Pál karnagy vezényletével.

2016. AUGUSZTUS 12.

11

HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

125 ÉVE SZÜLETETT VITÉZ VATTAY ANTAL
Vattay Antal 1891. augusztus 13-án, Sopronban látta
meg a napvilágot. Dédnagyapai ágon vér szerinti rokona
volt Vetter Antal altábornagy, az 1848–49. évi magyar
szabadságharc egyik kiváló vezetõje. (Vattay eredeti neve
is Vetter volt, amelyet vitézzé avatásakor változtatott meg.)
Az Osztrák–Magyar Monarchia leghíresebb katonai fõiskoláján, a bécsújhelyi Katonai Akadémián végzett, ahol
1912. augusztus 18-án tette le hadnagyi esküjét.
Bécsújhelyrõl Nyíregyházára vezényelték a császári
és királyi 14. huszárezredhez. Ebben a regimentben harcolta végig az elsõ világháborút, annak vége felé már
századosként és századparancsnokként. A háború után
elvégezte a vezérkari tiszteket képzõ Hadiakadémiát és
elõbb József fõherceg, majd 1922 és 1928 között Horthy Miklós kormányzó szárnysegédje volt. Egy 1924. évi
minõsítés szerint „nyílt kedélyû, határozott jellemû,
nyugodt vérmérsékletû, igen jó szellemi képességekkel,
kötelességtudó, nagy munkabírással, öntevékeny, igen
jó fellépésû a csapat elõtt is, kitartó lovas, kedvelt, jó
bajtárs”. 1940 decemberében már mint ezredes vette át
városunkban az 1. lovasdandár parancsnokságát. 1941ben vezérõrnaggyá, 1943-ban altábornaggyá léptették
elõ.
Az 1. lovasdandár élén vett részt 1941-ben az ukrajnai hadmûveletekben, majd az õ nevéhez fûzõdik a
nyíregyházi lovashadosztály megteremtése. Ezzel a
hadosztállyal vonult a hadmûveleti területre 1944 nya-
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rán, majd innen útja ismét a kormányzó Katonai Irodájába vezetett, immár annak parancsnokaként. Részese
volt az 1944 októberi sikertelen kiugrási kísérletnek.
Német, nyilas és amerikai fogság után, 1946-ban tért
haza. Nyugállományba helyezték, majd 1950-ben az
Államvédelmi Hatóság letartóztatta. 1951-ben koholt
vádak alapján tíz év börtönre ítélték. 1956 nyarán ideiglenesen szabadlábra helyezték, majd 1957-ben büntetését háromévi próbaidõre felfüggesztették. 1966. november 2-án hunyt el Budapesten. A rehabilitálása csak
2001-ben történt meg.
Emlékét õrzi városunkban a nyíregyházi huszárok emlékkövén és a huszár emlékkertben (képünkön) egy-egy
bronztábla, valamint a róla elnevezett utca.
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